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APRESENTAÇÃO
O IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação é dedicado ao tema «Rituais,
Espaços e Patrimónios Escolares» e realiza-se na Universidade de Lisboa, de 12 a 15 de
julho de 2012. Este evento é organizado pelo Instituto de Educação e pela Universidade de Lisboa e promovido pela Secção de História da Educação (Portugal), pelo GT de
História da Educação da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação) e pela Sociedade Brasileira de História da Educação (Brasil). Este Congresso
reúne centenas de investigadores e professores das comunidades cientíﬁcas que, em
ambos os países, se dedicam ao estudo de temáticas relacionadas com a História da
Educação e que ao longo dos anos têm vindo a construir sólidos laços de intercâmbio
cientíﬁco, concretizados em projetos comuns.
Foi também nesta cidade de Lisboa que se realizou, pela primeira vez, o Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, em 1996. Assim, este evento cientíﬁco regressa
às margens do rio Tejo depois de ter percorrido um itinerário que passou por S. Paulo,
Coimbra, Porto Alegre, Évora, Uberlândia, Porto e S. Luís do Maranhão, numa cadência
que regularmente alternou entre cidades portuguesas e brasileiras.
Neste caminho que em conjunto temos vindo a percorrer, foram constituídas redes de
investigação e grupos de pesquisa e desenvolvidas ações individuais de professores e investigadores que têm trabalhado intensamente para aproximar as duas comunidades,
estabelecer relações institucionais e individuais de intercâmbio, troca de informações e
projetos conjuntos. Os resultados têm-se substantivado na inventariação de novas fontes de estudo, na potencialização temática da História da Educação e na publicação de
textos cientíﬁcos em obras e periódicos de referência.
Desejamos que o IX Congresso seja mais um momento na construção deste percurso.
Bom trabalho!
A Organização
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EIXOS TEMÁTICOS

O COLUBHE 2012 é subordinado ao tema Rituais, Espaços e Patrimónios Escolares
e tem dez eixos temáticos:
1.

Espaços, tempos, quotidianos, sociabilidades escolares.

2.

Instituições escolares: projetos, identidades, organização, atores.

3.

Rituais, símbolos, festas escolares.

4.

Os professores e a sua formação: da arte de ensinar às ciências da educação.

5.

Políticas educacionais, discursos pedagógicos, autobiograﬁas.

6.

Leitura e escrita: rituais, materialidades.

7.

Património e museologia educativa: mobiliário, equipamento,
materiais didáticos, iconograﬁa.

8.

Testemunhos orais e memórias da educação.

9.

A historiograﬁa da educação: contributos teóricos,
abordagens metodológicas, fontes.

10.

Internacionalização, circulação e comparação: sistemas, currículos, pedagogias.

Estas atas estão organizadas tendo por base estes eixos temáticos, reunindo as intervenções que se realizaram nas mesas coordenadas e nas comunicações individuais.
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MESAS
COORDENADAS
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INSTITUIÇÕES ESCOLARES: PROJETOS,
IDENTIDADES, ORGANIZAÇÃO, ATORES
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COLÉGIOS DE EDUCAÇÃO
SECUNDÁRIA
NO BR ASIL E PORTUGAL
(SÉCULOS XIX E XX)
Marta Maria de ARAÚJO, Coordenadora
Explicitar a história de instituições escolares mediante os ângulos de projetos,
identidades, organização e atores é a proposição dessa sessão coordenada intitulada «Colégios de educação secundária no Brasil e Portugal (séculos XIX e XX)». Os
trabalhos objetivam 1) reﬂetir acerca da exposição das autoridades dirigentes relativa à estruturação e à reestruturação da educação secundária do Colégio Atheneu
de Natal (Rio Grande do Norte) de 1835 a 1889; 2) interpelar os planos de estudo do
Liceu de Coimbra (Portugal) em meados do século XIX como forma de tentar compreender o sentido das reformas do ensino secundário e as razões que podem estar
na base do caminho trilhado pela instituição; 3) analisar a organização dos estudos
do Imperial Colégio de Pedro II (Rio de Janeiro) de 1837 a 1889; 4) compreender o
papel exercido pelos dirigentes, professores e funcionários na formação dos alunos
do Gymnásio Mineiro de Uberlândia (Minas Gerais) de 1929 a 1950; e 5) compreender o processo histórico de implantação e consolidação do Liceu Campograndense
(Mato Grosso) de 1939 a 1971. A história dessas instituições escolares reﬂete singularidades, transversalidades e exterioridades que moldavam o educacional.
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A EDUCAÇÃO FORMADORA DA JUVENTUDE
NO COLÉGIO ATHENEU DE NATAL, RIO
GRANDE DO NORTE (1835 -1889)
Marta Maria de ARAÚJO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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Educação secundária; Século
XIX; Rio Grande do Norte
ID: 832
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Pensar a educação da juventude no século XIX é refletir sobre a educação institucionalizada, debatida e praticada nos colégios de estudos secundários. Nas sociedades modernas,
o decurso de criação de uma instituição − como destaca Saviani (2005) − coincide com o processo de oficialização de alguma atividade que antes era exercida de maneira assistemática,
informal, espontânea. Assim, indispensavelmente toda e qualquer instituição criada, necessita
de se autoreproduzir em razão das finalidades humanas e sociais que determinaram seu surgimento. Afinal, como toda criação humana e social é (ela), sempre transitória, mutável em face
de alteridades locais, nacionais e exteriores. Conforme Magalhães (2010) competiu ao Estado
no século XIX redefinir a escola, escriturá-la, oficializá-la e atribuir-lhe programa de estudos e
agentes educativos. Por conseguinte, à escola, como instância educativa do Estado, caberia
exercer a educação das novas gerações, coletivamente. O trabalho situado na temática história
cultural da educação e história das instituições escolares centra-se no Colégio Atheneu da capital do Rio Grande do Norte, Natal, de 1835 (quando da instalação da Assembleia Legislativa
Provincial) a 1889 (quando da Proclamação da República), com o objetivo de refletir acerca da
exposição das autoridades públicas relativa à estruturação e à reestruturação da educação secundária do Colégio Atheneu, com o intuito de formar proveitosamente a juventude estudiosa.
A orientação historiográfica assenta-se nas teorizações de Magalhães (2010), basicamente pelo
entendimento da história da instituição escolar como produtora de um conhecimento explicativo
de permanências e de mudanças em suas interdependências. Em face dos vínculos entre educação colegial e normatizações instituintes, as fontes documentais combinam falas e relatórios
dos presidentes da província, relatórios de diretores da instrução pública, estatutos do Atheneu,
legislação educacional, trabalhos e romances sobre esse Colégio de estudos secundários. Na
província do Rio Grande do Norte, a primeira Assembleia Provincial (autorizada pela Lei n° 16,
de 12 de agosto de 1834, a legislar sobre a educação pública primária e colegial) foi instalada a
2 de fevereiro de 1835, pelo presidente Basílio Quaresma Torreão (1833-1836) que substituía o
Conselho-Geral. Aos vinte deputados eleitos em 10 de novembro de 1834 (nove eram sacerdotes), o presidente Basílio Quaresma Torreão declarou a sua principal preocupação política: a
educação pública como uma dívida nacional às novas gerações do Brasil. Liberal de formação e
de militância política (envolveu-se com “Revolução de 1817” e a “Confederação do Equador de
1824” em Recife), o pernambucano Basílio Quaresma Torreão (1787-1868) cientificou, ainda,
aos deputados representantes do povo, quando da existência do Conselho-Geral da Província
composto de treze membros, por sua solicitação em dezembro de 1833, havia aquele ConselhoGeral aprovado a criado em Natal um Colégio secundarista chamado Atheneu nos moldes do
Liceu Provincial de Pernambuco (fundado em 1826), que reuniu as aulas avulsas de Humanidades de Filosofia, Retórica, Geometria, Latim e Francês, funcionando dispersamente desde 1827
num único estabelecimento de ensino laico, regido por Estatuto, então com quarenta alunos ou
escolásticos estudando. Afinal, fundar um colégio secundário era medida imprescindível à formação de uma elite intelectual e dirigente ilustrada para o Rio Grande do Norte. Em linhas gerais, observou-se que, entre 1834 e 1843 − momento da oficialização do Colégio Atheneu
(sediado no Quartel do Batalhão de Linha) mediante projeto de Estatutos (aprovado pela Assembleia Legislativa em 30 de março de 1835 e revisto em 4 de novembro de 1848), com programa de estudos secundários; exame para professores nas materiais a ensinar; nomeação da
direção (presidente da Província) e vice-direção (professor eleito pela Congregação); Congregação de Lentes; quadro salarial; horário e tempo das aulas; exames e sabatinas; livro de matrícula e abertura oficial do Colégio Atheneu em 3 de fevereiro de 1834 − a exposição das
autoridades políticas foi dirigida para o proveito dos estudantes pela formação escolar recebida
e os benefícios da província com um Colégio dedicado à educação da juventude, ávida por empregos públicos e liberais. No período compreendido de 1844 e 1851, a exposição circunscreveu-se na urgência de reformar o Colégio Atheneu, devido ao estado de desatualização do
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programa de estudos, sistema escolar, métodos explicativos, compêndios e rebaixamento da
austeridade do aprendizado e do comportamento dos alunos, comprometendo, portanto, o trabalho profissional nas letras e nas ciências. Nesse período (1852-1855), por autorização da Assembleia Legislativa, o Atheneu permaneceu fechado pelo baixo aproveitamento acadêmico de
professores e alunos, ao mesmo tempo que autorizava a abertura de uma cadeira de Latim e
outra de Francês, na capital Natal. De 1856-1861, teria havido a reabertura do então Atheneu
Rio-Grandense (com edifício próprio e sessenta e um alunos matriculados transitoriamente em
Língua e Literatura Nacional, Poética e Eloqüência, Língua Latina, Língua Francesa, Filosofia,
Geometria e Geografia e História), vislumbrando os governantes revitalizar, ampliar e uniformizar o programa de estudos, por inspiração da reforma do ensino primário e secundário do Município da Corte (1854), mais precisamente do sistema escolar do Imperial Colégio de Pedro II.
No ano de 1861, a exposição dos governantes frisaria o programa de estudos secundários para
cinco anos abrangendo Língua e Literatura Nacional e Língua e Gramática Latina (1º ano), Língua Latina e Língua Francesa (2º ano), Língua Latina, Geografia e História (3º ano), Língua
Inglesa, Geometria e Aritmética (4º ano), Eloquência e Poética e Filosofia Racional e Moral (5º
ano). Entre 1862-1872, devido ao “desfalque das finanças” e o “estado de abatimento da província”, os recursos da Instrução Pública passariam de 26:943$618 para 18:898$515;
10:750$000 destinaram-se ao Atheneu Rio-Grandense, por conseguinte, o programa de estudos
seria reduzido para três anos elegendo as matérias Língua Nacional, Língua Latina, Língua
Francesa, Aritmética, Álgebra, Geometria, História e Geografia, principalmente do Brasil. Nesse
outro período (1873-1879), predominou uma exposição sobre o nível da educação secundária
do Atheneu Rio-Grandense, que oscilava com as reticências dos governantes (reclamavam por
mais esplendor e lustre na formação da juventude; se não tinha progredido, também não havia
retroagido, pois quase a terça parte ou 100:238$000 da receita de 1874 a 1977 teria sido destinada para Instrução Pública e para o curso secundário 21:980$000) e com o otimismo das
autoridades educacionais (habilitados quer intelectuais, quer morais, quer conhecedores do conhecimento ensinado, os professores estavam à altura para ministrar com proficiência a educação secundária; regularmente bem frequentado por quase cento e setenta alunos e prestando
bons serviços educacionais à juventude da província que se destinavam à carreira das letras e
das ciências; para um curso mais completo de humanidades e no cumprimento do estabelecido
nos exames gerais de preparatórios dos cursos superiores do Império eram acrescidas no programa de estudos do Atheneu Rio-Grandense as matérias Filosofia, Inglês e Retórica). Finalmente, entre 1880 e 1889, tornou-se comum às autoridades educacionais e dirigentes a
proposição de mais uma reforma no sistema escolar do Atheneu Rio-Grandense pertinente à
proficiência acadêmica (livros, mobílias, utensílios e edifício compatíveis com a formação da
juventude para ingresso nos cursos superiores); à educação pedagógica do professorado (programa de estudos, método de ensino e materiais didáticos e técnicos atualizados) e à premiação dos estudantes exemplares nos estudos (medalha de ouro com figura de um livro e menção
honrosa), garantidores do permanente revigoramento pedagógico da instituição e, mais ainda,
preservaria um futuro bem sucedido à juventude estudantil. Haveria, como contraparte, a regularidade de recursos mais ou menos crescentes para Instrução Pública e, por extensão, para o
curso secundário. Face aos debates pedagógicos vigentes, a sistematização das matérias do
programa de estudos secundários deveria resguardar os conhecimentos inter-relacionados. Com
brevidade, os membros da Congregação de Lentes deveriam prescrever a sucessão das matérias de estudos e selecionar os estudos prévios de certos conhecimentos preparatórios para
outros. Como exemplo, os estudos das línguas precediam aos estudos das matérias científicas,
já que supõem um exercício mais adiantado da razão e demandar maior força de reflexão. Próximo do ano da Proclamação da República, as autoridades educacionais discutiam sobre um
sistema de estudos para o Atheneu Rio-Grandense, que inaugurasse uma associação entre co-
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nhecimentos inter-relacionados, ordem lógica e método intuitivo de ensinar, estudar e praticar
as ideias aprendidas. Conclui-se que, para a história da educação secundária ministrada no
Atheneu de Natal, o programa de estudos emerge como a parte constitutiva determinante para
se estruturar e reestruturar-se a formação profissional e intelectual da juventude nas letras e
ciências.
Referências
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OLHAR A PROBLEMÁTICA DO ENSINO
SECUNDÁRIO EM PORTUGAL EM MEADOS DO
SÉCULO XIX ATRAVÉS DO LICEU DE COIMBRA
António Gomes FERREIRA
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

PA L AV R A S- C H AV E

Ensino secundário; Planos de
estudo; Liceu de Coimbra
ID: 806

CD-ROM DE ATAS | 23 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 24 | COLUBHE 2012

A crença da importância da educação encontra-se em diferentes períodos da história
e em povos diversos espalhados por regiões bem distintas. Isto não significa que todos partilhem dos mesmos ideais educativos numa mesma sociedade e que, para grupos sociais, culturais, religiosos, étnicos, etc., a educação deva ser igual para todos. Por outro lado, sabemos
que, se a educação tem sido vista como uma necessidade de conformar os indivíduos a grupos,
de os submeter a uma ordem superior, ela também tem sido pensada como condição de desenvolvimento e de libertação. Mesmo entre os iluministas estas ideias se misturam. Até Rousseau, nas suas Considerações sobre o Governo da Polónia (1772), afirmava que a educação
devia dar uma formação nacional e direcionar de tal modo as opiniões e gostos de modo a que
se fosse patriota por inclinação, por paixão e por necessidade.
Em consequência do pensamento iluminista, o Estado vai ser chamado a dirigir a
educação pública ou, mais objetivamente, a escolarização. Os liberais portugueses vão seguir
nesta linha. Acreditando na força da educação, logo que tomaram o poder tentaram abraçar
essa causa de modo a fomentar o progresso e a modernidade do país. Contudo, tanto o anseio
da renovação da sociedade como o processo da escolarização da população nunca deixaram de
ser motivo de controvérsias e de gerar políticas educativas hesitantes, demonstrando quer falta
de entendimento sobre tais assuntos quer a dificuldade em fazer cumprir ideias mais progressistas, mesmo que vertidas em determinações legais. Neste sentido, parece-nos relevante interpelar os planos de estudo do Liceu de Coimbra de meados do século XIX como forma de
tentar compreender o sentido das reformas do ensino secundário e as razões que podem estar
na base do caminho trilhado pela instituição. De qualquer modo, este olhar para o Liceu de Coimbra obriga-nos, para além da necessidade de analisar documentos provenientes da instituição
em causa, a dialogar com a legislação nacional e com as discussões transnacionais, em especial
as provindas do centro da Europa.
O Liceu de Coimbra é desde logo uma instituição escolar que se insere numa reforma de ensino que responde a um contexto político onde o regime liberal progressista se expressa de forma inequívoca. O governo setembrista demonstrou uma enorme vontade de
relançar o processo político iniciado pela Revolução Liberal, de 1820, que, no entanto, foi bastante conturbado durante os anos seguintes. Especialmente desastroso foi o período iniciado
em 1828, com a tomada do poder por D. Miguel, à frente dos absolutistas, seguido pela guerra
civil desencadeada pelos liberais, sob liderança de D. Pedro, que terminou com a vitória destes,
em 1834. Contudo, a instabilidade política permaneceu nos anos seguintes. Três meses após a
Revolução Setembrista, de 1836, que colocou no poder a ala esquerda liberal, Passos Manuel,
Secretário de Estado dos Negócios do Reino, promoveu uma série de reformas, sendo, no entanto, a da instrução secundária a mais inovadora, porque criava o Liceu, um novo tipo de estabelecimento inspirado na escola criada por Napoleão, em 1802. A criação do Liceu assentava
na ideia de uma instituição escolar que articulasse o ensino compreendido entre o elementar e
o ensino superior e devia substituir as chamadas Aulas Régias, aulas avulsas de Gramática Latina, Retórica e Filosofia.
O decreto de 17 de novembro de 1836, que criou o Liceu em Portugal, revelava o
ideal burguês de educação, ao manifestar a conveniência de se buscar uma instituição de ensino não superior que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Com
ela pretendia-se, claramente, imprimir uma nova orientação ao ensino secundário, tornando-o
mais adequado ao desenvolvimento duma sociedade mais aberta e mais progresiva. A concretizar-se o que definia o decreto, estaríamos perante uma “revolução cultural” em Portugal, uma
vez que ele determinava que as aulas fossem públicas, admitindo mesmo a possibilidade da
presença de ouvintes, e contemplava a necessidade dos liceus possuirem uma biblioteca, um
laboratório químico, gabinetes de física, de mecânica e de história natural bem como um jardim
botânico.
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Buscando atender às finalidades estabelecidas, o curso dos liceus em Portugal deveria constar de dez cadeiras: 1) Gramática Portuguesa, e Latina, Clássicos Portugueses, e Latinos; 2) Línguas Francesa e Inglesa, e suas Gramáticas; 3) Ideologia, Gramática Geral, e Lógica;
4) Moral Universal; 5) Aritmética e Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho; 6) Geografia,
Cronologia e História; 7) Princípios de Física, de Química, e de Mecânica aplicados às Artes e
Ofícios; 8) Princípios de História Natural dos Três Reinos da Natureza aplicados às Artes e Ofícios; 9) Princípios de Economia Política, de Administração Publica e de Comércio; 10) Oratória, Poética e Literatura Clássica, especialmente a portuguesa.
Para além das cadeiras indicadas para todos os liceus, os de Lisboa, Porto e Coimbra
deveriam ainda oferecer mais duas cadeiras especiais: uma de Língua Alemã e outra de Língua
Grega.
O plano de estudos para o ensino secundário em Portugal perseguia ideias próprias
de uma burguesia moderna e preocupada com o desenvolvimento do país. Por esse motivo,
além de ser direcionado para aqueles que quisessem seguir os cursos superiores, ele pretendia
oferecer a possibilidade de uma formação atualizada aos que pretendessem exercer cargos públicos e atividades comerciais e industriais. Na verdade, o plano buscava conciliar duas tendências: de um lado, a abertura ao novo pensamento, traduzida em disciplinas, tais como
“Ideologia, Gramática Geral e Lógica” e “Moral Universal”, que visavam a formação do cidadão
capaz do exercício político, ou o ensino das ciências para sustentar o progresso tecnológico; de
outro, a força da tradição clássico-humanística, bem presente no Colégio das Artes, estabelecimento que funcionava em Coimbra, desde 1547, e que tendo sido alvo de transformações com
a reforma pombalina da instrução, estava, na década de 30 do século XIX, já caminho de um
ensino secundário clássico-humanista com abertura ao moderno.
Com o referido decreto de 17 de novembro de 1836, havia, de facto, e não sem alguma ingenuidade, o propósito claro de atender à “ilustração geral”, conciliando a cultura clássica com a científica, abrindo os liceus à grande massa de cidadãos, pressupondo, portanto,
que o desenvolvimento do país só podia assentar numa educação sólida da generalidade da
população. Os liceus eram criados para fomentar o desenvolvimento do comércio e da indústria
através da qualificação dos portugueses. Isso é bem visível não só na preocupação com a introdução do ensino das ciências como com a sua aplicação prática. Os Princípios de Física,
Química, e de Mecânica, por exemplo, deveriam ser organizados de modo a serem relacionados
com as Artes e Ofícios. Por sua vez, a inclusão da disciplina de Princípios de Economia Política,
de Administração Pública e de Comércio demonstra também essa preocupação de adequar o
plano de estudos dos liceus às necessidades da administração da sociedade portuguesa e ao
desenvolvimento económico do país. Os liceus surgiam em Portugal como instituições de ensino
estratégicas para a ação do Estado e o processo civilizatório que o país devia prosseguir.
Todavia, a Reforma de Passos Manuel, decretada em 1836, somente começou a ser
implementada em Coimbra no ano letivo de 1840-1841. O Liceu de Coimbra surgia, então, como uma continuidade do Colégio das Artes e carregaria as marcas de sua tradição educacional.
O próprio espírito da Reforma surgira do ambiente pedagógico do Colégio das Artes e da Universidade de Coimbra, já que o presidente da Comissão que elaborou a proposta era José Alexandre de Campos, Vice-Reitor da Universidade. Além disso, muitos dos professores nomeados
para o Liceu faziam parte do corpo docente do Colégio das Artes, onde lecionavam disciplinas
análogas para as quais foram designados para ensinar, trazendo, portanto, consigo um corpo
de conhecimentos, uma visão de ensino e uma prática educativa já aplicada no antigo Colégio.
A transformação do Colégio das Artes em Liceu de Coimbra decorreu sem problemas, não tendo
sido sequer referida na documentação, que apenas registou a mudança do nome e nada mais.
A maioria das disciplinas propostas, como Latim, Grego, Retórica e Poética, Aritmética, Geometria e Geografia, Língua Francesa, Gramática Portuguesa e Latina, História Geral Portuguesa,
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Latinidade, Hebraico e Língua Inglesa (GOMES,1984, p.54), já vinha, de uma forma ou de outra, sendo estudada no Colégio.
Temos assim que no Liceu de Coimbra se dava espaço ao ensino de disciplinas clássicas e de línguas modernas.
Quadro 1
Liceu de Coimbra (1840-41): Línguas e Humanidades
Gramática Portuguesa e Latina; Clássicos Portugueses e Latinos
Línguas Francesa e Inglesa e suas Gramáticas
Ideologia, Gramática Geral e Lógica
Moral Universal(2)
Geografia, Cronologia e História
Oratória, Poética e Literatura Clássica, especialmente a Portuguesa
Língua Grega
Língua Alemã
Língua Hebraica
Conforme se pode observar no quadro 1, os estudos humanísticos mantinham os estudos clássicos, Gramática Latina, Retórica e Poética, Gramática Geral, Filosofia e Grego, e as
línguas modernas, Francês e Inglês. A inclusão da Língua Alemã não só realçava, mais uma vez,
a abertura a uma cultura moderna como a necessidade dos alunos dominarem um conjunto de
línguas que lhes permitisse acompanhar a ciência e a economia dos países mais desenvolvidos
da Europa.
O plano de estudos contemplava ainda o ensino da História, Geografia e Cronologia,
que devia possibilitar que o aluno tivesse uma compreensão sobre o espaço e a evolução da
sociedade mas que não constituía novidade, e Ideologia, Gramática Geral e Lógica. A cadeira de
Moral Universal foi substituída por Direito Natural, da Faculdade de Direito.
O Liceu de Coimbra refletia tanto os constrangimentos do país na implementação da
reforma dos liceus desenhada no decreto de 1836 quanto a sua ligação umbilical com a Universidade de Coimbra. Na realidade, o Liceu constituía uma secção da Universidade, sendo mesmo
estabelecido pela portaria de 18 de Outubro de 1840 e pelo Decreto de 20 de Setembro de
1844 que a presidência do Liceu de Coimbra era da competência do reitor da universidade, lugar no qual se faziam as matrículas dos alunos, embora, na realidade, ela tivesse sido desempenhada pelo vice-reitor. Assim, dadas as dificuldades de instituir as novas disciplinas, a
solução de as substituir pela frequência de cadeiras já existentes na Universidade não pareceu
de todo estranha. Deste modo: Aritmética e Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho era
substituída pela 1ª cadeira da Faculdade de Matemática; as matérias de Princípios de Física,
Química e de Mecânica aplicados às Artes e Ofícios e as de Princípios de História Natural dos
Três Reinos da Natureza aplicados às Artes e Ofícios seriam frequentadas na Faculdade de Filosofia; as aulas da cadeira Princípios de Economia Política, Administração Pública e Comércio,
eram substituídas pelas da 8.a cadeira da Faculdade de Direito. Nos casos em que se recorria ao
ensino das faculdades, os alunos do liceu tinham o estatuto de obrigados, o que significava que
não estavam sujeitos exatamente às mesmas exigências dos alunos dos cursos aos quais pertenciam as referidas cadeiras.
Entretanto, ocorridas mais mudanças políticas, um novo governo se impôs na pretensão de conseguir a ordem e a prosperidade sempre desejada. O Ministro Costa Cabral, se-
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guindo uma política seguramente mais pragmática e conservadora, reformulou o ensino secundário, pelo decreto de 20 de setembro de 1844, passando agora os liceus a serem vistos como
escolas de preparação para o ingresso no ensino superior e a carreira eclesiástica ou de formação de pessoal que devia desempenhar cargos públicos superiores. O pragmatismo da política
de Costa Cabral teve, como consequência imediata, a indicação de um plano de estudos mais
restritivo. No entanto, no que diz respeito ao Liceu de Coimbra, as disciplinas de Humanidades,
propostas pela Reforma de 1844 para o Liceu de Coimbra, são semelhantes às do plano de estudos de 1836.

Quadro 2
Liceu de Coimbra (1844-45): Línguas e Humanidades
Gramática Portuguesa e Latina
Latinidade
Línguas Francesa e Inglesa
Filosofia Racional e Moral e Princípios de Direito Natural
História, Cronologia e Geografia especialmente
a comercial
Oratória, Poética e Literatura Clássica, especialmente a Portuguesa
Língua Grega
Língua Alemã
Língua Hebraica
Como vemos, as modificações na área de humanidades são de pouco significado. E o
mesmo podemos dizer sobre a área de Ciências, continuando as disciplinas dessa área a serem
substituídas por análogas lecionadas nas respetivas faculdades.
Na década de 50 surgem alterações que indicam um crescendo da importância do
ensino científico. No ano letivo de 1854-1855, as disciplinas de Ciências passam a ser ensinadas
no próprio Liceu de Coimbra, quando até então, como vimos, eram ministradas nas Faculdades
da Universidade ( Relação e Índice Alfabético...(1847-1856). Passaram, assim, a existir efetivamente no Liceu as cadeiras de Aritmética, Álgebra Elementar, Geometria Sintética Elementar,
Princípios de Trigonometria e Geografia Matemática, Princípios de Física e Química e Introdução
à História Natural dos Três Reinos. Com esta medida, procurava-se adequar o ensino de tais
ciências à capacidade dos alunos que frequentavam o ensino secundário, o que era difícil de
conseguir ao seguirem as cadeiras ministradas na Universidade. Para além das disciplinas Humanísticas e Científicas, o Liceu de Coimbra oferecia o ensino de Música incluída no plano de
estudos do Liceu de Coimbra em 1851.
Há uma evidente preocupação pedagógica entre os professores do Liceu de Coimbra. Das atas de alguns conselhos recolhem-se testemunhos de discussões sobre o perfil do
professor, reconhecendo-se que o aluno liceal não deve ser ensinado como estudante universitário, sobre as caraterísticas dos exames, com a qualidade dos manuais e até sobre a qualidade
dos alunos a ingressar no Liceu de Coimbra.
Não há dúvida que estamos perante planos de estudo que nos colocam diante ideias pedagógicas transnacionais tal como acontecem com os ideais políticos em que se inscrevem. No período em estudo, tanto em Portugal como em outros países, sentia-se a controvérsia
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sobre a relação de importância do ensino das humanidades em face do ensino das ciências. No
fundo, tratava-se de equacionar o que mais interessava para a educação burguesa: se propiciar
uma formação fundada num forte domínio da palavra, que tanto havia ajudado a cimentar o
poder burguês, se buscar um conhecimento científico, que parecia vir a prometer níveis de desenvolvimento nunca vistos antes. Para quem procurava nos estudos uma formação que o colocasse numa posição importante, havia, obviamente, o caminho do ensino superior e, fora disso,
o conhecimento que lhe assegurasse um domínio da palavra capaz de torná-lo hábil para a administração ou para a religião. Além disso, alguns dos liberais mais desenvolvimentistas pensavam que era preciso cuidar de se formar técnicos capazes de servir uma industrialização que
urgia fomentar, mas que, por sua vez, tardando a generalizar-se não parecia suficientemente
motivadora para a maioria dos jovens ou das famílias que apostavam no ensino secundário de
então. Diante deste quadro de pensamentos sobre as necessidades de formação, que podia
ainda comportar algumas perspetivas mais radicais, o dilema de qualquer deliberação assentava
em saber o que o país comportava ou o país que se projetava. Como é evidente, qualquer decisão numa tal situação nunca seria completamente pacífica.
Em Portugal, a Reforma de Passos Manuel, norteada por ideias liberais de forte cunho progressista, pretendia generalizar o ensino secundário, argumentando que não poderia
haver ilustração geral e proveitosa, sem que as grandes massas de cidadãos, que não aspiravam aos estudos superiores, possuíssem os elementos científicos e técnicos indispensáveis aos
usos da vida, mas pouco mais deixou que um belo manifesto educativo. De fato, apesar de decretada em 1836, a reforma do ensino secundário liceal demorou muito para ser implementada
e a sua organização foi alvo de muitas hesitações, de muitas controvérsias.
No Liceu de Coimbra, ao logo da década de quarenta, foram poucos os anos em que
se verificou a frequência de mais de duas centenas e meia de alunos. Na década seguinte a
situação manteve-se algo idêntica, ainda que se tivesse iniciado uma tendência de crescimento
até meados da década de sessenta. É provável que uma das razões da pouca frequência dos
alunos no Liceu de Coimbra esteja relacionada com a exigência que se colocava nas aprendizagens. Desde logo, a congregação dos professores, atendendo à impreparação dos alunos, delibera, em 1856, que se exija a aprovação no exame da Instrução Primária e estabelece,
antecipando os diplomas legais, cadeiras de precedência, buscando dar uma lógica curricular
que superasse o amontoado de matérias que caracterizava o percurso académico de muitos
alunos. O Liceu de Coimbra, tanto pela sua situação institucional quanto pelo imaginário que lhe
estava associado assumia um estatuto quase único de instituição quasi-universitária. Não faltou
até que, em 1859, se chegasse a propor a sua elevação a Faculdade de Letras. Não era de admirar tal pretensão se os professores, herdando os direitos do Colégio das Artes, estavam integrados no corpo académico e gozavam, por isso, todos os privilégios dos professores da
universidade. Fosse como fosse, o Liceu de Coimbra não parecia enquadrar-se nos anseios de
boa parte da população que tinha posses bastantes para ter os filhos no ensino secundário. Se
é certo, como dizia um relatório do Conselho Superior de Instrução Pública, de 1853-1854, que
“hábitos e tendências antigas levam, entre nós, a maior parte dos pais a dirigir seus filhos para
instrução superior e, quando menos, para a vida eclesiástica”, também é verdade que o mesmo
documento lastimava que os objetivos da criação dos liceus não estivessem a ser bem compreendidos pelos os que os podiam utilizar (Ferreira e Rodrigues, 2003), ou seja, que não investissem na aquisição de conhecimentos que garantissem desempenhos profissionais mais
adequados às necessidades de desenvolvimento do país. O interesse pelo título académico e
por habilitações que abrissem as portas de uma repartição oficial podia encontrar estabelecimentos públicos e privados mais favoráveis do que o Liceu de Coimbra. Interesses de alunos
pais e proprietários de colégios forçaram a manutenção de um sistema que facilitava percursos
académicos “habilidosos”, permitindo que muitos alunos contornassem algum ensino mais exi-
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gente. Na verdade, vigorou em Portugal, até ao fim de oitocentos, “um regime de estudos centrado nas disciplinas individualmente consideradas, sem existir um plano que articulasse os diversos ensinos e ordenasse a progressão dos alunos ao longo do curso liceal” (Nóvoa, Barroso,
Ó, 2003, p. 33). Isto possibilitava que os alunos fizessem exames por disciplina e se matriculassem simultaneamente em anos diferentes, conforme as disciplinas em que iam obtendo aproveitamento, trocassem de estabelecimentos conforme a facilidade de superarem o insucesso
anterior, enfim, que alcançassem resultados académicos muitas vezes com recurso a expedientes e sem as aprendizagens que lhes deviam estar associadas. Tanto por causa da deficiente
capacidade do Estado, quanto por dificuldades de vária natureza, entre as quais estão as logísticas e as disposições das populações, não há dúvida que a situação do ensino secundário em
meados do século XIX estava longe do pretendido alcance modernizador da reforma de Passos
Manuel. Apesar disso, o Liceu de Coimbra, tenta não perder o sentido que lhe vinha da tradição
do colégio das Artes e busca segurar o possível das reformas da década de 30. Obviamente,
nunca conseguirá que vingue o espírito da reforma de 1836 mas dará seguimento formal à modernização do ensino secundário, pretendendo ser uma referência académica no âmbito nacional. Talvez sobre ele sejam especialmente ajustadas as palavras de António Nóvoa, João
Barroso e Jorge do Ó (2003, p. 30), quando, ao referirem-se ao estado de organização dos liceus neste período, dizem que “se os ímpetos modernizadores soçobraram no plano da realidade imediata, tal não significa que as teses liberais tenham perdido a sua força operativa quanto
ao que efectivamente se viria a fazer mais tarde”. O Liceu de Coimbra permanecerá durante
muitos e muitos anos uma instituição central no panorama do ensino secundário português.
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Com a independência política do Brasil, em 1822, a educação da mocidade
brasileira foi tema de acirrados debates, principalmente durante a Assembleia Constituinte de 1823 que foi um dos marcos da influência das ideias iluministas e liberais no pais.
Segundo parlamentares, a “ instrução publica e a difusão das luzes é o primeiro dever
dos governos. Todas as virtudes cívicas e morais das nações se desenvolvem na razão direta de suas luzes”( ANNAES, 1823, tomo IV, p.170).
Depois da outorga da Constituição de 1824, que estabeleceu as bases para o
ensino primário, muito pouco foi feito em relação ao ensino secundário. Somente durante
o período regencial que o tema foi alvo de debates por parte do Regente e dos Ministros
do Império.O Ato Adicional de 1834 ao conceder certa autonomia às Províncias deu-lhes
o direito e o dever de criar e prover o ensino primário e secundário. Foram, então criados
alguns liceus provinciais e cursos anexos à Academias Jurídicas de São Paulo e Olinda.
Diante da conscientização da necessidade de formar uma elite dirigente capaz de fazer
frente às nações mais adiantadas da Europa, decidiu-se criar instituições cientificas e
educacionais que fossem capazes de desenvolver as Artes , as Ciências e a Literatura no
país. Entre elas, constava a criação de um colégio no Município da Corte que deveria servir de modelo para as instituições de ensino secundário publicas e privadas em todo o
Império. Para atingir essa meta, seu idealizador, o Ministro Bernardo de Vasconcelos
consultou os Estatutos de colégios de vários países europeus e aproveitou o que lhe parecia mais adequado às circunstancias nacionais ( DORIA,1937,p.42).
Criado pelo Decreto de 2 de dezembro de 1837, o Imperial Collegio de Pedro II
representou a primeira iniciativa do Governo Imperial de estabelecer o ensino secundário
público, no Município da Corte, e de buscar alguma uniformização do ensino secundário no
Brasil. Sua fundação tinha por finalidade educar a elite intelectual, econômica e religiosa da
Corte e das Províncias brasileiras, mas, principalmente, ser o centro difusor das ideias educacionais transnacionais relativas ao ensino secundário.
A investigação teve por objetivo analisar a organização geral dos estudos no
Imperial Collegio de Pedro II, bem como, analisar a relação entre os estudos de humanidades e ciências expressa nos planos de estudos do colégio desde o primeiro implementado em 1838 até os adotados no final do século XIX.Trata-se de uma pesquisa
documental fundamentada na analise de fontes primárias.As fontes utilizadas foram:
Leis, Decretos e Regulamentos que estabeleceram os planos de estudos , os programas
de ensino, a carga-horária adotados no Colégio brasileiro e nas instituições francesas.
Teórica e metodologicamente o estudo insere – se na Historia das Instituições Escolares
que tem como matriz a História Cultural.
Ciências versus Humanidades: o debate no contexto europeu.
A organização do ensino secundário brasileiro, se inscreve no contexto dos
debates sobre a natureza e as finalidades do ensino secundário verificadas na Europa.
Em diferentes momentos e espaços a definição das finalidades determinou quais os saberes deveriam ser ensinados, gerando um intenso debate sobre os estudos clássicos- humanistas e os estudos científicos em diversos países europeus e em particular na França.
Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, os estudos do ensino secundário estavam arraigados, quase que exclusivamente, na tradição clássico-humanística. Os colégios
humanistas que tinham sido esboçados em princípios do século XVI e difundidos por praticamente toda a Europa, começaram a ser questionados, com maior intensidade pelos intelectuais preocupados com o desenvolvimento das ciências e da indústria. Estes colégios
tinham como núcleo de ensino, o estudo do Latim e do Grego e das grandes obras literárias históricas e filosóficas da antiguidade.
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Esta educação clássica assentada nos estudos das humanidades, segundo seus
adeptos, visava a formação do espírito pelo domínio da palavra tão necessária para os serviços das Cortes, para o comercio e para as carreiras da Igreja e do Estado. O estudo das
línguas e da literatura grega e latina, era tido como o meio de exercitar as capacidades intelectuais e desenvolver as faculdades morais dos homens aos quais estava reservada as
mais altas funções da sociedade. Estes colégios, enquanto continuavam atendendo às necessidades políticas, religiosas, culturais da classe burguesa que almejava equiparar-se à
nobreza por meio da educação refinada, cada vez mais se distanciavam do desenvolvimento cientifico e das mudanças sociais verificadas do século XVI ao XVIII. Este ensino era ministrado, via de regra, em instituições administradas por ordens religiosas, principalmente
pela Companhia de Jesus. Seus colégios tinham por finalidade primeira instruir os alunos
segundo a herança cultural da humanidade preparando-os para seguir os estudos superiores em Coimbra, Montepellier ou Edimburgo.( LORENZ; VECHIA, 2010)
Adotando uma postura questionadora derivada na fé na eficiência do método cientifico
embasado no empirismo indutivo, pensadores de diversos países deflagram um grande
movimento que na França ficou conhecido como Philosophie des Lumières, na Alemanha
Aufklänrung e na Inglaterra, the Enlightment, em Portugal, o Iluminismo. Vamos ver surgir
em diversos países, instituições que aglutinavam estudos de latim, alemão, francês, matemática, historia , geografia, geometria , mecânica, alem de outras disciplinas, que posteriormente ficaram conhecidas na Alemanha como Realschulen; na Inglaterra, como
Academias. Em Portugal, o Marques de Pombal, além das Aulas Régias, criou em 1761, o
Colégio dos Nobres; na França Condorcet em seu Rapport de 1792, deu lugar às ciências
físicas e matemáticas nos planos de estudos das "ecoles secundaire" e nos Institutos..
Condorcet argumentava que as Ciências, mais do que as humanidades, poderiam propiciar
o desenvolvimento intelectual e moral da juventude, pois além de desenvolver o raciocínio,
as ciências são contra o pré julgamento e formam o espírito critico do cidadão ( BELHOSTE, 1989, p.9).
Classicistas e modernistas entraram em confronto. Por um lado havia os guardiões do ensino clássico-humanístico, baseados numa educação que valorizava o pensamento dos expoentes da Antiguidade, e os defensores de uma educação que visava substituir
ou, pelo menos, compatibilizar este ensino tradicional como os estudos modernos.
O debate, contudo sempre esteve presente, ora pendendo para os estudos científicos, ora para os estudos humanísticos. Em 1756, Fitz James, Bispo de Soissons, argumentava que ainda que a Ciência seja valida para favorecer o progresso do homem,
necessita de uma direção e neste sentido, "só a doutrina cristã é adequada. Ela é a que
guia todas as ciências a cumprir seus pressupostos dentro do plano divino."Os estudos
humanísticos continuavam a ser contestados.Segundo Garin( L 'educazione in Europa) ,o
abade Coyer e Helvetius faziam criticas contundentes: "O que se estuda na sexta ( classe)?
Latim. Na quinta? Latim. [...] Na segunda? ...Latim. Nenhum conhecimento da natureza,
das Artes, das ciências. Não coisas, mas palavras! Não língua nacional; nada daquilo que
convém ao homem. E este tempo longo e precioso se chama curso de Humanidades[...].
Ainda que se admita que no final de seus estudos um jovem tenha apreendido bem as finezas da língua latina, é justo pagar este conhecimento com oito ou dez anos de trabalho?[...] não seria melhor, me pergunto, gastar esse tempo, ao invés de aprender palavras,
a aprender coisas, e sobretudo coisas adequadas às funções que se deverá verossimilmente explicar na vida? ( BOWEN,1992)
Qualquer reforma do ensino secundário implicava numa mudança fundamental no
paradigma prevalecente ao respeito das finalidades deste tipo de ensino. Se na Alemanha e
na Inglaterra a solução encontrada foi a criação de instituições voltadas para o ensino cienti-
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fico que conviviam ao lado das instituições clássico – humanísticas, na França, Napoleão,
com base nas antigas Escolas Centrais inspiradas em Condorcet,criou pela "Loi du 11 floreal
an 10"( 1º de maio de 1802), os Lycées com um plano de estudos fundado no principio do
ensino simultâneo das letras e das ciências, buscando compatibilizar os estudos das línguas
antigas, a retórica, a lógica, a moral e os elementos das ciências matemáticas e físicas( BELHOSTE, 1989, p.11). As sucessivas reformas que alteraram este plano de estudos, tais como as de 1809, 1814, 1821 e 1840, além de outras até o final do século, revelam as
disputas destas duas vertentes de pensamento consubstanciadas nos planos de estudos resultantes.
As Ciências versus Humanidades e o Collegio de Pedro II.
Os debates verificados na Europa entre o ensino clássico-humanista e o ensino
moderno ou científico tiveram repercussões no ensino brasileiro. Os legisladores brasileiros,
imbuídos das mesmas ideias geradoras dos debates no âmbito do ensino secundário europeu, procuraram, ao longo do século XIX, conciliar as duas tendências na organização dos
estudos secundários do país. Esse debate -- estudos clássico-humanísticos versus estudos
científicos -- foi evidenciado ao longo da história do Collegio de Pedro II.
O plano de estudos então adotado tinha por objetivo conduzir o aluno ao ingresso
nos cursos superiores, pois a Corte desejava formar pessoas que a dignificassem entre as
nações ilustres. Para tanto, o Collegio foi organizado, principalmente, com base nas instituições francesas, pois seus Estatutos, aprovados pelo Regulamento de n.o 8 de 31 de janeiro
de 1838, continham inúmeras disposições copiadas dos regulamentos dos Collèges da França; apenas foram modificadas nos aspectos necessários. (ANNAES da Câmara dos Deputados, t.1, 1838).
Os Estatutos estabeleciam que os estudos fossem simultâneos e seriados, e organizados em oito Aulas, sendo que os mais elementares correspondiam à 8ª Aula e os mais
avançados à 1ª Aula. Quanto à orientação dada aos mesmos, Bernardo de Vasconcelos, em
seu discurso na Câmara dos Deputados, deixou claro que a missão do Colégio era a de elevar os conhecimentos de Humanidades, especialmente das línguas clássicas no Brasil (ANNAES da Câmara dos Deputados, 1837, pp. 117,8). Porém, o plano de estudos adotado
também era moderno no sentido que incorporava as Ciências Naturais, a Matemática, os Estudos Sociais, e outras disciplinas como o Desenho e a Música,
Apesar dos Estatutos Collegio terem sido copiados, quase que na íntegra, das
instituições francesas, a sua orientação pedagógica apresentou algo de singular.Bernardo
de Vasconcelos em um discurso proferido na Câmara dos Deputados, em 1837, deixou
claro que a missão do colégio era a de elevar os estudos de Humanidades e, especificamente, das línguas clássicas no Brasil (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1837,
p.117). Esta finalidade expressa por Vasconcelos, marcaria de forma indelével o primeiro
plano de estudos adotado. A educação clássica, assentada no estudo das humanidades,
visava a formação do espírito pelo domínio da palavra tão necessária para os serviços das
Cortes, para o comércio e para as carreiras da Igreja e do Estado. O estudo das línguas e
da literatura grega e latina,era tido como o meio de exercitar as capacidades intelectuais
e desenvolver as faculdades morais dos homens aos quais estavam reservadas as mais
altas funções da sociedade (VECHIA, 1998).
Seguindo o modelo francês, os estudos do Collegio de Pedro II foram organizados em oito "aulas" sendo que o primeiro ano de estudos correspondia à oitava aula e
o último à primeira aula. Embora as oito aulas correspondessem a oito anos de estudos,
os Estatutos previam mecanismos para redução ou ampliação do prazo de conclusão do
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curso. O aluno que fosse aprovado em todas as matérias, de cada ano, receberia o Diploma de Bacharel em Letras que lhe daria o direito de ingressar nas Academias do Império sem a prestação de exames preparatórios (REGULAMENTO n.o 8, 1838)..
O plano de estudos adotado era enciclopédico pois incorporava os estudos
clássicos: Gramática, Retórica, Poética, Filosofia, Latim e Grego e os estudos modernos
que incluíam, além de dois anos de Gramática Nacional, duas línguas "vivas": francês e
inglês, História e Geografia e Filosofia, mas Matemáticas, as Ciências Naturais, além de
Música e Desenho. A inclusão das línguas "vivas"- Francês e Inglês, era o reconhecimento que ambas eram o veículo para adquirir conhecimentos sobre as Ciências e Artes, em
estilos e planos diferentes acomodados a todas as capacidades. As Ciências Naturais e as
Matemáticas também foram contempladas pois, de acordo com as idéias liberais em voga
na Europa, além do conhecimento das Humanidades, esses campos de estudos eram necessários para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países. Apesar da incorporação dos "estudos modernos" ao plano de estudos, o mesmo era direcionado para
atender as finalidades traçadas, quais sejam, elevar os estudos de Humanidades no Brasil. Uma análise dos planos de estudos e sua respectiva carga-horária demonstra que as
Humanidades eram responsáveis por 62% da carga horária total do plano de estudos e,
desse total, 50% era atribuído ao estudo de Latim e Grego, enquanto 9% e 12% foram
dedicados aos de ciências e de matemática, respectivamente, e 11% aos estudos sociais.( LORENZ; VECHIA.2010).
O Brasil, um país em fase de afirmação como independente e por força de sua
tradição de ensino secundário e/ou por conveniência em se basear em uma língua fundamental, assentava a base de seus estudos na Língua Latina. Aliás, o ensino do Latim
era algo necessário, posto que a maioria dos conhecimentos disponíveis ainda encontrava-se na Língua Latina e o próprio estudo da Língua Portuguesa se fundamentava nela. A
sociedade brasileira era comandada por uma aristocracia escravocrata, a fundação do
Collegio visava atender a esta elite. Seu plano de estudos tinha por objetivo conduzir o
aluno ao ingresso nos cursos superiores pois a Corte desejava formar pessoas que a dignificassem entre as nações ilustres, por este motivo, os estudos “modernos” entre eles,
os científicos, também foram contemplados.
O primeiro ano letivo do Collegio de Pedro II teve início em março de 1838;
porém, devido às dificuldades de implementação do plano de estudos e com as mudanças políticas verificadas, o mesmo foi reformulado já em 1.o de janeiro de 1841. Segundo
a justificativa apresentada, as modificações visavam "adequar os estudos ao nível de desenvolvimento dos alunos". Sendo assim, a o Regulamento fixou o curso do Collegio em
sete anos, dando uma nova organização às disciplinas pelos anos do curso. Foi efetuada,
também, uma alteração na ênfase dada às diversas áreas de estudos. Em consonância
com as idéias em voga nos países europeus, a oferta de línguas "vivas" foi ampliada com
a inclusão da Língua Alemã e a carga horária a elas atribuída praticamente triplicou. A introdução à Língua Alemã traduzia o reconhecimento dos parlamentares brasileiros, do
grande desenvolvimento, das Ciências e da Literatura no Norte da Europa e do baixíssimo
número de brasileiros que poderiam ter acesso a tal conhecimento. Por outro lado, a carga horária atribuída à Língua Latina foi reduzida em 40% e Gramática Nacional que, em
1838, figurava em dois anos, passou a figurar apenas em um, juntamente com Gramática
Geral.( LORENZ;VECHIA,2010)
Os estudos de Ciências também tiveram algumas alterações. Uma nova especialidade foi incluída – Geologia, que juntamente com Mineralogia aprofundavam os estudos da Terra. Além desta disciplina, passou a figurar no plano de estudos, Zoologia
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Filosófica, uma disciplina teórica que trazia à tona os debates dos mais renomados cientistas alemães e franceses sobre o desenvolvimento embrionário e a evolução das espécies. (LORENZ, 2005). A introdução de novas disciplinas no plano de estudos e a guinada
na distribuição de carga horária dentro da área de Humanidades demonstra o desejo de
modernizar o ensino, sintonizando-o com as idéias educacionais em voga na Europa e em
especial na França.
As reformas de ensino efetuadas na década de 1850 refletiram os debates verificados em países europeus, como Alemanha, Suíça, Bélgica e França, para adequar
seus sistemas educacionais às exigências da economia em expansão. O novo Regulamento para o Imperial Collegio de Pedro II aprovado pelo Decreto n.o 1556, de 17 de fevereiro de 1855, procurou compatibilizar o ensino secundário ao técnico, para tanto, dividiu o
ensino secundário em dois ciclos em um esquema 4 + 3. O primeiro ciclo, chamado de
Estudos de Primeira Classe, com duração de quatro anos, deveria ser freqüentado por
todos os alunos do colégio. Ao final deste período os alunos poderiam prosseguir os estudos no próprio colégio ou requerer um certificado de conclusão de curso que lhes daria
o direito de ingressar em um dos cursos de formação técnica, sem prestar novos exames.
Já o segundo ciclo, ou Estudos de Segunda Classe, com duração de três anos, dava ao
aluno, ao final do sétimo ano de estudos, o título de Bacharel em Letras que lhe garantia
o direito de matrícula em qualquer instituição de ensino superior (VECHIA e LORENZ,
2002).
A reestruturação do curso secundário em dois ciclos resultou em profundas
modificações no plano de estudos. Uma das inovações mais marcantes foi a distribuição
das matérias nas séries. Esta reforma era reflexo de duas reformas efetuadas na França,
a reforma de 1847 de Salvandy e a de 1852, de Fourtoul. A reforma de Salvandy propôs
um modelo de plano de estudos com uma estruturação do tipo 4 + 3, como a de Couto
Ferraz, que objetivava oferecer ensino técnico e tradicional na escola secundária. Esta reforma foi seguida pela de Fourtoul que também advogou esta dupla função para os liceus. Nestas reformas, as ciências tiveram um papel importante ao preparar os alunos
para as profissões técnicas e ao ingresso no ensino superior (LORENZ, 2002).
As reformas de Salvandy e Fourtoul foram amplamente debatidas e criticadas
nos meios intelectuais e pela imprensa francesa. No entanto, a redefinição das finalidades dos liceus que passaram a oferecer estudos específicos para segmentos sociais diferenciados; o papel atribuído às ciências no preparo de alunos para as profissões técnicas
e os modelos de planos de estudos propostos, exerceram forte influência sobre o pensamento de Couto Ferraz.
Muitos aspectos da reforma de Couto Ferraz tiveram curta duração. Com a
morte do Marquês do Paraná, em 1856, o Ministério da Conciliação caiu e um novo Ministério foi organizado pelo Marquês de Olinda, que além de ser Presidente do Conselho de
Ministros, assumiu o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império,
em 4 de maio de 1857. Por sua inspiração foi baixado o Decreto n.o 2.006, de 24 de outubro de 1857, que alterou dispositivos do Regulamento relativo aos estudos de Instrução Secundária do Município da Corte.
Em relação ao ensino no Collegio de Pedro II, a reforma abandonou o esquema 4 + 3 de Couto Ferraz e instituiu dois cursos: um geral de sete anos de duração que
levava à obtenção do grau de Bacharel e preparava os alunos para o ingresso nos cursos
superiores e um curso especial de cinco anos de duração destinado aos alunos que pretendessem ingressar em um dos cursos técnicos (DECRETO n.o 2.006, arts. 4.o, 6.oe
10.o). O curso especial constava dos estudos dos primeiros quatro anos do curso completo e de mais um ano especial que teria matérias distintas das do 5.o ano do curso normal.
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Segundo a justificativa expressa no Relatório do Ministro do Império de 1858, a reformulação

tinha unicamente por fim organizar o plano de estudos do Collegio de
Pedro II de modo que se restringissem algumas matérias cujo
excessivo desenvolvimento prejudicava o ensino de outras disciplinas
mais indispensáveis e tornar assim possível uma melhor distribuição
das matérias pelos diversos anos do curso, com melhor
aproveitamento de tempo (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DO IMPÉRIO
DE 1858, in: DORIA, 1937, p.90).
A composição dos estudos proposta para o curso geral apresentou pequenas
mudanças em relação ao proposto em 1855. As alterações estavam relacionadas à organização dos estudos e sua distribuição pelos diferentes anos.
Pelas características apresentadas no plano de estudos de 1857, pode-se afirmar que o mesmo foi inspirado nas idéias propostas por Fourtoul, uma vez que o mesmo
optou pela bifurcação do plano de estudos, isto é, criou dois planos distintos, porém, interligados, um que conferia o título de Bacharel em Letras e outro que conduzia ao ensino técnico (LORENZ, 2002)
A idéia de um curso que preparasse os alunos para profissões técnicas não tinha respaldo, nem ideologicamente nas tradições brasileiras, nem na realidade do país
que estava ainda nos primórdios da industrialização. Além disso, os argumentos dos detratores do ensino moderno - científico repercutiram no Brasil, contribuindo para a ineficácia das duas reformas de ensino. A desvalorização das profissões técnicas e o prestígio
das profissões liberais levaram a maioria dos alunos do Collegio a cursar o programa de
estudos que os conduzissem às instituições de ensino superior. Em 1.o de janeiro de
1862, um novo decreto governamental alterou o plano de estudos suprimindo o curso
especial e adotando um curso único de sete anos de duração que conferia ao aluno o título de Bacharel e o encaminhava aos estudos superiores.
Estas modificações refletiam, também, em movimento verificado na Europa e,
principalmente, na França que rejeitava o papel das ciências na escola secundária. Em
resultado, em 1864, o Ministro da Instrução Pública da França, Emile Duruy, instituiu
uma reforma, em 1864, que aboliu o sistema de bifurcação do plano de estudos e restabeleceu um currículo clássico no liceu (LORENZ, 2002).
O plano proposto por Souza Ramos, em 1862, que antecedeu até mesmo reforma francesa retomava o modelo básico adotado pelos planos de 1838 e 1841, fundamentado nas Humanidades e que serviria de base para a maioria dos planos propostos
até o final do Império.
No período que teve início com a reforma de 1862 e que se estendeu até o final da década de 1880, houve um interesse geral no sentido de diagnosticar e solucionar
os problemas de ensino público. Em conseqüência, surgiram vários debates, Atos Legislativos, reformas e propostas de reformas visando reestruturar o ensino brasileiro e, em
particular, o ensino secundário. Uma das questões amplamente debatidas giravam em
trono da controvérsia entre os defensores dos estudos clássicos- humanísticos e dos científicos. O então ministro do Império, Liberato Barroso, na obra: A instrução Publica no
Brasil, publicada em 1867, faz uma analise da instrução publica no Brasil e registra o debate travado na Câmara dos Deputados sobre o assunto. Baseando-se nas idéias de Cousin, Barroso argumentava:
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Os estudos clássicos conservão a tradição sagrada da vida intelectual e moral da humanidade. Enfraquecê-los seria uma barbaria, um
atentado contra a verdadeira civilização e de alguma maneira um
crime de lesa majestade. São eles que aprimoram o espírito , elevam a alma, cultivam ao mesmo tempo as nossas diversas faculdades [ .... ]. Cultivando as letras antigas com as línguas e literatura
moderna, o espírito se prepara para os mais vastos conhecimentos
da instrução superior ( BARROSO,1867, p.47,8).
Para reforçar seus argumentos, recuperava uma discussão havida na Câmara
dos Deputados Francesa em 1837. Segundo Barroso( 1867) o Deputado Lamartine advogava a causa dos estudos humanísticos em resposta à defesa aos estudos científicos feita
pelo Deputado Arago. Afirmando que as ciências e as letras se complementam, dizia:

As ciências são os elementos do pensamento, as letras são a luz das
ciências [...]. O fim do homem é o pensamento, a consciência e a virtude e criador do pensamento humano não perguntará somente às civilizações se formaram hábeis obreiros , numerosos trabalhadores,
úteis industriários; mas se elevaram, nobilitaram , engrandeceram,
moralizaram, dignificaram o pensamento humano pelo exercício de
todas as faculdades, que constituem o homem [...]se o gênero humano fosse condenado a perder inteiramente uma dessas ordens das
verdades morais, eu digo e ela não deveria hesitar no sacrifício das
verdades mathemáticas; porque se todas as verdades matemáticas se
perdessem, o mundo industrial, o mundo material sofreria sem dúvida
um grande dano, um imenso prejuízo; mas se o homem perdesse
uma só dessas verdades morais, de que são veículo os estudos literários, seria o homem mesmo, seria a humanidade inteira, que teria de
perecer( BARROSO, 1867, 48-50)
A propósito desta mesma questão, Belhoste( 1989) cita as palavras de Condorcet que afirmava:

[...]mesmo que elementar, das ciências é um meio de desenvolver as
faculdades intelectuais, de aprender uma razão justa e de analisar as
idéias do ponto de vista intelectual.Do ponto de vista moral, o ensino
de ciências é de uma importância enorme. As ciências são contra os
pré-julgamentos [....]. O ensino das ciências, contrariamente ao da
retórica, forma o espírito crítico do cidadão e ele aprende a controlar
sua imaginação e a resistir ao entusiasmo, quando não é fundamentado na razão. Enfim, o ensino das ciências oferece aos (grandes homens) a utilidade prática de suas aplicações. O conhecimento
científico favorece o progresso material sem o qual não será possível
a humanidade ter progresso moral (p.7).
A oferta de estudos, no entanto, não sofreu mudanças substanciais, demonstrando pelo seqüenciamento dos estudos e suas cargas-horárias, um posicionamento definido em relação aos estudos humanísticos e científicos no Colégio.
Em 1868, Paulino de Souza,então Ministro do Império, era um ativo participante nos debates sobre a educação brasileira e, em 2 de fevereiro de 1870, pelo De-
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creto n.o 4.468, procurou dar uma nova orientação aos estudos do Colégio. Para o Ministro, o ensino secundário era o principal ramo da educação, cujo papel era o de formar a inteligência e grande parte do caráter do aluno. Segundo ele, “não importa tanto
que nas línguas estrangeiras o aluno obtenha um vocabulário mais ou menos completo,
que nas ciências fique com mais ou menos algumas noções, como que consiga adestrar
e alargar o espírito, dispondo-o pela aquisição dos dotes necessários para estudos de
aplicação e interesse prático” (RELATÓRIO apresentado à Assembléia Legislativa,
1870).
O Ministro afirmava que esta visão da educação deveria nortear as alterações do plano de estudos do Collegio de forma a tornar “mais rigoroso o estudo daquelas matérias que tendem a desenvolver o espírito do aluno na idade que mais
facilmente se por dirigir e não exigir provas tão severas nas matérias que tendem mais
a enriquecer a inteligência do aluno do que robustecê-la” (RELATÓRIO apresentado à
Assembléia Legislativa, 1870)
Delegava, portanto aos estudos humanísticos o importante papel do desenvolvimento intelectual e espiritual do aluno. Esta percepção foi evidenciada no dispositivo da reforma de 1870 que manteve uma percentagem respeitável de 54% da cargahorária total para as humanidades. O percentual atribuído às disciplinas de ciências dobrou em relação a 1862, mas representava apenas 10% do total.
Os estudos do Colégio passaram por sucessivas alterações no período posterior à Reforma de Paulino de Souza. As reformas instituídas por Bento da Cunha Figueiredo, em 1876, por Leôncio de Carvalho, em 1878, por Francisco Homem de Melo, em
1881, afetaram o funcionamento do Collegio em vários aspectos. No entanto, no que
concerne aos estudos de Ciências e humanidades , a área manteve certo grau de uniformidade, de uma reforma para a outra, em termos da distribuição de disciplinas nas
séries e das horas-aulas. Em suma, durante as décadas de 1870 e 1880, o país vivenciou
inúmeros debates educacionais que resultaram em projetos de reforma sempre em
busca de uma educação nacional, lançando as bases das reformas efetuadas no período
Republicano.
Os anos finais do século XIX foram novamente marcados pela difusão de
ideias vindas do exterior. De maneira particular, destaca-se a filosofia de Auguste Comte. A doutrina positivista começou a ser difundida no Brasil na década de 1840, mas foi
a partir de 1879 que teve maior influência no ensino secundário e superior. Com a proclamação da República, em 1889, foi iniciada uma série de reformas no então denominado Gymnasio Nacional. Este fato caracterizou a década como uma das mais notáveis
no que se refere ao ensino secundário de Ciências no Brasil.
A primeira reforma foi realizada em 1890, por Benjamin Constant, Ministro
da Instrução Pública e dos Correios e Telégrafos e professor de Matemática da Academia Militar e do antigo Collegio de Pedro II. Constant propôs um plano de estudos considerado um dos mais inovadores e um dos mais severamente criticados do ensino
secundário brasileiro. Por seu caráter enciclopédico, procurava romper com a tradição
humanística que predominava no Colégio durante o Império. A ênfase dada aos estudos
de Humanidades foi reduzida de forma significativa e, concomitantemente, a ênfase
dada às outras áreas, especialmente a de Ciências, foi aumentada. ( LORENZ; VECHIA,2010).
Pelo Decreto nº. 981, de 8 de novembro de 1890, Constant reorganizou as
disciplinas do curso do Gymnasio Nacional, de acordo com a ordem hierárquica do conhecimento humano, estabelecida por Comte. Segundo esta ótica, as ciências tratariam
de forma progressivamente mais concreta os fenômenos naturais até chegar ao estudo
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do Homem. As disciplinas, portanto, foram organizadas a partir da Matemática, passando pelas Ciências e terminando com a Sociologia.
A reforma de Constant entrou em vigor em 1891 e o plano de estudos adotado foi severamente criticado posto que as Humanidades eram consideradas essenciais
para os exames preparatórios. As reformas que a sucederam, preservaram a orientação
positivista nos estudos do Gymnasio Nacional.
Em 30 de março de 1898, o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, aprovou um novo Regulamento do Gymnasio Nacional. Esta reforma dividiu o ensino em
dois cursos paralelos com planos de estudos diferenciados. O primeiro, o Curso Clássico, com sete anos de duração e com 200 horas-aulas, concedia o titulo de Bacharel em
Ciências e Letras.O segundo, Curso Realista, com seis anos de duração tinha por finalidade preparar os alunos, em menor tempo, para ingressar nos cursos superiores que
não exigiam Exame de Madureza em Latim. O seu plano de estudos oferecia um número menor de disciplinas de Humanidades.
A oferta de cursos paralelos parece ter inspiração na organização vigente
nos liceus franceses a partir de 1891, que ofertava um “Cours Classique” secundário de
sete anos e um “Cours Moderne” secundário de seis anos, ambos precedidos por dois
anos de estudos elementares e um ano de estudo preparatório (TAYLOR, 1901, pp.
270-272).
Estes experimentos foram anulados com a adoção do plano de 1899 de Epitácio Pessoa que retomou a ideia de um curso único baseado na tradição humanística.
Considerações:
Observa-se que as discordais civis e as incertezas dos primeiros anos de Republica tinham reflexos nos debates sobre a natureza e as finalidades do ensino secundário no país que resultaram em reformas que ora enfatizavam um curso secundário
que conduzisse aos cursos técnicos, ora um curso que direcionasse ao ensino superior.
Constata-se também que o interesse dos governos brasileiros, pelos acontecimentos
educacionais franceses, determinou certo paralelismo no conceito de ensino clássico e
científico, verificado nas reformas de ensino, ocorridas no Collegio de Pedro II e nas
instituições francesas. Este embate entre os estudos humanísticos e os científicos verificado no Collegio de Pedro II até o final do século XIX, em maior ou menor medida direcionou o ensino secundário ofertado nas Províncias, uma vez que,durante o período
imperial os seus congêneres deveriam seguir seus planos de estudos, programas de ensino e livros didáticos adotados; no período republicano, as instituições estaduais passaram a ser obrigadas a seguir o estabelecido para o então Gymnasio Nacional,- a nova
denominação dada ao antigo Imperial Collegio de Pedro II.
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Introdução
Segundo Nosella e Buffa (2005, p. 365), nas pesquisas realizadas no âmbito da história
das instituições escolares é fundamental tratar tanto da origem social e do destino profissional
dos alunos, com vistas a perceber o sentido social de uma instituição escolar em particular,
quanto tratar dos currículos disseminados, com vistas a compreender os objetivos sociais da
escola. Assim, na visão dos autores, a percepção do sentido e dos objetivos sociais das instituições escolares contribui sobremaneira para o entendimento das relações fundamentais que se
estabelecem entre o particular e o geral no processo de compreensão e de construção de interpretações sobre a história das instituições escolares, pois que no entendimento dessa relação
ancora-se a descoberta da identidade ou mesmo da dinâmica das identidades construídas e
assumidas pelos sujeitos que dão vida às instituições educativas.
Desse modo, as práticas escolares que se expressam por meio da organização curricular, da utilização de manuais por professores e alunos, da realização de festividades, da aplicação de premiações e de punições etc. tornam-se compreensíveis não pela descrição detalhada
de suas variantes e especificidades, mas sim pela qualidade das relações que o pesquisador
consiga estabelecer entre essas práticas e as finalidades sociais mais amplas determinadas pela
sociedade (JULIA, 2001), nas possibilidades sempre em aberto de manutenção da ordem, de
iniciativas transgressoras e mesmo de ruptura com o estabelecido, com a criação do novo, sem,
no entanto, qualquer encantamento simplificador com o novo, pois que ele pode significar, conforme o caso e o ponto de vista, empobrecimento ou enriquecimento das relações humanas.
A instituição escolar
Na percepção dos egressos da atual Escola Estadual de Uberlândia, os conteúdos ministrados eram ricos, com diversas disciplinas como o Desenho, Matemática, História, Ciências,
Geografia, Francês, Inglês, Latim, Português, Química, Física, Biologia, Educação Física e Canto.
O ensino do Ginásio era considerado como muito significativo pelos habitantes da cidade de
Uberlândia que, a título de exemplo, após da aprovação de alunos do estabelecimento de ensino em exames vestibulares do ensino superior, o fato era amplamente noticiado por meio da
imprensa escrita da localidade, nos jornais impressos, conforme se pode verificar a seguir:

Em seguida apresentamos o quadro de approvações obtidas pelos
alumnos nos exames vestibulares há pouco realizados em São Paulo,
Rio e Bello Horizonte. Davi Ribeiro de Gouvêa conquistou, entre cerca
de mil candidatos disputando duzentas vagas na Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro o quinto lugar. Geraldo Gomes Correia, orador da
turma que no anno passado concluiu o curso, obteve em São Paulo,
na Faculdade de Direito, nota excellente, dois pontos abaixo da melhor approvação obtida. Celso Moreira obteve em Bello Horizonte, na
Escola de Odontologia, o nono lugar. Moyés de Freitas, na Escola de
Medicina de Bello Horizonte, o décimo lugar. Maria Helena de Moraes
Jardim, em Bello Horizonte, na Escola de Medicina; Voltaire Bernardes, na Faculdade de Direito do Estado do Rio; Carlos Pereira de Castro, na Escola Poithecnica de São Paulo, foram também
destacadamente classificados. Nenhuma reprovação se verificou. [...]
É a primeira turma que ahi fez todos os annos do curso e seu êxito
mostra, claramente, a efficiencia do nosso Gymnasio, que sabe tão
bem realizar o ideal da Escola Nova, alliando um ensino methodico a
uma escola alegre, cheia de vida que se tornou Centro Social e Inte-
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lectual da nossa Uberlândia.Pedimos, caro Reitor, communiqueis aos
nossos professores os auspiciosos resultados a que chegamos graças
aos seus esforços e dedicação. O sucesso de um grande educandário: o Gymnasio honra Uberlândia. (A Tribuna, Uberlândia, 11/03/34,
p. 1 e 6).
Para os ex-alunos entrevistados, os professores do Ginásio eram extremamente exigentes, o que fazia com que os alunos se preocupassem de fato com aprendizado, bem como em
perpetuar a fama e a tradição de qualidade do Ginásio. Representação esta que é corroborada
por um antigo e longevo diretor do Ginásio, o Prof. Osvaldo Vieira Gonçalves, com permanência
no Ginásio de quase trinta anos, de 1939 a 1968. O “Seu Vadico”, como era conhecido, ressaltava que seus alunos eram dedicados, atenciosos e obedientes, pois tinham consciência da necessidade de se estudar para se tornarem cidadãos respeitáveis. Em depoimento do Professor
Vadico, ele fez questão de demonstrar o orgulho que sentia de seus professores e de seus alunos, destacando que “o ensino da escola rígido e sério e sempre mereceu destaque em jornais
e revistas da época”, reconhecendo, inclusive que ele “era um pouco exigente”, mas, enfatizou,
com orgulho, a grande satisfação em verificar que “todos aqueles que passaram por mim ali,
todos aqueles alunos deram gente”1.
As metodologias de ensino e de controle disciplinar
Os ex-alunos avaliaram que a metodologia de ensino da época, primeira metade do século XX era tradicional e as aulas efetivavam-se por meio de exposição teórica do professor,
sendo que os alunos, caso tivessem alguma dúvida, poderiam solicitar os esclarecimentos necessários durante a aula. Nessa direção, o Sr. Zaire Rezende, ex-prefeito de Uberlândia em dois
períodos diferentes nos últimos trinta anos e que foi aluno do ginásio no período de 1941 a
1948 lembra a importância dessa instituição:

Naquela época nós tínhamos ai três ou quatro escolas e o mais conceituado era o Museu. Então o seu papel era muito importante, pela
formação e outra coisa naquela época a formação era mais abrangente, ela tinha uma formação humanística. Eu estudei Latim, eu estudei Filosofia, Lógica (Lógica era pouca coisa), mas eu estudei
Espanhol, Francês, Inglês, que me deu sem dúvida uma visão razoável, que depois eu só fui perceber claramente mais tarde. Por exemplo, eu fiz um ano de Espanhol e com esse um ano de Espanhol que
eu fiz aqui eu pude fazer o meu curso de Medicina estudando em livros, todos eles escritos em Espanhol, sem dificuldade. Então era
uma formação humanística abrangente e bastante consistente e que,
sem dúvida, criou ou permitiu que muitas pessoas que passaram por
ali tivessem um nível muito bom, dentro da nossa cidade.2
Em seu depoimento, o Dr. Duarte Ulhôa Portilho afirmou que no antigo Ginásio os livros
eram recomendados e os alunos tinham que adquiri-los para o uso em sala de aula, sendo que,
em suas lembranças, os professores não passavam tanta tarefa para seus alunos, pois não havia essa prática3. Depreende-se dos depoimentos de ex-alunos que se firmou uma representação social da qualidade do ensino do antigo Ginásio, com caráter humanístico e com grande
preocupação com a moral, a disciplina e os bons costumes, para o que o papel dos professores
era sempre destacado.

CD-ROM DE ATAS | 46 | COLUBHE 2012

Em relação ao horário escolar, o Dr. Duarte Ulhôa Portilho afirmou que no período em
que lá estudou o horário era das 7h às 11h ou 12h, de segunda a sábado, ou seja, os alunos
tinham de quatro a cinco aulas todos os dias de disciplinas variadas.4 O Sr. Horlandi Violatti,
que foi professor no Colégio Estadual de 1951 a 1988, afirmou que as aulas eram expositivas,
sendo que em um dia explicava-se o conteúdo e no dia seguinte era feito a arguição sobre a
matéria junto aos alunos5. As avaliações eram escritas e ao final do ano havia ainda a prova
oral.
O regime disciplinar também foi algo marcante no Ginásio e fez tradição, pois, segundo
seus ex-alunos, era um regime extremamente rígido. O acompanhamento dos alunos era feito
bem de perto, por isso aquele que faltasse muito às aulas, era logo investigado e a direção da
escola entrava em contato com os pais dos alunos faltantes. Em outras palavras os alunos eram
constantemente monitorados pelos inspetores da escola, e não era permitido nenhum deslize,
caso houvesse, o aluno era punido com advertência e, caso necessário, era aplicada a suspensão. Segundo o Sr. Mauro Mendonça, ator reconhecido em todo país e que passou pelos bancos
escolares da referida instituição no período de 1948 a 1950, o regime disciplinar podia ser considerado como muito “sério, quase rigoroso. Era o espelho de seu diretor, Osvaldo Vieira Gonçalves”6.
Para o Sr. Virgilio Galassi, ex prefeito de Uberlândia em duas oportunidades e que estudou nos anos quarenta do século XX no Ginásio, a “disciplina era mais forte, era mais exigente do que hoje. Claro que uma disciplina séria, mas sem violência. Mas havia disciplina, havia
um respeito muito grande”7.

Laboratório de práticas de ensino de Física
e de Química, na década de 1950. (Acervo
da Escola Estadual de Uberlândia).

A Sra. Maria Marques Mamede, ex-inspetora do Ginásio, afirmou que existiam orientações para o controle disciplinar dos alunos. Sempre eram realizadas reuniões com o diretor e os
funcionários da escola, para saber como lidar com os alunos. Na fala da antiga inspetora o Sr.
Vadico, então diretor desse estabelecimento de ensino, possuía uma postura muito rígida e
sempre foi muito severo, mas sempre com muita boa educação. Não havia castigo corporal.
Havia suspensão quando algum aluno fizesse uma “arte maior”, ou desacatasse o professor.
Então, os pais desse aluno eram chamados à escola para conversar e só então o aluno era suspenso. Mas isso era algo muito difícil de acontecer, provavelmente por ser algo muito vergonhoso para o aluno e para os pais.8
A escola na vida social, esportiva e cultural da cidade
Um dos períodos mais ricos para o Ginásio Mineiro de Uberlândia foi o de 1929 a 1950,
pois a instituição foi utilizada para acontecimentos sociais e esportivos, uma vez que a cidade
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ainda não possuía uma sede própria para a realização desses eventos. Nesse sentido, na sua
maior parte, as festividades, bailes e campeonatos esportivos eram realizados na escola. Além
disso, o Ginásio era local onde os alunos se encontravam e se confraternizavam, não só entre
eles, mas também, contando com a presença de colegas de outros estabelecimentos de ensino
da cidade e região, que participavam dos eventos culturais e esportivos promovidos na e muitas
vezes pelo próprio Ginásio e seus anexos, sendo que muitas dessas festas e bailes eram promovidas pela Associação dos Estudantes Secundários de Uberlândia – AESU. (GATTI, 2001,
p.99)
“Os alunos participavam muito das festividades, havia uma integração muito grande e
eram muito unidos”, declarou o Dr. Rondon Pacheco que estudou no Ginásio no período de
1931 a 1935, pois o envolvimento dos alunos com esse tipo de atividade era total (GATTI,
2001, p.100).
As datas cívicas eram muito comemoradas pela escola com a participação massiva dos
alunos, sendo as mais intensamente comemoradas: o Treze de Maio (Abolição), o Vinte e um
de Abril (Tiradentes), o Sete de Setembro (Independência) e o Quinze de Novembro (República). O Sete de Setembro era comemorado na cidade com a mobilização não só de Ginásio, mas
também de muitas outras escolas da cidade. Um grade desfile era realizado pelas principais
ruas da cidade, e segundo a Professora Sônia Maria Miranda Vieira que foi professora no colégio de 1949 até maio de 1971, os colégios competiam na direção de realizar o melhor durante o
desfile9. Nessa direção, o Sr. Luiz Alberto Garcia, empresário de destaque no cenário nacional e
que estudou no colégio, relembra com nostalgia as festividades que aconteciam no colégio:

Tinha as festas juninas que eram feitas num galpão. O Ginásio Mineiro naquela ocasião tinha 2 galpões, eu não sei se hoje ainda tem. Tinha um de basquete que faziam as festas juninas que era uma quadra
semi-coberta que tinham festas ali, bailes muito bonitos. E tinha um
salão no primeiro andar que era um salão que faziam as festas de
formatura, os bailes eram feitos ali. Isso eu guardo comigo com muita
lembrança, com muito amor. A sociedade toda participava. O Sete de
Setembro, por exemplo, era interessante, não só o Ginásio Mineiro,
mas todas as escolas de Uberlândia começavam uns 15 dias antes do
Sete de Setembro, do Quinze de Novembro que tinha desfile na cidade, e começavam a preparar, em todas as ruas durante o dia saiam
marchando em volta do quarteirão, treinando para o Sete de Setembro. Era uma festa que todas as escolas de Uberlândia faziam, inclusive até o Colégio das Freiras usavam a banda do Colégio Mineiro, o
Estadual, para tocar no Colégio das Freiras, porque as meninas não
tocavam. E os alunos saiam uniformizados. Era um uniforme caqui.
Tinha um uniforme caqui, uniforme amarelo, era todo mundo uniformizado”.10
As olimpíadas estudantis também mobilizavam os alunos e também toda a cidade, pois
os locais onde ocorriam as disputas ficavam lotados tanto com alunos, como com pessoas comuns da cidade. Percebe-se então que a prática esportiva desenvolvida no interior da escola foi
algo muito marcante na vida de seus ex-alunos. Várias modalidades esportivas eram desenvolvidas na escola como o futebol, o voleibol e o basquetebol. Sendo que o basquetebol possuía
um time com certa tradição no esporte e alvo de orgulho para a cidade. A Professora. Sônia
Borges Miranda Vieira relata ainda que no Colégio ocorriam jogos comemorativos, nos quais
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cada time recebia o nome de um professor. Esses times competiam entre si, pois era uma maneira de se prepararem para os jogos inter-escolares11.

Baile de Formatura do Colégio Estadual de
Uberlândia na década de 1950 (Acervo da
Escola Estadual de Uberlândia).

Desfile cívico-patriótico do Colégio Estadual de Uberlândia na década de 1950
(Acervo da Escola Estadual de Uberlândia).

Desfile cívico do Sete de Setembro do
Colégio Estadual de Uberlândia na década
de 1950 (Acervo da Escola Estadual de
Uberlândia).
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Fanfarra do Ginásio Mineiro de Uberlândia
na década de 1930 (Acervo da Escola Estadual de Uberlândia).

Time de basquete do Ginásio Mineiro de
Uberlândia na década de 1940 (Acervo
Particular de Dona Isolina Cupertino).

Sr. Vadico, diretor, ao lado de equipe esportiva do Ginásio Mineiro de Uberlândia
s/data (Acervo Particular de Dona Isolina
Cupertino).
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Equipe esportiva feminina do Ginásio
Mineiro de Uberlândia, s/data (Acervo
da Escola Estadual Uberlândia).

Equipe masculina de futebol de salão do Colégio
Estadual de Uberlândia, s/data (Acervo da Escola
Estadual Uberlândia).

O espaço do colégio também foi local onde se realizavam várias atividades culturais,
brincadeiras de domingo e teatro, sendo que a Professora Sônia Borges Miranda Vieira relatou
que as peças de teatro apresentadas no colégio eram variadas, com “História da Carochinha,
Maria Papo do Engenho, Príncipe Cirilo. Fazíamos aquela comemoração, um histórico a caráter;
os alunos bem vestidos, porque as mães faziam questão de confeccionar as roupas. Tinha alunos de séries mais avançadas que tocavam música, outros cantavam ou então recitavam poesias”12.
Além de apresentações como essas, havia ainda peças mais elaboradas com autores
como Shakeaspeare. Maria Oranides Crosara, pertencente a uma família tradicional da cidade e
que estudou no colégio de 1937 a 1942, ressaltou que essas atividades sempre contavam com
grande participação tanto de alunos quanto dos professores (GATTI, 2001, p. 101). Na medida
do possível essas apresentações eram estendidas a comunidade, em função do teatro ser pequeno. Para o Sr. Paulo Ferolla, ex-aluno do colégio nos anos quarenta do século XX e que foi
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prefeito de Uberlândia no final do século XX, o envolvimento dos alunos em atividades esportivas e culturais era destacado:

Havia uma convocação muito grande. E inclusive era um período em
que as oportunidades de lazer eram poucas, muito restritas, nem tinha área de lazer, o colégio tinha quadra de basquete, voleibol, então
nós jovens toda convocação que nós tínhamos para participar de
qualquer tipo de festividade ou de prática esportiva havia uma adesão
muito grande por parte dos estudantes. E éramos até estimulados,
nós tínhamos um professor de educação física que era muito bom,
naquela época nós tínhamos educação física permanentemente. Então
é como eu falei as oportunidades não eram muitas então nós nos
apegávamos aquelas que tinham no colégio. E havia inclusive disputa
entre os colégios, nós tínhamos disputas esportivas entre os colégios
não apenas aqui de Uberlândia como saíamos, nós íamos em Araguari, íamos à Uberaba, disputar atividades esportivas”.13
Depreende-se dos depoimentos que o interesse em promover tais eventos vinculava-se
justamente ao fato de que na cidade não havia outras opções de lazer, isso fez com que o colégio se tornasse ponto de encontro para a realização de eventos culturais e esportivos, o que
torna perceptível, nesse contexto, a proximidade existente entre o Ginásio e cidade de Uberlândia, pelo fato da comunidade poder participar das atividades sociais e esportivas ali desenvolvidas.
Os professores
Segundo depoimento do professor Celso Correa, que lecionou no colégio de 1961 a
1972, o processo de recrutamento dos professores da atual Escola Estadual de Uberlândia, era
feito por meio de convites feito às pessoas com notório saber. Geralmente eram profissionais
liberais que contribuíam com a escola lecionando matérias específicas de acordo com a sua
área de conhecimento e atuação. Somente a partir de 1962 é que começaram a ocorrer os primeiros concursos para ingresso como professor na referida instituição. Os exames para concurso eram realizados na cidade de Belo Horizonte e constava de uma prova escrita, uma prova
didática na qual participavam da banca examinadora professores do Colégio Estadual de Minas
Gerais e também professores convidados da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas
Gerais.
O quadro de professores era formado basicamente por homens que eram de origem
social bem estabelecida na cidade, por desenvolverem atividades autônomas como advocacia,
medicina, farmácia, engenharia etc. O período enfocado pela pesquisa, primeira metade do século XX, demonstra o quanto o professor era respeitado e valorizado, tanto no espaço escolar
como no espaço social, pois os professores eram sempre lembrados como pessoas de notável
conhecimento e de muita cultura, sendo convidados a participar pelos membros da comunidade
local as solenidades da cidade, bem como a escreverem artigos para os jornais locais.
De modo geral, os alunos viam em seus mestres o exemplo do bom ensinamento e da
dedicação aos seus alunos. Segundo o ex-aluno, Sr. Virgílio Galassi, figura importante no meio
político da cidade “[...] os professores tinham um comportamento muito solidário e se orgulhavam de ser professores. Aquilo era por vocação mesmo” (GATTI, 2001, p. 108-9). Deve-se
chamar a atenção para o fato de que o trabalho desempenhado pelos professores era muito
importante e valorizado, tanto no âmbito escolar como social. Porém apesar da preocupação
dos professores com o aprendizado dos alunos, as relações estabelecidas entre ambos eram
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diferentes das de hoje, percebe-se por meio dos depoimentos conferidos a pesquisadora que
não havia relações afiliativas entre professor e aluno, havia sim muito respeito por aquela pessoa que detinha o saber.Nesse sentido Dr. Paulo Ferolla afirmou que:

Os alunos respeitavam muito os professores e chegavam até a adorar
alguns professores, porque sentiam a importância da abnegação, da
dedicação, do interesse do professor em estar ajudando o crescimento do aluno. Mas o professor resguardava-se numa posição de muito
respeito. A coisa mais difícil era um aluno dizer qualquer palavra de
intimidade ou de brincadeira maior, ou até de agressão ou desobediência ao professor. E se ele fizesse era recriminado até pelos colegas
(FEROLLA, citado em GATTI, 2001, p. 107).
Outra passagem que enfatiza a importância dos professores para seus alunos, pode ser
percebida na homenagem feita no Dia dos Professores, então 30 de outubro, publicada no jornal Horizontes veiculado pelo grêmio estudantil da escola em novembro 1950. Naquela data foi
feita uma homenagem especial aos professores Pedro Bernardes Guimarães e Antonio de Macedo Costa, ambos falecidos, mas muito estimados por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-los e terem sido seus alunos (HORIZONTES, 1950, p. 5).
Tanto em relatos de ex-alunos como no jornal do antigo grêmio da escola percebe-se a
importância e o reconhecimento dado aos professores. O professor em contrapartida via a escola como o “templo do saber”, orgulhando-se de fazer parte da equipe da escola. Muitos desses
alunos os quais deram depoimentos enfatizaram que a presença marcante de seus professores
foi fator importante para a definição e escolha de suas carreiras e até hoje agradecem pela sorte de terem mestres de impecável conduta e de cultura exemplar.
Os alunos
A clientela da Escola Estadual Uberlândia, criada sobre o nome de Gymnásio de Uberabinha, compunha-se, sobretudo de membros de famílias abastadas da cidade e da região do
Triângulo Mineiro, principalmente, por filhos de fazendeiros e de comerciantes, traço que permaneceu, pelo menos até a década de 1950, sem grandes alterações.
Nesta primeira metade do século XX, houve predomínio de frequência à escola de alunos do sexo masculino em relação aos do sexo feminino, com práticas escolares que fomentavam distinções dessa ordem (vigilância e controle), mas com convivência de ambos os sexos no
interior das salas de aula.
Nos primeiros tempos, o ingresso dos alunos no Ginásio era feito por meio de matrícula, pois ainda não havia exame de admissão, o que ocorreria mais tarde. Para que o aluno fosse
aceito era necessário que a família efetuasse o pagamento de matrícula e apresentasse o comprovante das taxas exigidas pelo ginásio, além da certidão de nascimento, atestado de saúde e
atestado de conclusão do curso primário.
A título de exemplo, em 1918, anúncio publicado em jornal local dá notícia dos custos
dos cursos ministrados na escola para a família de seus alunos,

Gymnásio de Uberabinha
Diretor Proprietário: Antonio Luiz da Silveira
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Uberabinha é uma das cidades mais salubres do Triângulo Mineiro.
Seus melhoramentos colocaram Uberabinha como uma das cidades
mais adeantadas do estado de Minas.
Relação dos alunos Contribuintes:
Alunos com pensão Mensal: 300$000
Jóia Annual: 50$000
Lavagem de roupa: 250$000
Primário taxa semestral: 75$000
Secundário taxa semestral: 150$000
Pagamento de duas prestações adeantadas, sendo a primeira no ato
da matrícula e a Segunda em primeiro de [Faltou uma parte do jornal]
(A NOTÍCIA, 1918)
Muitos dos estudantes formados pelo Ginásio tornaram-se dirigentes no setor público e
privado e foram e, em alguns casos, ainda são, responsáveis pelo desenvolvimento da cidade e
mesmo da região, bem como, também tornaram-se atores e artistas plásticos.
Quadro 1 – Listagem de ex-alunos da Escola Estadual Uberlândia, com destaque para as atividades exercidas.
Alunos
Adib Jatene

Atividade Exercida

Alfredo Resende

Médico/Ex Ministro da Saúde
Empresário

Ataulfo Marques M. Costa

Ex Reitor da UFU

Darlan Rosa

Artista Plástico

Francisco Humberto

Ex Vice Prefeito de Uberlândia

Gladstone Rodrigues
Grande Othelo

Médico/Ex Reitor da UFU
Ator

Hélvio Lima

Pintor

Homero Santos

Ex Ministro do TCU
Empresário

Luiz Alberto Garcia
Mauro Mendonça
Marta Pannúnzio

Ator da Rede Globo
Escritora

Moacir Franco

Cantor e ator

Odelmo Leão Carneiro

Atual prefeito de Uberlândia

Paulo Ferolla

Ex Prefeito de Uberlândia

Raul Belém

Ex Deputado Estadual

Zaire Resende

Ex Prefeito de Uberlândia

Renato de Freitas

Ex Prefeito de Uberlândia

Afrânio M. de Freitas Azevedo

Atual Secretário de Educação de Uberlândia

Rondon Pacheco

Ex Deputado Estadual e Federal, Ex Governador de Minas
Gerais, Ex Ministro da Casa Civil do Governo Costa e Silva

Fonte: Gatti, 2001, p. 103.

A listagem acima expressa uma parcela pequena dos alunos que frequentaram a escola
até a década de 1960, mas, também, demonstra que grande parte dos homens e mulheres que
ocupam posições de governança no setor público e privado na cidade e região, frequentou a
escola em algum momento de sua formação escolar, ou seja, é provável que muitos dos alunos
egressos da escola não tenham ocupado posições destacadas no meio social e político da cidade, mas, paradoxalmente, grande parte daqueles que alcançaram tal tipo de posição, necessa-
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riamente, passou pelos bancos daquela instituição escolar. Emblematicamente, dois importantes
líderes políticos da cidade de Uberlândia e da região do Triângulo Mineiro que durante as três
ultimas décadas polarizaram o poder político na cidade, senhores Virgilio Galassi e Zaire Rezende, são egressos da referida instituição escolar.
Assim, dentre os estabelecimentos de ensino existentes na cidade, a Escola Estadual de
Uberlândia, foi o que mais formou personalidades de grande visibilidade pública e de destaque
social, o que contribuiu para a construção de uma representação social dele ser um estabelecimento elitista, quando na verdade, até abrigava membros da elite econômica, mas, sobretudo,
era um veículo de ascensão social para membros de famílias apenas remediadas do ponto de
vista econômico. Porém, justamente por ter abrigado em seus bancos escolares filhos de personalidades ilustres da cidade e de pessoas que só vieram ter destaque depois de saírem da
escola, a representação ganhou força no meio social circundante, como foi o caso de Moacyr
Franco que era filho de caminhoneiro e hoje é muito conhecido devido a sua atividade artística.
O período de 1929 a 1950 foi uma época muito rica para o Ginásio Mineiro de Uberlândia, pois ele foi palco de muitos eventos culturais e esportivos. Muitos desses eventos foram
promovidos pela AESU - Associação dos Estudantes Secundários de Uberlândia. Também nessa
época é possível, por meio da comparação entre os uniformes utilizados, perceber as relações
da escola com finalidades estatais mais amplas, conforme denotam as figuras apresentadas a
seguir:

Estudantes, Professores e o Diretor, Dr. Mário Porto (ao centro) do Ginásio Mineiro de
Uberlândia, em 1929. (Acervo Particular da
Sra. Isolina Cupertino).

Estudantes, professores e dirigentes do Ginásio Mineiro de Uberlândia, em 1937.
(Acervo Particular da Sra. Isolina
Cupertino).

De fato, no período da República Velha não houve incorporação da militarização nas
vestimentas escolares do ensino ginasial, mas com o advento da Revolução de 1930 e da implementação do Estado Novo na década de 1940, houve forte incorporação e intensa dissemi-
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nação desse tipo de vestuário, o que, evidentemente consistia em estratégia disciplinadora e
disseminadora da nova ordem social e mental (coletiva e individual) desejada pelo Estado ultracentralizado.
Considerações finais
Os resultados da investigação permitem afirmar que o Gymnásio Mineiro de Uberlândia
tinha centralidade na escolarização secundária na cidade, sobretudo, no que se refere à formação de jovens do sexo masculino, ainda que mulheres também frequentassem a escola. Centralidade, mas, de modo algum, exclusividade, dado que outras instituições escolares atendiam a
esse mesmo nível de ensino.
O Gymnásio Mineiro de Uberlândia era a escolha das famílias que se distinguiam das
demais, pelas posses e pela posição social, com claro objetivo de manutenção de sua situação
social, por meio de estudos propedêuticos consistentes que possibilitassem o ingresso no ensino superior, em especial, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Assim, os alunos provenientes
dessas famílias com boas possibilidades financeiras, emprestavam esse caráter distintivo que
tinham em contraposição ao restante da população da cidade ao estabelecimento de ensino.
Realidade que se cristaliza e torna-se importante para que também famílias remediadas busquem ascensão social na escola.
Sem dúvida, o arranjo institucional do Gymnásio Mineiro de Uberlândia no período de
1929 a 1950 contribuiu de forma marcante para a configuração de um ideário de modernização
em Uberlândia, fomentando a escolarização em nível secundário como via de progresso individual na nova sociedade. Mas, ao lado disso, fomentava o desenvolvimento do patriotismo entre
os alunos e na cidade, coadunando-se ao ideário político nacional de então. Percebe-se que o
modelo de um ensino secundário, vinculado à disseminação da chamada “cultural geral”, preparatório ao ensino superior, teve continuidade desde o Século XIX até, pelo menos, a primeira
metade do Século XX, porque a legislação de ensino e os currículos escolares prescritos expressavam essa opção, com continuidade da preocupação em formar individualidades condutoras.
O processo de modernização da cidade e da região, por seu turno, foi muito beneficiado
pela forma como foram se estabelecendo os eixos de circulação ferroviário e rodoviário no país,
com consequente incremento da atividade comercial na cidade e região, bem como por intenso
processo de urbanização que redundou na necessidade de disponibilizar formas de escolarização para a população. Sinal da importância que o processo de escolarização em nível secundário ganhou em termos locais, pôde ser visto no empreendimento vultoso de comerciantes e
profissionais liberais da cidade em torno da edificação do prédio monumental para abrigar o
Gymnásio de Uberabinha, entre 1919 e 1921, denotando, sem dúvida, a centralidade que aquela sociedade dava às atividades que se realizavam no ensino secundário, como base para estudos posteriores e formação de uma mentalidade adequada aos novos tempos.
Outro aspecto observado refere-se à manutenção, no período analisado, do caráter de
liderança espiritual, na escola e na comunidade, dos professores e dirigentes da escola, sendo
que eles usufruíam da possibilidade de redigir artigos nos principais jornais da cidade. Além
disso, os professores, por não serem docentes em tempo integral, participavam em diversos
outros setores da vida social, fazendo com que seus alunos os tomassem como referência no
momento de escolherem as carreiras a seguir.
Do ponto de vista das metodologias de ensino, ainda que um discurso sobre adoção de
novos métodos, mais próximos dos ditames da escola nova, estivesse presente e, mesmo que
algumas tentativas nessa direção pudessem aparecer, a documentação e os depoimentos dos
atores envolvidos apontam para uma marcante continuidade de práticas de ensino tradicionais.
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Porém, sem dúvida, o caráter de centro de convivência social, esportiva e celeiro de
manifestações cívicas fomentando práticas sócio-escolares, tais como bailes de formatura, torneios esportivos e, sobretudo, festas cívicas (com manutenção de fanfarra), denotavam o atendimento da formação patriótica como transpareceu nas memórias coletadas, em especial, nos
depoimentos dos ex-alunos.
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Notas Introdutórias
Este texto resulta de pesquisa inserida no campo da história das instituições, com foco na reescrita da história do ensino secundário, a partir de uma hipótese central, a saber: as diferentes
reformas por que passou este nível de ensino pareceram revesti-lo da condição de mecanismo
de ascensão social, em uma espécie de democratização do acesso, mas que, em última instância, auxiliou na formação de grupos dirigentes.
Para tanto, o Estado brasileiro formulou currículos mínimos obrigatórios, conteúdos nacionais
ou “nacionalistas” transmitidos nas escolas, livros didáticos e outros, criando um sistema federal
de regulação e controle das instituições pelo país, Regulação essa operada pela verificação da
aplicabilidade da legislação em vigor.
Esse processo vem sendo identificado como dualismo em pequisas sobre o tema (DALLABRIDA;
CARMINATI, 2007, NUNES, 2000), configurado na divisão em dois ramos, um destinado às individualidades condutoras e outro que habilitava profissionais aos diversos setores da economia,
como resposta às necessidades modernas da sociedade urbana. Para tanto, o Estado brasileiro
formulou currículos mínimos obrigatórios, conteúdos nacionais ou “nacionalistas” transmitidos
nas escolas, livros didáticos e outros, criando um sistema federal de regulação e controle das
instituições pelo país. Regulação essa operada pela verificação da aplicabilidade da legislação
em vigor.
Nesse contexto buscamos compreender o processo histórico de implantação e consolidação do
ensino secundário em uma instituição escolar do sul do estado de Mato Grosso no período de
1939 a 1971, datas determinadas pelo início do funcionamento da escola, o Liceu Campograndense, em Campo Grande, Mato Grosso, e pela Lei 5692, de 1971, que alterou a organização
do ensino primário e do secundário, eliminando o ginásio. Essa instituição representou, neste
espaçotempo histórico e educativo, o primeiro ginásio público da cidade e a possibilidade de
ampliação de escolaridade para além do ensino primário; além disso, ao inaugurar sua sede
própria em edifício projetado por Oscar Niemeyer, tornou-se marco arquitetônico da cidade e
indutor de uma forma escolar para além dos muros da escola, em uma relação de representação da cidade.
Magalhães (2004) distingue duas orientações comuns na historiografia da educação tomando
por base as instituições: primeiro, a história das suas relações com a sociedade, seu papel social, suas influências e determinações; segundo, sua história na sua singularidade, em suas características e relações internas e suas práticas. Nossa proposta está fundada nesta segunda
orientação: a construção desse colégio como objeto historiográfico específico, estudado na sua
multidimensionalidade e em seus fatores internos, destacando-se como elemento central dessa
construção a articulação de seu projeto educativo com a produção de uma escolarização altamente seletiva. Com base nessa orientação foram selecionados como fontes os documentos
localizados no arquivo escolar do referido Colégio: Atas da Congregação; Livros de atas; Livros
de inscrição de exames de admissão à 1ª série do Curso Ginasial; Livros de matrícula; Livro de
registro de professores.
Para a apresentação de nosso processo investigativo organizamos duas partes relativamente
autônomas, mas complementares. A primeira incursiona panoramicamente pelo campo da pesquisa em história do ensino secundário apontando os pressupostos voltados para a escolarização das elites. A segunda trata da hipótese dessa elitização desenhada em um ensino
secundário de uma instituição específica.
Ensino Secundário no Brasil: breves indícios da produção de uma escolarização para
as elites
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O ensino secundário no Brasil teve início de forma sistemática em 1837, após a criação do Imperial Collegio de Pedro II fundado, segundo Vecchia (2006, p. 83) “com a finalidade de educar
a elite intelectual, econômica e religiosa brasileira e, concebido para ser o centro difusor das
ideias educacionais, relativas ao ensino secundário”.
Oficializado por decreto de 2 de dezembro deste ano por iniciativa do Ministro da Justiça e interino do Império Bernardo Pereira de Vasconcellos, indicava uma opção pelo modelo francês de
ensino secundário (HAIDAR, 1972).
Desde então, o ensino secundário passou por várias reformas, em âmbito nacional, durante a
Primeira República: Benjamin Constant (1890), Epitácio Pessoa (1901), Rivadávia Correa
(1911), Carlos Maximiliano (1915) e João Luiz Alves (1925); e na Era Vargas mais duas reformas, Francisco Campos (1931) e Gustavo Capanema (1942) que reformularam o seu currículo.
Em 1890, a reforma implementada por Benjamin Constant, através Decreto nº 981, de 8 de
novembro de 1890, de clara orientação positivista e baseada na racionalidade técnica e na investigação experimental, conforme os moldes europeus, buscou a formação científica na educação secundária.
Segundo Zotti (2004, p. 75), o objetivo dessa Reforma
[...] nada mais representou do que a necessidade de modernizar a formação da elite, fazendo uso das ciências modernas em prol da erudição
e do verbalismo, reforçando o carácter enciclopédico e propedêutico do
ensino.” Contudo, não se efetivou nos moldes de seus idealizadores,
pois, “de 1891 a 1900, uma sequência de decretos, regulamentos, portarias, instruções e avisos modificam substancialmente o plano de estudos
e o regime de equiparação adotados por Benjamim Constant.
Até a reforma de ensino organizada por João Luiz Alves (1925), a qualificação para exames
preparatórios, com estudos irregulares e assistemáticos, bem como a preponderância da finalidade propedêutica sobre a formativa, continua a funcionar como alternativa da escolarização
secundária regular, tanto no ensino público como no particular.
O ensino secundário no Brasil teve uma propagação lenta: iniciada no império só foi se expandir
sistematicamente na década de 1950, consolidando sua estruturação como curso apenas com a
Reforma Francisco Campos, em 1931. Além de lenta, essa propagação teve, em seu início, pouca participação do poder público por ser considerado um luxo aristocrático a ser deixado à iniciativa privada (Almeida apud SPOSITO, 1984, p, 43.).
A adoção desse princípio pode ser observada no Estado de São Paulo cuja rede de estabelecimentos de ensino secundário públicos compreendia, até a década de 1930, o Ginásio do Estado, criado em 1892, na capital e dois outros no interior, um em Ribeirão Preto e outro em
Campinas. Dados semelhantes são encontrados no Estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais,
em Mato Grosso e em Santa Catarina (NUNES, 2000, DALLABRIDA; CARMINATI, 2007).
Na década de 1940, Capanema confirmou, na Exposição de Motivos do Decreto-Lei 4244, de 09
de abril de 1942 que o caráter específico desse nível de ensino se define pela sua função de
formar adolescentes com uma sólida cultura geral, marcada tanto pelas humanidades antigas
quanto pelas humanidades modernas, e com elevada consciência patriótica e humanística.
Trata-se, portanto, de uma proposta de escolarização para os grupos dirigentes, “um luxo” a
que o governo não destinava seus recursos. Ao restringir as possibilidades de acesso ao ensino
superior aos poucos estabelecimentos de ensino secundário, em sua maioria, particulares, e
conferir terminalidade real aos cursos técnico-profissionais, determinava-se a desigualdade de
trajetórias segundo a origem social, com “raras exceções” (DALLABRIDA; CARMINATI, 2007, p.
19).
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Na esteira da consolidação do poder político das “classes médias urbanas” no Brasil, bens de
consumo típicos dessa classe, entre os quais, a educação, faziam parte da pauta de demandas
desses grupos. Inicialmente essa pauta se restringia à universalização do ensino primário, e o
aumento da matrícula nesse nível de ensino parece indicar que suas demandas foram atendidas, pois, de pouco mais de 1 milhão de matrículas em 1920, chega-se a mais de 7 milhões em
1960. A partir da metade dos anos 1940, essa pauta incluiu a extensão vertical da educação,
exigindo do Estado o “luxo aristocrático” do ensino secundário, principalmente o ginásio (SPOSITO, 1984).
No modelo curricular adotado pela Reforma, a seriação encontra-se no art. 47, onde se lê: “o
ensino secundário como prolongamento do ensino primário para fornecer a cultura média geral
do paiz”.
Em 1931, o ministro da Educação e Saúde Pública baixou um conjunto de cinco decretos, conhecidos como Reforma Francisco Campos1. Considerada a mais importante na história da renovação da educação brasileira, essa Reforma, segundo Souza (2008, p. 147), “sinalizou os
rumos da ação do Estado na tentativa de constituição de um sistema nacional de educação
pautado nos princípios da racionalidade e uniformização.”
Na Exposição de Motivos que fundamenta o Decreto n. 19.890, Francisco Campos realizou uma
análise criteriosa e qualificou o ensino secundário como “simples instrumento de preparação
dos candidatos ao ensino superior, desprezando assim, a sua função eminentemente educativa.” (CAMPOS, 1931, p. 406). Francisco Campos acentua que: “[...] o ensino superior acabou
por transformar-se em uma finalidade puramente extrema e convencional do ensino secundário, isto é, este, finalmente dominado pela absorvente preocupação do primeiro.” (CAMPOS,
1931, p. 406). O autor da Reforma argumenta ainda que para a “reconstrução do ensino secundário” era necessário “conferir-lhe, de modo distinto e acentuado, um caracter eminentemente educativo”.
A década de 1940 assistiu a uma grande expansão no número de matrículas no ensino secundário, de 170.000 alunos em 1930 a 260.00 em 1940. Em abril de 1942, o ministro da educação, Gustavo Capanema, foi responsável por uma completa reviravolta no ensino secundário,
promulgando a Reforma Capanema. Esta Reforma modificou a Reforma Francisco Campos
(1930), principalmente em termos de concepção do ensino secundário, no discurso da exposição de motivos, fica claro que não se trata mais de educar o indivíduo, mas conduzir as massas:
A reforma atribui ao ensino secundário sua finalidade fundamental, que é a formação da personalidade do adolescente. [...] socializa-lo constitui finalidade de toda espécie de educação. O
que constitui o caráter específico do ensino secundário é sai função de formar nos adolescentes
uma sólida cultura geral, marcada pelo cultivo a um tempo das humanidades antigas e das humanidades modernas, e bem assim de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a
consciência humanística. [...] o ensino secundário se destina à preparação das individualidades
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da
sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes que é preciso infundir
nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo. (BRASIL, 1952, p. 23).
Ensino Secundário: reescrita a partir de uma hipótese de pesquisa, a elitização do
Colégio Maria Constança Barros Machado (1939-1971)
No período estudado, a cidade de Campo Grande transformou-se em uma cidade de porte médio em franco processo de aceleração do crescimento populacional e econômico (ANDRADE E
SERRA, 1998), processo impulsionado, em grande parte, pelos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) que alteraram a fisionomia da cidade, agora organizada à margem dos
trilhos e em volta da estação de trem.
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Os representantes da região sul do estado reclamavam que o governo do Estado não priorizava
a educação para essa parte do estado que contava, até a década de 1920, com seis estabelecimentos estaduais de Ensino Primário e 3 municipais.
O ensino secundário foi, inicialmente, ministrado apenas em escolas particulares: duas católicas, o Colégio D. Bosco (masculino) e o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (feminino) e uma
escola não confessional, o Colégio Oswaldo Cruz.
A instalação do primeiro ginásio público, com o nome de Liceu Campo-Grandense, em 1939,
resultou de mobilização política, baseada na justificativa de que muitas famílias não teriam condição de pagar para que seus filhos ampliassem sua escolaridade até o ginásio). O Liceu Campograndense iniciou suas atividades regularmente, com inspeção prévia, apenas em 1942, com
10 professores (7 homens e 3 mulheres), sendo 6 registrados no Ministério da Educação e Cultura, alguns eram normalistas e os demais eram profissionais de diferentes áreas como médicos, militares com cursos do exército, sacerdotes, religiosas e outras profissões mais. Pela
análise dos registros conclui-se que havia estabilidade no corpo docente, que a admissão não
era fácil e ocorria, geralmente, por indicação de outro professor da escola e que os professores
consideravam uma honra ser professor daquela escola. Há também registros de que os alunos
consideravam de excelente qualidade o corpo docente.
As informações dos exames de admissão confirmam a opinião de ex-alunos de que a escola era
para “muito poucos”. Para o primeiro exame de admissão, realizado em 1939, inscreveram-se
50 candidatos e 37 foram aprovados. No período estudado, o percentual máximo de aprovados
no exame de admissão foi de 67%, em 1945 e em 1958, registrou-se o menor índice (26%).
Em 1939, de acordo com o Decreto Lei nº 229 de 27/11/1938, instalava-se o primeiro ginásio
público campo-grandense, denominado, na época, Liceu Campo-Grandense. Em 1942, o seu
nome mudou para “Ginásio Campo-grandense”, por meio do Decreto nº 101 de 27/04/1942.
Registre-se que a criação dessa escola se deu em meio a um boom de crescimento da cidade (a
implantação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) e por iniciativa de uma professora
cuiabana2, com notória participação política, que liderou uma mobilização junto ao governo do
estado para instalar o primeiro ginásio público da cidade.
(...), propus ao interventor Júlio Muller e ao Dr. João Ponce de Arruda,
secretário de Fazenda do Estado, a criação de um ginásio estadual que
pudesse resolver os problemas dos que precisavam continuar a estudar e
não tinham meios de pagar a escola. (MACHADO apud ROSA, 1990, p.
64).
Para o ano letivo de 1939, de acordo com o Artigo 6º do Decreto 229, estava previsto o
funcionamento apenas da 1ª série do curso fundamental, na qual deveriam ser matriculados os
candidatos aprovados no Exame de Admissão, conforme as exigências do Decreto Federal n.º
21.241, de 4 de abril de 1932.
Os alunos que quisessem estudar no primeiro ginásio público da cidade precisavam submeterse aos então denominados Exames de Admissão ao Ginásio, obrigatórios para o ingresso no
ensino secundário. Vale destacar que, pelo seu caráter público, o Maria Constança seria uma
escola voltada para atender às famílias que não podiam pagar para seus filhos estudarem nos
ginásios particulares já existentes. Esses alunos eram em sua maioria filhos de operários,
funcionários públicos que não tinham condições de ampliar a escolaridade para além do então
curso primário.
Contraditoriamente, os candidatos de renda alta e média-alta tinham melhores condições de
enfrentar os exames de admissão, por estarem mais bem preparados, pois, além de terem cur-
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sado os quatro do ensino primário, ainda freqüentavam durante um ano inteiro os denominados
cursos preparatórios para os exames de admissão.
Muito embora a Constituição de 1937 já previsse o atendimento à juventude de baixo poder
aquisitivo, o ginásio não comportava “bancos escolares para todos”. Diante disso, em
conformidade com a Lei Orgânica de 1942, artigo 21, o colégio passou a realizar um processo
de seleção rigorosa e seletiva com os chamados exames de admissão.
O Ginásio Campo-grandense realizava os exames baseado nas provas de cunho oral e escrito
para as disciplinas de Português, Latim, Francês e Inglês e, somente de cunho escrito para
Geografia Geral e do Brasil, Desenho, Ciências e História Geral e do Brasil.
Segundo depoimentos da ex-professora e ex-diretora do CEMCBM, Profa. Maria Constança, “havia briga entre as famílias para conseguir uma vaga” (BITTAR; FERREIRA JÚNIOR, 1999,
p.179).
Bourdieu (1996) compreende que os atores sociais estão inseridos espacialmente em
determinados campos sociais, a posse de grandezas de certos capitais (cultural, social,
econômico, político, artístico, esportivo etc.) e o habitus de cada ator social condiciona seu
posicionamento espacial e, na luta social, identifica-se com sua classe social. Esse mesmo autor
afirma que, para o ator social tentar ocupar um espaço, é necessário que ele conheça as regras
do jogo dentro do campo social e que esteja disposto a lutar (jogar).
Já em finais da década de 1930, o estabelecimento contava com algumas normalistas, entre
elas a professora Maria Constança Barros Machado, os demais professores não possuíam graduação específica para o magistério, eram profissionais de diferentes áreas, como médicos, militares com cursos do exército, sacerdotes, religiosas e outras profissões mais.
Nas fichas de cadastro docente, apenas uma professora está registrada como professora em
exercício desde 1939, na Escola Modelo Joaquim Murtinho, que funcionava no mesmo (Livro de
Cadastro de Professores – Arquivo da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado). Pelo
Livro de cadastro de Professores com o registro da vida profissional de cada um, percebe-se
que a maioria ingressou como interino, permaneceu por pouco tempo na escola e não possuía
Registro no MEC. Este registro foi, em sua maioria, resultado do Exame de Suficiência realizado
após os cursos da CADES, (Campanha de Aperfeiçoamento e Divulgação do Ensino Secundário,
órgão do MEC).
O depoimento de uma professora da época corrobora a idéia acima, pois para ela: [...] era uma

honra dar aulas naquela escola, os professores geralmente eram indicados por outras pessoas,
pois era uma escola muito conceituada e precisava cuidar para que o quadro de professores
fosse da melhor qualidade. (ADIMARI, 2005, p.107).
Os alunos e professores, com o objetivo de aceitação na instituição, acabam reproduzindo as
seqüências de ações que geram a cultura escolar, apesar das contradições e desajustes vividos
nas práticas escolares. Quando a referência é feita ao Maria Constança, é este o sentido que
está sendo dado à escola e suas práticas.
Em depoimento uma ex-aluna observa que:

Eu cursei o Ginásio no Campo-Grandense. Os professores não possuíam formação específica, em sua maioria, mas eram competentes,
compromissados com o mister de ensinar, pontuais, esforçados e exigentes quanto ao estudo dos alunos. Eram, também, verdadeiras autoridades.
Se, na década de 1930, a inovação fora a própria criação da escola, único ginásio público da
cidade, resultado da mobilização da comunidade liderada pela professora Maria Constança Barros Machado, a década de 1950 trouxe duas inovações que alteraram profundamente a confi-
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guração de alunos e professores: a criação do segundo ciclo do curso secundário (científico) e a
mudança para a sede própria, um edifício projetado por Oscar Niemeyer que se tornou um
marco na arquitetura da cidade.
Tendo se tornado marco do ensino na cidade, principalmente devido ao caráter seletivo e à intensa competição dos exames de admissão, novamente graças à mobilização de sua diretora
Maria Constança Barros Machado, a escola propões-se a atender à aspiração da cidade por ampliação das oportunidades educacionais. Assim é que em 1953 é criado o segundo ciclo do ensino secundário (científico) creação essa que toda a população da cidade vinha ansiosamente
esperando e pedindo desde vários anos. (Ata de instalação do segundo ciclo secundário do Colégio Estadual Campograndense.)
Da mesma forma que a criação do primeiro ginásio público da cidade, a extensão do oferecimento dos estudos em uma escola pública ao segundo ciclo do ensino secundário foi resultado
de mobilização política e sua instalação foi registrada com a deferência merecida.
Em sessão solene. (sob a presidência do Sr. Dir. Fernando Corrêa da
Costa, Governador do Estado, demais autoridades civis e militares,
corpo docente e discente e numerosa assistência. (Relatório 1953).
A instalação do segundo ciclo do curso secundário foi autorizada pelo Ministério de Educação e
Saúde, em 31 de março de 1953, com isso a escola passou a ser denominada “Colégio Estadual
de Campo Grande” e o curso científico, uma das modalidades do segundo ciclo do ensino secundário, iniciou com uma turma de 24 alunos.
A organização desse curso obedecia à Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 que estabelecia como objetivos desse nível de ensino:
consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação
intelectual, além de um maior conhecimento de filosofia, um acentuado
estudo das letras antigas; no curso científico, essa formação será marcada por um estudo maior de ciências. (Artigo 4º Capítulo II d Decreto
Lei 4244/1942)
Um grande fator de inovação percebido pelas alunas parece ter sido a possibilidade da continuação dos estudos para as mulheres no “científico”, aumentando o leque de ofertas uma vez que
os outros estabelecimentos, todos particulares, só eram abertos ao sexo masculino. Entrevistada por Rahe (2006), uma ex-aluna da década de 1950, que fizera sua formação anterior em
uma escola religiosa feminina, ao ser indagada sobre a razão da mudança, assim se manifesta:

O Maria Constança era o único científico da cidade ou você estudava lá
ou ia pra fora. O Colégio Osvaldo Cruz tinha o contador, tinha o
científico no Dom Bosco mas era só masculino, então mulher não tinha
aonde estudar, ou fazia normal ou contador (...)Nós queríamos fazer o
científico, normal não , contador muito menos. A gente queria fazer o
científico que dava uma abertura prá fazer vestibular para um curso de
exatas, de engenharia, de agronomia. Então, a gente queria um leque
assim, com o científico e não com o contador ou normal. (2006, 35).
Na mesma entrevista, pode-se perceber que havia seletividade no processo de ingreso dos alunos:

CD-ROM DE ATAS | 66 | COLUBHE 2012

Quando eu consegui entrar lá, na verdade, eu nem sei como eu
consegui, porque eu fiquei na fila de espera até a véspera do início das
aulas, eu e uma amiga, por não conseguirmos vaga nós estávamos
vendo para ir para São Paulo, porque não tinha aonde estudar. (2006,
35).
Essa seletividade, caracterizando o nível de exigência da escola, não se restringia à dificuldade
de ingresso, mas continuava a ser percebida durante o curso, obrigando alunos que vinham de
escolas “menos exigentes” a procurarem alternativas para conseguir acompanhar o nível da
nova escola:

quando eu entrei lá, minha mãe teve que arrumar professor particular
de matemática, porque metade do curso de matemática não tinha sido
dado no outro colégio,(...), onde estudei, tive dificuldades porque muitos assuntos tinham sido passados por cima, principalmente em matemática e ciências, que deveriam ter dado noções de química e física
tanto que quando eu entrei lá, minha mãe teve que arrumar professor
particular de matemática, porque metade do curso de matemática não
tinha sido dado no outro colégio, no Auxiliadora, onde estudei, tive dificuldades porque muitos assuntos tinham sido passados por cima, principalmente em matemática e ciências, que deveriam ter dado noções
de química e física. (2006, 131).
A “excelência” dos professores continua sendo reiterada, acrescida agora pela menção à sua
“boa vontade” por terem aceito assumirem as aulas do curso científico sem receber acréscimo
em sua remuneração.
No ano seguinte à instalação do científico, o caráter inovador do Colégio Estadual acentuou-se
com sua transferência para uma sede própria, inaugurado em sessão solene, com a presença
de autoridades, no dia 25 de setembro de 1954, mencionada pela imprensa local:
Em 26 de agosto próximo deverá ser inaugurado o novo prédio do
Ginásio Estadual Campograndense, uma das realizações do Governo
que a União Democrática Nacional em boa hora, levou ao poder!
(CORREIO DO ESTADO. Quinta -feira, 24 de julho de 1954. Ano I, n.
102. Campo Grande-MT).
Conquanto já fosse importante o fato de deixar as instalações anexas ao Grupo Escolar Joaquim
Murtinho onde funcionou desde a sua criação, o Colégio Estadual mudou-se para um edifício
que se tornaria um marco na arquitetura da cidade. Edifício projetado por Oscar Niemeyer que
havia elaborado o projeto para a cidade de Corumbá, na época, mais importante do que Campo
Grande e, por determinação do Governador, a pedido da direção da escola, o projeto foi repetido em Campo Grande.
A escolha do lugar para a construção não parece ter sido gratuita: a Rua Y Juca Pirama, no
bairro Amambaí, região conhecida pelos moradores como “Cabeça de Boi”, de moradia operária, ligando a área central da cidade com a parte oeste, onde se situam os quartéis militares.
Informações coletadas em jornais da época indicam uma disputa política entre as forças políticas locais e as forças ligadas ao governador, com maior votação exatamente nesse bairro, razão pela qual ele foi escolhido para as construção do Colégio Estadual. (Souza, 1998)
Edifício tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado em 1996, suas características arquitetônicas (PESSANHA; ARRUDA, 2008) evidenciam os elementos do modernismo e contribuem para a
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sua “monumentalidade” conferindo visibilidade e uma espécie de “perenidade” aos projetos dos
grupos que se consideravam elite na cidade.
O edifício construído para ser sede própria do colégio Maria Constança Barros Machado, em
Campo Grande, foi projetado por Oscar Niemeyer. O programa foi criado pelo arquiteto e tem
salas de aula com apoio didático e laboratórios, auditório para 250 lugares para palestras e
reuniões e espaços de encontros. As salas de aula possuem duas fitas de janelas envidraçadas sendo uma na parte superior, para retirar ar quente e a outra na altura da mesa do aluno, para
a renovação de ar, além de integrar o espaço da sala com o jardim externo. As formas arquitetônicas puras e retas são quebradas com elementos internos, como o balcão sinuoso do refeitório ou o mastro da bandeira e a caixa d'água cujo formato lembra um giz.
A obra usa técnicas construtivas simples, como o tijolo na circulação das salas de aula, tipo cobogó, ou arrojadas, como a cobertura de concreto no pátio de recreio. O edifício está organizado em partes interligadas por passarelas cobertas com laje plana, a partir dos espaços
funcionais do bloco de serviços, salas de aula e administrativo, pátio coberto e auditório e guarita de entrada. A planta foi organizada de forma modulada, usando um sistema estrutural de
pilares de forma cilíndrica, típico da arquitetura brasileira dos anos 40 e 50, em sistema modulado que vai definindo a malha construtiva.
No ano seguinte à sua inauguração, foi realizada a Inspetoria do Colégio Estadual Campo Grandense com vistas à autorização de funcionamento. O Relatório de Verificação elaborado como
resultado dessa Inspeção apresenta uma avaliação muito positiva do edifício, concedendo nota
10 ao quesito Material e Conservação, registrando “Os edifícios são de construção moderna em
cimento armado (Projeto Oscar Niemeyer)”. (Relatório de Verificação do Colégio Estadual Campograndense de Ensino Secundário, 1956).
O impacto dessa construção moderna em uma cidade “caipira” foi registrado por alunos e professores. Uma ex-aluna, em entrevista a Braga (2005) fez questão de informar:Eu fui da primei-

ra turma que começou no prédio novo, em 1954. Como eu era a menor da turma da 1.ª série,
no dia da inauguração eu fui a portabandeira. Estudei os quatro anos do ginásio a os três do
Colegial.
Esse impacto parece ter perdurado até hoje. Braga, (2006) descreve como em sua memória
ficou registrado seu primeiro encontro com o edifício:

Foi em 1974 que subimos, pela primeira vez, a rampa de acesso à Escola Estadual Maria Constança Barros Machado. Um prédio diferente de
muitos outros que pela cidade se viam e que, por algum tempo, mais
exatamente de 1954 a 1971, se denominou Colégio Estadual Campograndense. Sonho de muitas crianças, adolescentes e jovens, tamanho
privilégio de nele poder estudar, dado o conceito de seu bom ensino
ministrado.
Continuando na mesma rampa, chegávamos ao corpo do edifício propriamente dito. No centro ficava a secretaria, à direita ficava a sala da
diretoria, supervisão e dos professores, à esquerda ficavam as salas de
aula, em número de oito, distribuídas ao lado direito de um longo corredor com tijolos vazados; do lado esquerdo, no fim do corredor um
laboratório que mais tarde virou sala de aula também. Desse corredor,
saía o acesso aos banheiros, cantina e quadras esportivas.
Outro local que atraia muito a atenção em relação à fachada da escola
era o espaço livre que ficava do lado direito, gramado e com muitas árvores, porém esse espaço era muito pouco utilizado, não era um espaço disputado. Apesar de que, nas raras oportunidades em que havia
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alguma atividade fora da sala, o pátio gramado era usado. (BRAGA,
2005, p.11)

Notas Finais
Embora tivesse sido criado com a justificativa de que era necessário atender a famílias sem
condições de pagar para continuar os estudos nos ginásios particulares, o Liceu Campograndense tornou-se, contaraditoriamene, altamente seletivo: uma escola para “poucos e seletos”
professores e alunos que, confirmando essa “elitização” transfere-se, em 1954, para um prédio
próprio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tombado pelo Patrimônio Histórico. Essa
seletividade constitui parte importante na definição desse ginásio como uma “escola exemplar”, uma escola que, expressava os projetos de modernização e escolarização daqueles grupos.
A história dessa instituição indica que a “democratização” dos ginásios contribuiu para ascensão
social das classes médias urbanas escolarizadas que, ao se apropriarem desse “luxo”, habilitaram-se a se inserir nos grupos dirigentes. Conclusão que se sustenta no número de ex-alunos
que ocuparam ou ocupam funções de destaque como senadores, secretários de estado, deputados estaduais e federais, prefeito, secretários de estado e do município, e de professores e
ex-professores homenageados como nomes de escolas, ruas e praças.
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1

Decreto n. 19.850, de 11 de abril de 1931: cria o conselho Nacional de Educação; Decreto n.
19.851, de 11 de abril de 1931: dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de
preferência, ao sistema universitário; Decreto n. 19.852, de 11 de abril de 1931: dispõe sobre a
organização da Universidade do Rio de Janeiro; Decreto n. 19.890, de 18 de abril de 1931:
dispõe sobre a organização do ensino secundário; e Decreto n. 20.158, de 30 de junho de
1931: organiza o ensino comercial, regulamente a profissão de contador e dá outras
providências.
2
É recorrente, em depoimentos e documentos da época, a importância atribuída à influência das
professoras cuiabanas na história da educação em Campo Grande, na primeira metade do século XX,
principalmente de Maria Constança Barros Machado (ARAÚJO, 1997).
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UM PATCHWORK DA ESCOLA
PRIMÁRIA NO BR ASIL E EM
PORTUGAL (SÉCULOS XIX E XX)
Maria Helena Camara BASTOS, Coordenadora
A escola como uma tradição inventada se desenvolve segundo um processo histórico de longa duração. O tempo da escola afeta os tempos sociais que pautam a
sociabilidade e a condicionam intrinsecamente. A cultura da escola está condicionada pelos modos de produção e pelos usos sociais, porém ela mesma tem induzido
alguns padrões básicos de organização social. Essa cultura nutre-se de disciplinas
e experiências, fragmentos de práticas e de discursos que têm codiﬁcados os modos de entender, de representar e de pôr em ação a educação institucional, em que
os atores criam e compartilham dessa construção. Conhecer a(s) cultura(s) ou a(s)
gramática(s) dos espaços educativos e escolares implica analisar os elementos
mais visíveis que os conformam: os atores, os discursos, os aspectos organizativos
e institucionais, o entorno físico-material, os impressos. A elaboração de um corpus de saberes e fazeres busca dar status ao saber pedagógico e, ao mesmo tempo,
uma dimensão técnica e instrumental ao cotidiano escolar. O interesse histórico de
ver traços de tempos passados mostra que os impressos, as escritas escolares são
testemunhos preciosos da cultura escolar de um tempo e espaço signiﬁcativo para
a construção da história da escola primária no Brasil e em Portugal.
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A PEDAGOGIA DO CASTIGO NA IMPRENSA
PEDAGÓGICA (FINAIS DO SÉCULO XIX –
INÍCIOS DO XX) – O CASO DA PALMATÓRIA
Luís Alberto Marques ALVES
Faculdade de Letras do Porto/CITCEM

Maria da Conceição Leite e BARROS
Escola Básica 2, 3 Maria Lamas – Porto

PA L AV R A S- C H AV E

Palmatória; Castigo; Indisciplina
ID: 180
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O final do século XIX e inícios do XX corresponde a um período da História da Educação em que
se equacionam muitos dos procedimentos dos professores, das posturas dos alunos e do papel
a desempenhar por alguns “recursos” ditos educativos. Esta situação ficou a dever-se, em parte, a um conjunto de novas teorias que vinham pôr em causa a dita “escola tradicional”, valorizando as perspectivas da “escola nova”. O modelo disciplinar tradicional baseado na submissão
cega do aluno à total autoridade do professor, começa a ser posto em causa contrapondo-se a
ideia de que para atingir uma liberdade regulada é necessário, mais do que medo, incutir na
criança o respeito pelos seus deveres de modo a que seja cada vez mais capaz de conduzir autonomamente a sua conduta – a disciplina externa é denunciada em favor da disciplina interior
ou da autodisciplina.
A aplicação, ou não, dos castigos físicos na escola primária, foi talvez um dos problemas pedagógicos mais discutidos durante mais de uma centena de anos – pedagogos, médicos, filósofos,
juristas e, claro, professores, debruçaram-se sobre esta questão que, desde o último quartel do
século XIX, apresentou uma tendência para a abolição. Foi neste contexto que se identificaram
os objetivos do estudo: definir os argumentos que suportam a defesa da abolição ou da manutenção dos castigos corporais nas escolas primárias e compreender os discursos resistentes dos
professores, no sentido de depreender a discrepância entre a teoria e a prática.
A Imprensa de educação e ensino apresentou-se como uma fonte histórica vital para a obtenção de relatos dos intervenientes mais diretos, nomeadamente, professores, já que a perspetiva
do aluno foi quase totalmente apagada pela passagem do tempo. Consultaram-se cerca de 14
títulos entre os quais Educação Nacional, O Ensino, A Federação Escolar, Gazeta Pedagógica, O
Meu Jornal, Revista das Escolas, Revista de Educação e Ensino e Revista Escolar.
A análise dos textos recolhidos permitiu identificar alguns momentos em que proliferam os artigos relacionados com o tema em questão, sendo possível constatar que a polémica se foi mantendo ao longo do período em questão e para além dele. Por outro lado, foi possível reconhecer
três correntes de opinião em relação aos castigos corporais: os que defendem; os que aceitam
mas com reservas; os que recusam.
A opinião favorável à manutenção dos castigos corporais nas escolas primárias baseava-se principalmente em argumentos que diziam respeito à divergência entre a teoria e prática; à aceitação de que eram o método mais eficaz para a correção do caráter dos alunos e incitamento ao
estudo; de constituírem uma forma de garantir o respeito, a autoridade e o prestígio do professor; o facto de haver na mesma classe um grande número de alunos com características psicológicas, origens sociais e educações familiares tão distintas; e à necessidade de, antes de serem
abolidos, se proceder a uma profunda regeneração moral da sociedade portuguesa.
É nesta corrente que se insere o conteúdo da revista de instrução primária, O Ensino, que, em
18871, questionava a aplicação de meios preventivos ou de meios repressivos, colocando a
questão «Devem ou não ser permitidos nas escolas primárias os castigos corporais?». Concluíase que na escola, tal como na sociedade em geral, as sanções morais seriam insuficientes para
garantir a obediência pelo que os castigos físicos eram imprescindíveis e a sua abolição, preconizada pelas novas teorias pedagógicas, baseava-se no sentimentalismo não na ciência.
Da mesma forma n’ A Instrução um professor, admitindo que os aplicava com moderação e
quando tinha esgotado outros meios, defendia que para algumas crianças eram o único meio
disciplinar eficaz e notava que as “agradáveis” teorias que baseavam a disciplina escolar nas
preleções morais pareciam votadas ao fracasso perante a realidade social existente.
Já n’ O Meu Jornal referia-se que para despertar, nas crianças, «as boas inclinações e combatermos as más»2, os castigos morais, como o conselho, o aviso ou a repreensão, eram insuficientes pois facilmente eram esquecidos e que outras punições, como o barrete de orelhas de
burro e a privação do recreio, eram mais humilhantes.
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Mais tarde, na Revista Escolar, um professor de instrução primária3, usando a expressão latina
Qui bene amat bene castigat, questionava se seria possível a sua abolição na escola primária,
mantendo-se a autoridade e o cumprimento das ordens do educador, afirmava que o temor era
a base do respeito e citava o dito popular «quem não vai à palavra, não vai à pancada».
Aqueles que se manifestavam contrários aos castigos corporais valorizavam ideias como a de
estabelecerem um clima de medo na escola; constituírem um método anacrónico de manutenção da ordem e disciplina; limitarem a liberdade da criança na medida em que favoreciam a
coerção externa; influenciarem negativamente a sociedade na medida em que um aluno insensível revoltado poderia tornar-se um adulto «moralmente doentio»4.
Assim, n’O Magistério Portuguez, em 19055, o castigo corporal era visto como o fruto das tradições pedagógicas portuguesas mas afirmava-se que estabeleciam um regime de terror na escola, fazendo aparecer o professor como um ser cruel. Já n’ A Federação Escolar6,comparando-se
os velhos métodos de ensino com a evolução pedagógica recente chegava-se à ideia de que o
velho mestre-escola, «papão das crianças, o flagelo dos discípulos» que, «de palmatória em
punho», procurava impor-lhes a instrução, sem qualquer ordem ou método pedagógico, seria
substituído pelo professor que a criança «já não teme nem odeia. Os castigos físicos eram
«uma nódoa na disciplina escolar em todas as épocas», devendo ser substituídos pelos castigos
naturais.7
A Revista Escolar, já na década de 1920, continuou a seguir esta linha de pensamento, apresentando até referências estrangeiras, como um artigo extraído da revista La Escuela Moderna,
de setembro de 19218, em que se afirmava que deviam ser os próprios professores a rejeitar a
aplicação dos castigos corporais. Começava a defender-se que, para corrigir os incorrigíveis, se
deveria optar pela exclusão, temporária ou definitiva. Um outro artigo9 referia que o principal
problema que se punha à disciplina escolar residia na conciliação entre a necessidade de obediência e submissão à ordem estabelecida e a liberdade individual que passava pelo autodomínio.
Finalmente, em 1925, o Prof. Gomes Belo10 apresentava os castigos corporais como «condenáveis, lamentáveis e regressivos» e considerava que a melhor forma de garantir a disciplina e o
aproveitamento era através de uma pedagogia de amor e de criação de um ambiente agradável
na escola, permitindo o desenvolvimento da autonomia dos educandos.
A opinião favorável mas com reservas salientava, essencialmente, o facto de que as classes
sociais mais baixas não teriam capacidade de educar as crianças enquanto as classes mais altas
baseariam a educação na vontade delas e no excesso de mimo; na constatação de que eram
métodos dissuasórios, pelo que a simples evidência de que poderiam ser aplicados era suficiente; e, finalmente, na ideia de que só poderiam ser aceites após o conhecimento das características de cada aluno e dentro de certos limites
Era nesta corrente que se inseriam as referências da Educação Nacional - certas crianças só
reagiriam através da imposição de penas fisicamente dolorosas; a disciplina está garantida, não
porque sejamos violentos, mas porque temos o direito de bater»11; e, era necessário um profundo conhecimento da Psicologia do infrator. N’ O Meu Jornal12apresentam-se alguns cuidados
a ter em conta como a redução da frequência das punições físicas, para as crianças que se deixavam guiar pela «força persuasiva da palavra e do exemplo» e o seu gradual desaparecimento
à medida que crescia e se tornava mais obediente e conselhos para a sua aplicação, nomeadamente, moderação, auto-controlo, equidade, raridade, imparcialidade, perdão imediato, não
castigar todas as insignificâncias, e, finalmente, devia convencer-se a criança de que era castigada para o seu próprio bem.
Esta divisão de opiniões aplicou-se também ao caso concreto da palmatória que obteve uma
atenção especial, nomeadamente, com a realização de dois plebiscitos lançados aos professores
primários do nosso país. Estas consultas, que se desenrolaram na imprensa pedagógica che-
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gando até a envolver periódicos de carácter geral, permitiram que os professores manifestassem livremente a sua convicção, tornando-se possível aceder a um manancial de depoimentos
que de outra forma estariam vedados à investigação e permitindo fazer a comparação entre
aquilo que era preconizado teoricamente e o que os professores implementavam, de facto, na
sua prática quotidiana.
O primeiro plebiscito foi lançado pela Revistas das Escolas e realizou-se em 1896, numa altura
em que estava iminente a publicação do regulamento geral do ensino primário. Durante os meses em que se desenvolveu (Janeiro a Junho) a participação foi significativa, no entanto, não
nos foi possível chegar à sua conclusão devido à abrupta interrupção na publicação desta revista. Em relação ao segundo plebiscito, este teve início na discussão entre O Meu Jornal, dirigido
por António Figueirinhas, e o jornal A Lanterna, um diário republicano, acabando por ser este
periódico, convencido que a maioria dos professores seria pela abolição, a lançar a consulta.
Esta realizou-se entre Junho e Outubro de 1916, um período em que se esperava a aprovação
de um regulamento para a reforma de 1911.
A palmatória, também designada férula, menina dos cinco olhos ou Santa Luzia, foi desde sempre associada a uma simbologia de veneração, poder e respeito pela autoridade. Entendida como o prolongamento da mão do professor, a ela se atribuíam poderes quase milagrosos no que
diz respeito à obtenção de resultados, na correcção dos comportamentos dos alunos e no “incitamento” à atenção e ao estudo. A aceitação deste instrumento de punição era tácita, isto é,
quer professores, quer alunos e, talvez, até as famílias associavam a sua existência e a sua
aplicação à escola primária pelo que a contestação não existia – era entendida como um dos
castigos paternais. No entanto, a partir do momento em que a generalidade dos castigos corporais começam a ser postos em causa, também a Santa Luzia era vista com outros olhos.
Trindade Coelho (1861-1908), na sua obra «Autobiografia e Cartas»13, relembrava os seus
tempos de escola e de palmatória, referindo que um dos seus professores acreditava que ela
«operava por compressão, infiltrando-nos nas palmas das mãos, (…) as coisas que nós não

sabíamos (…), dava-lhes por cima um grande bolo e pensava ele que as coisas trepavam assim
pelo braço acima e não sei mais por onde, até se nos alojarem na cabeça (…)».
A palmatória era vista como o único dos castigos físicos que, não ofendendo a saúde física dos
alunos, poderia ainda ser aplicada paternalmente, cumprindo-se assim os regulamentos do ensino primário.
Em 1895, a Revistas das Escolas14, publicou uma carta da autoria de Alfredo Gallis dirigida à
pessoa do Ministro do Reino, à época João Franco15, em que mostrava a sua preocupação pelos
rumores que davam conta da intenção de se suprimir o uso da palmatória. Ao longo do texto, o
autor revela-se um apoiante acérrimo da aplicação das palmatoadas, afirmando que as que
apanhou nunca lhe causaram enfermidade, mesmo quando às que levava na escola se juntavam, em casa, as do pai. Considerava, assim, útil este tipo de penalização para evitar que as
«quadrilhas de garotos» levassem a melhor sobre os professores; por outro lado, as crianças
em idade escolar eram vistas como seres irreverentes que deveriam ser dominados e a aplicação deste utensílio permitiria educar e destruir os maus instintos, quer nos filhos das classes
altas quer das classes baixas. A dor física, ou medo dela, seria essencial para que a palmatória
pudesse cumprir a sua função e afirmava que as teorias que defendiam a suavidade no trato,
as preleções e os estímulos não passavam de noções idealistas que poderiam pôr em causa o
sucesso da missão de instruir e educar pelo aumento da indisciplina, da estupidez e da mandria
dos alunos. Não fazendo qualquer mal, as palmatoadas deveriam ser reduzidas à «dose confortativa» máxima de seis por dia e o alcance do seu efeito dependeria do pulso do professor. No
entanto, e apesar de defender a palmatória, não deixou de dizer que os exageros dos professores deveriam ser punidos, revelando-se inteiramente contrário a castigos como socos, puxões
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de orelhas, beliscões, réguas na cabeça, uma vez que estes poderiam causar problemas futuros
nos alunos mais frágeis.
Esta discussão deu, em 1896, origem ao lançamento de um plebiscito, cuja história e inicia
quando Aníbal Passos, revelando-se contrário à aplicação de quaisquer castigos de carácter
corporal e favorável à sua absoluta abolição, lançou a questão a que os professores deveriam
responder: «A palmatória e os demais castigos corporais devem ser abolidos da escola?»16 Foi
possível identificar 45 respostas, das quais uma era de caráter coletivo, o que perfaz a opinião
de 51 professores. O resultado foi claramente a favor da manutenção da palmatória nas escolas: 40 respostas, referentes a 46 professores, contrárias à abolição e apenas 5 veiculando opinião favorável.
A segunda consulta - Plebiscito d’ A Lanterna (1916) - tem como móbil uma circular do Ministro
da Instrução, Ferreira Simas, que, depois de ver uma palmatória numa sala da 4ª classe, solicitava aos inspectores de círculo que aconselhassem os professores a pôr de lado este instrumento «impróprio da época» e «contrário a todos os preceitos da mais rudimentar pedagogia». O
Meu Jornal, um semanário pedagógico, dirigido por António Figueirinhas17, fervoroso crente nos
milagres da Santa Luzia, insurge-se contra as directrizes do ministro, dizendo que a esta «teoria
de lindas ideias contrapõe-se a rudeza da prática» e salientando que era impensável que a palmatória fosse «relegada da escola em certos meios, como elemento disciplinador». A partir daqui desenrola-se a discussão que acaba por se alargar a outros periódicos como A Lanterna,
que se revelava ferozmente contrário à palmatória. As primeiras referências neste diário surgem
a partir de Maio de 1916, mas foram-se intensificando até à publicação das questões, em 19 de
Junho de 191618. Foram recebidas cerca de 40 respostas entre individuais e colectivas, sendo
os resultados obtidos os que António Figueirinhas previra – 20 anos após a primeira consulta, o
resultado repete-se, cerca de 90% dos professores afirmavam utilizar e consideravam imprescindível a palmatória.
Os argumentos apresentados pelo professorado português nestas duas consultas, separadas
pelo tempo de duas décadas, permitem perceber que nem o tempo, nem as correntes pedagógicas que se foram desenvolvendo, conseguiram alterá-los significativamente. As respostas dividiam-se, tal como no caso dos castigos corporais em geral, novamente entre os que se
afirmavam favoráveis à abolição da palmatória, os que recusavam e os que manifestavam uma
posição ambígua.
Os professores que responderam positivamente à questão defendiam a ideia de que a palmatória era, pedagogicamente, um impedimento ao exercício da liberdade, prejudicando o desenvolvimento moral e intelectual e, em termos psicológicos, marcava a criança por emoções
negativas; por outro lado, era demasiado violenta e ineficaz perante a falta de aplicação e má
conduta, salientando-se que produzia apenas um efeito momentâneo, isto é, a criança esquecia
facilmente, reincidia no erro e despertava sentimentos de vingança. Finalmente, outro docente19 baseava a sua posição na constatação de que as pancadas embruteciam as crianças e que
os bons educadores não necessitavam do medo imposto por este método para garantir o respeito dos seus discípulos. Viriato d’Almeida, professor regente da Escola Central de Gaia, considerava a palmatória como um «instrumento de tortura» e um «resto da educação fradesca e
jesuítica»; recusava que o professor fosse «o carrasco que em volta de si só espalha o medo»,
apelando para que se estudassem as faculdades da criança, a sua vida familiar, o meio em que
se inseria para se determinarem processos educativos convenientes.20
Outro mestre afiançava que, como ardente defensor da educação moderna «feita de carinho e
estudo da alma da criança»21, nunca tinha usado a palmatória e afirmava que os resultados
eram positivos; finalmente, outro docente afirmava que, em sintonia com o pensamento de
Rousseau, Spencer ou Binet, que tinham por base a Fisiologia e a Psicologia Experimental,
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acreditava qualquer castigo físico tornava a criança passiva, tolhendo-lhe a vontade, que deprimia o carácter porque era humilhante e impedia o desenvolvimento da inteligência.22 Estas
respostas eram, assim, favoráveis a castigos morais como a repreensão particular e pública, a
demonstração de pesar, a aposição de feias denominações e superioridade dos condiscípulos
ou, então, os prémios como fitas de seda aos mais sabedores ou a distribuição de cartões elogiosos.23
Outras respostas eram mais ambíguas… sugeriam que a manutenção de alguns castigos físicos
era imprescindível para reprimir situações mais graves, mas também apresentavam argumentos
contrários. Um destes casos é Miguel António Martha24 que reprovava os castigos dizendo que
nem eram humanitários, nem estavam de acordo com a civilização do tempo; afirmava-se, em
teoria, contra os castigos físicos mas entendia que os castigos morais não eram suficientes…
deviam ser excluídos o barrete de papel, o estar de pé em cima de banco, porque provocavam
a risada e desviavam a atenção; os puxões de orelhas, as pancadas na cabeça, com a régua ou
com a mão e a palmatória, propriamente dita, deveria ser aplicada apenas em casos muito graves. António da Silva Montenegro25 confirmava a férula como o único sustentáculo da ordem,
da disciplina e da aplicação no estudo mas defendia que era possível instruir e educar as crianças sem castigos corporais, e que a existirem deveriam ser aplicados com discrição e moderação. Era esta também a opinião de Joaquim Artur Teixeira de Magalhães que se declarava a
favor e contra a palmatória – como meio disciplinar sistemático e processo didáctico era «tão
bárbaro como absurdo»26mas, em casos excepcionais, era indispensável desde que o professor
se certificasse da culpabilidade dos seus alunos e lhes demonstrasse que era forçado a castigálos devido às suas más acções.
A maioria dos professores que respondeu aos plebiscitos era adepta da milagrosa menina dos
cinco olhos. A Santa Luzia era um instrumento glorificado pois permitiria iluminar e guiar a
mente infantil; era uma necessidade para a disciplina escolar e para o aproveitamento dos alunos: «A palmatória torna aplicados os alunos preguiçosos, pontuais os desleixados, atentos os
estouvados e até lhes tira maus hábitos como o de arreliarem os condiscípulos» pelo que apesar do amor pelas crianças «não ponho dúvida nenhuma em lhes aplicar os bolinhos paternais»27.
Este instrumento era pois um processo de que os professores não podiam prescindir, não para
ser usado mas, para impor respeito, dizia-se que «o medo guarda a vinha». A palmatória e a
vara, «salutar adjutório do pedagogo» e espécie de aperfeiçoamento do “bofetão paterno”, não
poderiam banir-se a bem da instrução, pois tornaria a escola um caos. Os docentes mantinham
uma grande desconfiança em relação à educação baseada apenas nos castigos morais e nos
meios persuasivos, como a privação do recreio e outros estímulos… enquanto algumas crianças
«com um simples conselho, se dedicam ao estudo e se submetem à disciplina escolar, mas outras há de quem não se faz nada sem castigo».28 A palmatória seria reservada para casos graves, aplicada só depois de o aluno ter sido repreendido em particular e em público; quando o
aviso, o conselho e o estímulo, e outros castigos suaves, não resultassem. Ela seria o último e
único remédio e, perante ela, até a expulsão perderia sentido: «duas palmatoadas pedagógicas,
num caso extremo, é obra regeneradora; expulsar uma criança da escola [é], premiar o mal
(…)». Assim, para os alunos preguiçosos, rebeldes e incorrigíveis, que não acatavam as ordens,
desobedeciam ao professor e zombavam dos castigos morais, as palmatoadas seriam um antídoto que curava sem ferir nem ofender.
Fosse qual fosse a circunstância e os argumentos de cada professor, todos pareciam unânimes
em considerar que a férula devia ter uma aplicação moderada e paternal, apresentando-se como um castigo justo, equitativo e não vingativo, no sentido de inspirar a emenda e evitar a reincidência. Relativamente à quantidade dos “bolos”, uns defendiam que se deviam limitar a 3

CD-ROM DE ATAS | 79 | COLUBHE 2012

bolos por criança, tendo o cuidado de adequar a intensidade à idade e ao tamanho do aluno,
enquanto para outros poderiam atingir as seis num dia de aulas.
Outra ideia que se mantinha desde 1896 era a questão da localização da escola: se, por um
lado, as crianças da aldeia eram mais rudes porque tinham uma educação deficiente, por outro,
as da cidade eram mais impertinentes porque não estavam habituadas a obedecer. Seja como
for este problema da origem das crianças estava também, intimamente, ligado à educação que,
em casa, os pais lhes davam: os castigos físicos tornavam-se imprescindíveis para crianças que
trazem do lar «uma educação muito deficiente, atendendo aos maus exemplos que recebem»29.
Além da educação familiar, outra razão era aduzida – o estado da sociedade. Procurando rebater a ideia do ministro e dos apologistas da abolição, muitos professores trazem a lume aquilo
que consideram ser a decadência moral da sociedade portuguesa, entendia-se que a existência
destes processos disciplinares teriam que ser mantidos «durante o tempo suficiente até a nossa
população atingir um grau de cultura mais perfectível».30
Perante todos estes fundamentos, os professores acreditavam que aqueles que defendiam a
supressão dos castigos físicos o faziam porque desconheciam por completo o que se passava,
realmente nas escolas e que, caso tivessem oportunidade de leccionar, rapidamente mudariam
de opinião.
Apesar de tudo, em 1916, surgem alguns professores a referir que já não usavam a palmatória
devido à «errónea e seráfica determinação dum ministro que nunca foi professor primário»31 e
que a sua falta estava a provocar a indisciplina geral, a anarquia nas escolas, a ausência de
respeito pelos professores e a falta de aplicação dos estudos. Pretendia-se reafirmar que o professor não tinha prazer em aplicá-la, mas não a podia pôr de parte, e que desejava, essencialmente, ter essa prerrogativa, até porque isso já seria, por vezes, o suficiente para impor o seu
respeito e autoridade.
Desta forma, podemos concluir que cerca de 90% dos professores se manifestaram contrários à
abolição do uso da palmatória nas escolas. Entre os fundamentos apresentados é possível distinguir não só os de cariz “pedagógico”, que se relacionam, essencialmente, com fins educativos da palmatória mas também os de carácter social que salientam que só com a dor física
quebrariam perante a vontade do professor quer as crianças oriundas das camadas mais baixas
que não tinham uma boa educação familiar e estavam habituadas ao uso da força quer as que
provinham das camadas sociais mais elevadas, habituadas a que lhes fizessem todas as vontades. Por outro lado, a questão da origem geográfica levava os docentes a advogar a indispensabilidade da palmatória nas terras pequenas onde os alunos eram mais difíceis pela liberdade
e pela falta de educação em que cresciam.
Desta forma, se percebia que os professores portugueses apesar de terem acesso às ideias das
novas correntes pedagógicas, de discutirem a questão disciplinar nas Escolas Normais, nas conferências e nos congressos pedagógicos, continuavam a defender que os castigos corporais, e
especialmente a palmatória, eram um meio disciplinar imprescindível no nosso país quer para
garantir o progresso intelectual, quer para manter a ordem na escola, quer ainda para corrigir
hábitos e comportamentos submetendo os alunos a um processo de normalização através da
repressão. Teoria e prática digladiavam-se e o resultado era que as belas ideias dos teóricos
defensores da autodisciplina, não eram passíveis de aplicação prática.
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Anúncios de novos tempos no Ginásio Teuto- Brasileiro Farroupilha

Salve, salve a nossa escola
O Colégio Farroupilha
Dá-nos luz, nos dá o saber
Com amor e fraternidade
Nosso lema de ser sempre
Deus, Pátria, Humanidade.
Em novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas anunciava a nova fase na história
política do Brasil. Era o início do chamado Estado Novo. Em Porto Alegre/ Brasil, uma escola,
conhecida na comunidade como o Colégio Alemão, ainda mantinha em suas concepções
educacionais valores germânicos difundidos por imigrantes no final do século XIX.
A epígrafe é o hino do estudante do Colégio Farroupilha. Apesar de ter sido composto em
1970, por Nely Gerlach, professora da escola, nota-se o quanto a letra evidencia marcas
deixadas pela campanha de nacionalização do ensino. Como a maioria desses cânticos,
apresenta um discurso que edifica a instituição e seus atores sociais, enaltece a lealdade, a
fraternidade, a união e legitima princípios de patriotismo e religiosidade. Os valores da Família
Farroupilha são, assim, representados neste louvor ao colégio.
Este estudo pretende investigar a nacionalização do ensino promovida pelo Estado Novo,
tendo como referência a história desta instituição de ensino privada, fundada por imigrantes
alemães. Aqui interessa refletir acerca do quanto a escola precisou, para sobreviver aos novos
tempos, se adaptar às exigências governamentais, adotar parte do ideário nacional e apropriarse dos conceitos de pátria e civismo. Assim, construiu uma outra identidade calcada nos
princípios nacionalistas.
É importante salientar que a campanha de nacionalização do ensino espalhou-se pelo
país, tendo como foco principal a Região Sul, em função do contingente populacional de
descendentes de imigrantes europeus, especialmente alemães e italianos. Portanto, as
mudanças que atingiram o Ginásio Teuto- Alemão Farroupilha não foram uma prerrogativa
exclusiva desta instituição. Muitas outras escolas viveram histórias semelhantes.
A pesquisa em questão insere-se no campo de investigações da História da Educação,
sendo esta uma componente fundamental da história das práticas culturais e do cotidiano
social. A pesquisa identifica-se com os pressupostos teóricos da História Cultural, corrente
historiográfica que rejeita uma história da educação apenas centrada nos fatos tidos como
notáveis, que desconsidera os diferentes atores sociais. O trabalho também se inscreve nos
estudos das práticas de leitura e escrita e de memórias escolares, tendo como referenciais as
concepções da cultura escrita enquanto uma produção discursiva de um determinado tempo e
lugar.
Considerando-se que são as questões que nos interpelam hoje que devem orientar a
nossa estratégia de interrogação do passado, ressalto meu estranhamento diante do fato da
escola atualmente manter, lado a lado, práticas cívicas que estão incorporadas ao cotidiano e
também promover outras práticas que se identificam com o tradicionalismo gaúcho.
Diariamente, as bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul são hasteadas e arriadas e os
estudantes são convidados sistematicamente para entoarem os hinos nacional e rio-grandense,
em presença das autoridades escolares. Nas costumeiras festas juninas, estudantes e
professores usam, exclusivamente, a vestimenta gauchesca. O dia 20 de setembro, data que
simboliza o término da Guerra Farroupilha, há muito tempo que é feriado na escola, mesmo
antes de ser considerado feriado estadual. Nesta data, a escola desenvolve uma série de
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atividades que mobiliza os corpos docente e discente. Isso sem falar das alterações do nome da
escola. Primeiramente Knabenschule des Deutschen Hilfsvereins, depois Ginásio Teuto-Alemão
Farroupilha e, em 1942, Colégio Farroupilha, nome plenamente identificado ao tradicionalismo
regional.
O que se discute aqui são as relações entre a campanha de nacionalização de Vargas e
as transformações vividas pela escola em questão no final da década de 1930. Entende-se que
tais mudanças marcaram a trajetória desta instituição escolar, como uma espécie de
pregnância, que se traduz nessas práticas identificadas ao nacionalismo e ao tradicionalismo1,
concomitantemente.
Para o desenvolvimento da pesquisa, buscaram-se três documentos que nos auxiliam a
melhor compreender a época do Estado Novo e suas implicações na história do Colégio Alemão.
Primeiramente, o livro memorialístico Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha
1858/1974, que narra aspectos da história da escola a partir do olhar de um ex-estudante.
Escrito por Leandro Telles, em 1974, sob encomenda da Associação Beneficente e Educacional,
mantenedora da escola, registra os feitos considerados importantes, em uma perspectiva
cronológica, até a década de 1970. O que interessa é analisar os escritos de Telles em relação à
época do Estado Novo, e relacioná-los aos textos publicados nos periódicos da escola dos anos
1938, o Das Band, e de 1939, o Relatório Mensal do Ginásio Farroupilha.
Um pouco da história do Colégio em Porto Alegre
O Colégio Farroupilha teve sua origem na fundação, em 1858, da Deutscher Hilfsverein,
antiga Sociedade Beneficente Alemã, hoje Associação Beneficente e Educacional, mantenedora
da instituição. Esta associação foi fundada pelos brummers, soldados da Legião Alemã,
contratados pelo Império do Brasil para lutarem contra o ditador Rozas, em Buenos Aires. Parte
desses soldados permaneceu no Brasil e estabeleceu no Rio Grande do Sul. Talvez por alguns
deles serem intelectuais, foram criadas várias associações e sociedades, entre elas a Associação
Beneficente Alemã, que defendia ideais liberais e que, por isso, não adotava uma postura
confessional. Entre suas metas, estavam o auxílio e a assistência aos imigrantes alemães e seus
descendentes.
Em 1886, foi criado o colégio nas dependências da comunidade evangélica de Porto
Alegre, sob o nome de Knabenschule des Deutschen Hilfsvereins, com setenta meninos como
estudantes2. Em 1896, o colégio passou a ter uma sede própria na rua São Rafael, hoje avenida
Alberto Bins. Nesse endereço o colégio permaneceu por sessenta e seis anos.
Na época, o objetivo da comunidade alemã em Porto Alegre era fundar uma escola que
atendesse os filhos de imigrantes e seus descendentes que residiam na capital do Estado. O
Farroupilha, de um modo geral, sempre se caracterizou por atender os filhos da elite local, que
ainda busca um ensino identificado com valores tais como a disciplina e a tradição. A escola,
atualmente, mantém um corpo discente com dois mil e quinhentos estudantes.
A presença dos alemães se manifestou também na criação de espaços dedicados à
prática de esportes e à vida social. Em 1867 surgiu a Deustsher Turnverein, a Sogipa
(Sociedade Ginástica de Porto Alegre. Logo em seguida, a Gesellschaft Leopoldina, Sociedade
Leopodina, a Gesellschaft Germania, Sociedade Germânia. Destaca-se a criação, em 1927, do
Hospital Alemão, hoje Hospital Moinhos de Vento, e neste mesmo ano, a criação da Varig.
Ao longo do século XX, no Brasil, assistiu-se a ascensão de uma burguesia, que tinha
como princípio a ideia de uma cooperação harmônica entre as classes e, como projeto, a
perseguição do progresso. De acordo com Pesavento (1999), três conceitos acompanhavam a
vida da burguesia no Brasil: capitalismo, nacionalismo e industrialização. Tais conceitos
norteavam e colaboram no fortalecimento da identidade de um modo de vida burguês. O que
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se constata no país é a consolidação da burguesia como classe detentora do poder econômico,
ao mesmo tempo em que se acentua o debate acerca do papel do Estado no que tange ao
atendimento e assistência às classes populares.
Cabe salientar, neste contexto, a influência do capital estrangeiro na economia nacional e
profundas implicações sobre os padrões de comportamento da sociedade. Porto Alegre, assim
como as demais cidades brasileiras, adotam no seu imaginário urbano as referências culturais
norte americanas, identificados com os valores de uma sociedade de consumo. O Colégio
Farroupilha atendia, quase que exclusivamente, essa parcela da população rio-grandense,
descendente dos primeiros alemães que se fixaram na cidade, pertencentes às camadas sociais
burguesas.
O Estado Novo e a educação: modelagem de novos cidadãos
Stuart Hall (1997) defende a ideia que não nascemos com identidades nacionais
aprioristicamente e que elas são formadas e transformadas no interior de um sistema de
representação. A construção de uma cultura nacional busca promover a formação de uma
cultura homogênea e nisso está implicado um sistema de educação nacional. Ou seja, a
escolarização é um elemento preponderante na construção cultural de uma ideia de
nacionalidade, é uma forma de discurso, “um modo de construir sentidos que influencia e
organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (p. 55). As
culturas nacionais, portanto, produzem sentidos com os quais podemos nos identificar,
constroem identidades. Essas são reflexões importantes ao pensarmos no que representou para
o Brasil as mudanças advindas com o Estado Novo.
Em novembro de 1937, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, os partidos
políticos e estabeleceu uma nova Constituição Federal. De acordo com Bóris Fausto (1995), o
Estado Novo firmou-se no campo político por meio de uma política voltada às classes populares,
com o apoio do Exército. No contexto brasileiro, emergiu um forte sentimento nacionalista,
calcado na defesa de ideias autoritárias/totalitárias, tendo o desenvolvimento econômico e
social associado ao princípio de autonomia nacional.
Para garantir o desenvolvimento econômico industrial imaginado por Getúlio Vargas, era
preciso fortalecer a identidade nacional e isso ficou expresso no projeto político pedagógico
adotado para educar a população, especialmente destinado às comunidades descendentes de
imigrantes europeus no Sul do país. O sucesso dessa política seria assegurado por meio da
propaganda política de massa e da nacionalização do ensino. A rede escolar foi, então,
concebida como agência de difusão e de propaganda de uma cultura nacionalista, de normas
de convivência social, de civismo e de uma identidade nacional.
Corsetti e Kistemacher (2008) explicam que a nacionalização do ensino implicou em um
profundo controle dos currículos das escolas brasileiras. Segundo a autora: “a escola
nacionalizada e monitorada pelo governo seria a porta de entrada para a a formação da
identidade nacional e assim seriam garantidas a soberania e unidade nacionais” (p. 3). Assim,
proibia-se o uso do idioma estrangeiro, adotavam-se livros didáticos exclusivamente de autores
nacionais, passavam-se a enfatizar conhecimentos de História e Geografia do Brasil e Educação
Moral e Cívica.
Com essas medidas, a campanha procurava atender de forma especial o ideal
nacionalista do regime autoritário, cujo objetivo era padronizar o sistema escolar com vistas a
homogeneizar a cultura nacional brasileira, moldar os brasileiros de acordo com os novos
valores vigentes e assegurar o pleno desenvolvimento do projeto político econômico do Brasil.
Acreditava-se que a escolarização promoveria a construção de uma identidade nacional e, ao
mesmo tempo, consolidava o ideário do Estado Novo. As ideias de preservação da tradição, os
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valores associados à família e à pátria eram também enfatizados nos currículos escolares.
Uma nova identidade para o Colégio Alemão
Pouco antes do dia do golpe que instituiu o Estado Novo, o Ginásio Teuto- Alemão
Farroupilha comemorava a data que marca a Independência do Brasil. No livro memorialístico
da escola, (Telles, 1974), nota-se o quanto os valores da cultura alemã se faziam presentes no
cotidiano escolar. Pode-se dizer que preponderavam sobre os sentimentos de patriotismo
brasileiro. Em uma data considerada relevante para a História do Brasil, dotada de forte caráter
cívico, o colégio demonstrava o quanto as referências germânicas eram vivas e formadoras das
identidades de estudantes e professores.
Na comemoração do dia 7 de setembro, canções brasileiras e alemãs dividiam a cena e
as últimas eram em número significativamente superior. Na mesma cerimônia, o estudante se
expressava em Língua Portuguesa, mas o diretor se pronunciava em Língua Alemã. Para lugares
de sujeitos distintos, línguas diferentes. Além disso, vê-se o apreço às canções da juventude
hitleriana o que, mais uma vez, evidencia a aproximação da escola dos paradigmas culturais da
Alemanha da década de 1930. Telles (1974) percebe essa realidade de afirmação da cultura
germânica na escola: “Não seria de admirar se mais tarde as autoridades brasileiras usassem de
rigorismo na nacionalização. Embora a Direção não procurasse incutir a dupla nacionalidade nos
educandos, a realidade, porém, é que se enfatizava mais o caráter alemão da escola.” (p. 128)
No dia 19 de novembro, logo em seguida ao dia do golpe, as primeiras manifestações da
escola demonstram a aprovação da nova ordem política que se instaurava. Telles (1974) afirma
que “toda a escola participou da demonstração levada a efeito em apoio ao Estado Novo no
Brasil, desfilando de fronte ao Interventor Federal” (p. 130) . Tal atitude já sinaliza as intenções
do Ginásio Farroupilha de procurar ajustar-se aos novos tempos.
De modo contraditório, o autor do livro em questão ora defende as intenções do governo
brasileiro, ora critica sua ação “demasiadamente radical” (1974, p. 129). Afirma, em um sentido
positivo, que o Estado Novo criou medidas protecionistas, no sentido de não tolerar mais os
núcleos nazistas que se disseminavam nas regiões de colonização alemã. Entretanto, condena
veementemente as atitudes governamentais que pretendiam destruir todas as manifestações
culturais germânicas, como a proibição de continuação das entidades beneficentes, de canto,
entre outras. Em suas palavras, “ao tentar extirpar de uma vez por todas o idioma alemão,
proibindo o seu uso no lar, nas sociedades, punindo com a prisão quem o falasse, cometeram
as autoridades um equívoco: aniquilaram uma tradição cultural que há mais de cem anos vinha
sendo formada.” (1974, p.130)
Não se pode esquecer de investigar as condições de produção do livro. Ou seja, o
trabalho de Leandro Telles não é tomado apenas como consulta bibliográfica e sim enquanto
fonte documental da História da Educação. Neste sentido, ao investigar esses escritos é
importante ter claro quem escreve, quando escreve, para quem escreve, sobre o que escreve e
em que circunstâncias a escrita se desenvolveu.
Algumas identidades do autor são especialmente importantes para entender suas
implicações no texto, ou seja, os lugares de sujeito que ocupa são de um ex-estudante,
descendente de alemães que aceitou a incumbência de produzir um registro da história da
escola. O livro intitulado Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha 1858/1974, tinha o
propósito de legitimar e edificar a história e a comunidade vinculada ao Colégio Farroupilha.
Essas parecem ser questões fundamentais que permitem uma análise dos discursos presentes
no texto.
Michel Foucault (1999) nos ajuda a entender melhor essas questões, pois com ele
aprendemos que são as práticas sociais atravessadas por relações de poder que favorecem
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certos discursos, permitindo a emergência de determinados temas e não de outros. Ao longo
das páginas do livro, embora nem sempre visíveis à primeira vista, narra-se uma história do
colégio, uma versão, pautada na linearidade, na cronologia, na descrição de fatos tidos como
notáveis, que enaltece a instituição e seus atores sociais. Construiu-se, assim, uma história sem
máculas que deveria agradar e legitimar esta comunidade leitora.
Algumas práticas mantidas pela escola indicam que não foi imediatamente que as
concepções nacionalistas se infiltraram no cotidiano escolar. Em um dos relatos do ano 1938,
Telles (1974) narra que Porto Alegre presenciou a evolução do aviador acrobático alemão Artur
Benitz, no campo da Varig. O colégio instituiu um concurso de contos e desenhos sobre o feito
do piloto. Foram apresentadas quinze redações em Língua Alemã e somente duas em Língua
Portuguesa. É possível que isso tenha relação com o fato de, em 1938, ainda não haver uma
proibição expressa de se falar o Alemão e de se imprimir jornais, revistas e livros nessa mesma
língua. Entretanto, a fiscalização já se insinuava, as sociedades alemãs se encontravam sob
intervenção e só podiam realizar reuniões sob licença prévia da polícia. Telles (1974) narra que
o Hilfsverein, a Associação dos Alemães que mantinha o Colégio, conseguiu fazer sua única
reunião anual com licença prévia do interventor, mas com a presença do representante do
delegado de Ordem Política e Social. A partir desse ano, todas as atas das reuniões passaram a
ser redigidas em Português.
O livro memorialístico de Telles apresenta as percepções de um ex- estudante, Friedrich
Tempel, que rememora suas vivências no Colégio no período de 1937 a 1941. Ele escreve sobre
sua vida em Porto Alegre, na situação de um descendente de alemães:

Estava dividida a nossa gente e submetida a um constante
bombardeio de propaganda vinda da Alemanha. Surgiu no seio da
comunidade de origem teuta a pergunta: 'Fazer o que com os nossos
filhos?' Seria suficiente preparar a nova geração como o vinha sendo
feito até então, onde era suficiente falar bem o Alemão, ter
conhecimentos do Português e uma profissão condizente , de
preferência aprendida no estrangeiro, ou integrá-los no todo nacional?
(1974, p. 136)
Ele lembra que era grande o número de cidades do interior do Estado onde predominava
a etnia teuta e, em sua visão, era imenso o intercâmbio com a Alemanha, de forma que todo
aquele que dominasse a Língua Alemã teria trabalho assegurado. Para ele, havia oportunidades
amplas no Brasil e no Rio Grande do Sul “e os nossos pais, não sem antes ouvir nossa opinião,
optaram pelo Brasil.” O estudante adere ao discurso do nacionalismo, como se pode ver:

Respeito à tradição dos antepassados: SIM! Filiação à Igreja
Evangélica de Confissão Luterana: SIM! Mas acima de tudo à PÁTRIA.
Foi assim que entramos em 1937 para o novo Ginásio Teuto- Brasileiro
Farroupilha, constituindo a primeira turma do mesmo, Ginásio nascido
da opção de um grupo de homens que se anteciparam ao que viria
depois sob o nome genérico de “nacionalização”. (1974, p.136)
Em outro momento do texto, percebe-se o quanto o colégio era hermético e refratário
até mesmo às pequenas diferenças existentes entre a própria comunidade alemã de Porto
Alegre. O ex-estudante lamenta-se e narra as dificuldades de ser aceito por seus pares, apesar
de compartilhar com os colegas as mesmas origens étnicas. Ele destaca que seu time de futebol
não era o Grêmio, time de futebol que teve suas origens entre a comunidade alemã de Porto
Alegre e, inicialmente, não aceitava negros entre seus jogadores. Friedrich lembra das
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dificuldades de ser alemão e viver no tempo do Estado Novo:

Já em plena época da “Nacionalização” do Estado Novo e com o início
da guerra, passamos por maus bocados. Loiros na maioria e com
nomes bem alemães... nos chamavam de “alemã” em toda parte,
principalmente durante as paradas da Semana da Pátria. Chamavamnos de “alemão” e “galinhas fritas”, considerando a sigla GF da nossa
instituição. (Telles, 1974, p. 137)
Enfim, faz uma espécie de síntese daquele tempo e conclui o valor da escola que
permitiu a incorporação de duas culturas, fala do quadro de sua formatura que trazia o lema
“Aprendendo servimos à pátria.”
Das Band e Relatório mensal
Neste momento, a ideia é investigar alguns textos dos periódicos da escola, o Das Band e
o Relatório Mensal, referentes aos anos 1938 e 1939, período subsequente ao golpe do Estado
Novo. Para além da apresentação dos temas abordados nos jornais, a investigação interessa-se
pelos significados da difusão dos discursos pela revista, nos processos de subjetivação
provocados pelos textos escritos e suas possíveis influências nas mudanças provocadas pelo
Estado Novo.
O Das Band existia desde a década de 1920, exclusivamente em Língua Alemã. Em 1938,
por exigências governamentais, tornou-se bilíngue e, no ano seguinte, foi escrito apenas em
língua portuguesa. Ambos, Das Band e Relatório mensal, são fontes que o próprio Telles se vale
no livro memorialístico da escola.
Os periódicos escolares constituem-se em um importante veículo educativo para seus
leitores e revelam um pouco da história das instituições educativas. Além disso, traduzem
aspectos significativos do cotidiano estudantil e mostram indícios de saberes e de práticas
escolares. A partir da leitura dos poucos exemplares em Língua Portuguesa do Das Band, é
possível buscar uma aproximação do universo social e cultural daquela população porto
alegrense que estudava ou trabalhava no Colégio Farroupilha. O que se busca, portanto, nessa
publicação é fazer emergir os textos que, de forma específica ou indiretamente, fazem
referência ao contexto do Estado Novo, em que os estudantes do colégio viviam, a partir de seu
imaginário que é, também, o resultado das representações coletivas. A ideia de Chartier (1991),
do mundo como representação, significa buscar as formas e os motivos que levam as pessoas a
se identificarem com este ou aquele discurso, o imaginário entendido como a capacidade de
representar simbolicamente a realidade.
Os periódicos apresentam representações de uma época, sejam elas políticas,
econômicas ou sociais, descrições variadas sobre a vida da escola, valores importantes para
aquela comunidade, concepções didáticas, signos escolares e suas mensagens. O trabalho com
esses escritos permitiu encontrar modos de como os conceitos de nacionalidade e patriotismo
invadiram as práticas escolares naquela instituição de ensino.
O Das Band era um material comum a toda a escola. Seus textos indicam e prescrevem
modos de ser considerados apropriados naquele contexto. Portanto, o ato de leitura não pode
de maneira nenhuma ser anulado no próprio texto, nem os comportamentos vividos nas
interdições e nos preceitos que pretendem regulamentá-los. A aceitação dos modelos e das
mensagens propostas opera-se por meio de arranjos, dos desvios, às vezes das resistências que
manifestam a singularidade de cada apropriação.
Foram apenas quatro periódicos consultados, tendo em vista todos os anteriores terem

CD-ROM DE ATAS | 92 | COLUBHE 2012

sido escritos integralmente em Língua Alemã. É justamente com a emergência do Estado Novo
que começam a apresentar textos em Língua Portuguesa. Assim, foram investigados dois
exemplares do Das Band, outubro e novembro de 1938, e dois exemplares do Relatório Mensal
do Ginásio Teuto- Brasileiro Farroupilha, junho e outubro/novembro de 1939).
De um modo geral, são revistas simples, pequenas, em formato encadernado, com
poucas páginas. Falam sobre questões relacionadas ao patriotismo, civismo, apresentam
redações de estudantes sobre temas variados, narram feitos de heróis nacionais, destacam
eventos em que o Colégio se fazia presente, publicam o calendário escolar, notas sobre
aniversários, evidenciam os estudantes melhores classificados a cada bimestre letivo. Falam
sobre disciplina escolar, relatam passeios de excursão, apresentam listas de conteúdos para
prestação do exame de admissão ao ginásio, noticiam as práticas esportivas na escola, além
das propagandas de estabelecimentos comerciais de Porto Alegre. Como já foi dito, os dois
exemplares analisados do Das Band são bilíngues mas, em primeiro lugar aparecem os textos
em Língua Portuguesa, só nas últimas páginas constam os mesmos textos em Língua Alemã.
O Das Band de outubro de 1938 apresenta, em sua página inicial, um longo texto com o
título O que é pátria, dirigido aos estudantes do colégio:

Pátria é o lugar onde nascemos, onde vivemos. Fala-se muito em
“pátria”: diz-se que devemos amá-la, trabalhar por ela, pelo seu
progresso e, sendo preciso, sacrificar-lhe tudo, mesmo a vida. (…)
Vocês que hoje estão na escola, estudem e saibam que nada, do que
se aprende na mocidade é desnecessário na vida. A nossa pátria nos
oferece tantas possibilidades para aproveitarmos o que aprendermos.
É uma grande coisa morrer pela pátria no campo de batalha – mas
não significa menos viver pela pátria, trabalhar por ela e no trabalho
vencer. (p. 1)
O texto evidencia os valores vigentes na sociedade brasileira daquele momento,
enfatizando o patriotismo, o papel do estudante e o que o país esperava deles. O foco está nos
deveres do cidadão, pois direitos sequer são mencionados. A ênfase também recai no trabalho
como forma de tornar-se um vencedor, discurso este coerente com a comunidade da escola,
pertencentes às camadas burguesas da sociedade.
Partindo do pressuposto que comunicar é sempre certa forma de atuar sobre outras
pessoas, é importante perceber como as pessoas vão se apropriando dos discursos que
adquirem força de verdade em relação aos ideais preconizados pelo Estado Novo. Descreve-se
parte das práticas discursivas ali edificadas, que possivelmente ajudaram a constituir o próprio
objeto de que falam, isto é, um tipo de estudante para quem a revista foi pensada.
O restante das páginas da revista de outubro de 1938 é ocupado por redações de
estudantes, as primeiras abordando o tema da semana da pátria. Em uma delas, a aluna autora
do primeiro ano ginasial exalta a figura pública de Getúlio Vargas e diz “a semana da pátria é
uma semana sagrada em que se manifesta o amor à pátria”. Em outro, a aluna fala sobre a
trasladação do fogo simbólico. As demais redações parecem uma compilação de textos
variados, pois diversos são os assuntos e parecem não ter relação uns com os outros. Assim,
encontram-se narrativas com esses títulos Uma visita às minas de São Jerônimo, Um passeio à
Caxias, O cachorrinho, Meu gatinho, Um sonho, entre outros. Chama a atenção, entretanto, um
texto intitulado Ganhei 1000 contos. A autora conta uma história em que teria recebido um
prêmio de 1000 contos, resolveu viajar com o dinheiro recebido e o destino escolhido foi a
Alemanha. E outro texto, Nosso jardineiro, em que o autor descreve o jardineiro de sua casa
como alguém que não tem cuidado pessoal, desprovido de hábitos de higiene, que não sabe
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expressar-se corretamente, mas, é visto como um “empregado fiel”. De certa forma, o texto
traduz concepções daquela sociedade burguesa, que estudava no colégio, além de enfatizar a
importância das práticas de higienismo que caracterizam um modo de ser civilizado.
Outra questão interessante são as propagandas que aparecem nas últimas páginas do
periódico, mostrando estabelecimentos comerciais de Porto Alegre identificados com aquela
comunidade que podia consumir os produtos divulgados. Diferentemente do restante da revista,
que era bilíngue, essas propagandas são exclusivamente em Língua Alemã sem tradução para o
Português. É provável que essa comunidade leitora estivesse muito acostumada com o idioma
estrangeiro e, portanto, as empresas preferiram manter o padrão linguístico. O propósito de
uma propaganda é divulgar produtos e aproximar-se efetivamente de seus consumidores em
potencial. Então, ao percebermos as propagandas de produtos nacionais em Alemão,
concluímos o quanto tal comunidade se mantinha forte na cidade de Porto Alegre.
Em 1939, pelos relatos de Telles (1974, p. 134), nota-se que a escola efetivamente
passava por mudanças, no livro o título é 1939: fim da hindenburgschule. O ano também marca
o fim da nomenclatura do jornal Das Band, que passou a assumir um nome em língua
portuguesa, Relatório Mensal do Ginásio Teuto- Brasileiro Farroupilha. Além disso, todos os
artigos também passam a ser em língua portuguesa, com exceção de um único a manter o
alemão, Umbruch (mudança radical). Telles (1974) diz que este se assemelha às “lamentações
do Profeta Jeremias, chorando sobre as ruínas de Jerusalém”. O autor do livro justifica a
manutenção deste artigo em Língua Alemã como uma espécie de resistência à nacionalização,
“era fácil compreender a situação vendo desmoronar uma instituição, a quem dedicara grande
parte de sua existência” (p. 135). Segundo o autor, em seus cinquenta e três anos de
existência, a escola atravessara momentos difíceis no sentido de manter-se como
estabelecimento de ensino, entretanto. nada se compara à campanha de nacionalização.
As mudanças curriculares também foram abordadas por Telles, ao dizer que a “revolução
atingira também o currículo”. Proibiu-se o uso do Alemão nas aulas. Em seguida, essa mesma
proibição se estendeu às conversas no pátio do colégio, entre estudantes e professores.
Percebe-se o quanto o uso de tal idioma era dominante no cotidiano escolar, não se restringia
às aulas, infiltrava-se na convivência em outros espaços da escola e, provavelmente, atingia a
esfera doméstica também. Além disso, alteraram-se o número de aulas diárias, a distribuição
das disciplinas, a regulamentação dos feriados e das férias, tudo fora determinado pelo governo
do Estado Novo. Segundo Telles (1974), a escola optou por “demonstrar ao governo a sua
disposição em colaborar para aumentar o nível cultural da juventude”. E considerou,
igualmente, um “dever de consciência perante a memória dos antepassados, que haviam
fundado a escola havia cinquenta e três anos”.
Coerente com os princípios nacionalistas em voga, o Das Band foi substituído pelo
Relatório Mensal. Telles (1974) diz que o Relatório é “filho dileto do Das Band” (p.135). Neste
mesmo ano, 1939, o patriotismo se manifestou em uma atividade envolvendo os estudantes do
primário que escolhem como patronos de suas respectivas classes vultos da História do Brasil,
como almirante Tamandaré, Ruy Barbosa, D. Pedro II, duque de Caxias. Ao lembrar deste
tempo, valoriza a inciativa do colégio, afirmando: “não seria o caso de hoje em dia se seguir o
exemplo, incutindo, destarte, o amor pelos grandes vultos de nossa História? Sem dúvida, foi
mais um gesto do Farroupilha que o colocou novamente na linha do pioneirismo.” (Telles, 1974,
p.135).
Para Telles, o Relatório Mensal tornara-se um verdadeiro diário oficial do colégio.
Publicava todos os assuntos referentes à administração e exames, bem como a respectiva
legislação. Seria seu último ano de vida. Somente em 1945 ressurgiria um novo jornal, O
Clarim, mas em outro formato, produzido pelos estudantes do colégio.
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Considerações finais
Os sujeitos estudantes e professores do Ginásio Teuto- Alemão Farroupilha, de alguma
forma, foram constituídos por meio de práticas historicizadas e das inter-relações entre
diferentes discursos que se difundiam e se sustentavam na comunidade porto-alegrense
daquele tempo, durante os anos de vigência do Estado Novo. Os discursos produzidos revelam
as representações construídas acerca das identidades daqueles sujeitos, evidenciando as
condições de produção de conceitos de patriotismo e civismo, adequando-os a um ideal de
regionalismo local.
Quando estudantes e professores se identificam com os temas circulantes na instituição,
eles se tornam assujeitados a esses discursos, seja por um processo de adesão ou de
identificação, e começam a se reconhecer e, paralelamente, a se constituir como sujeitos. Nesta
perspectiva escolhida, o sujeito não é mais uma identidade em essência, mas sim alguém em
permanente atualização, inserido em múltiplas relações que enredam suas práticas. Aos
poucos, algumas das verdades edificadas no colégio passaram a integrar o dia a dia dos
estudantes.
As medidas governamentais promovidas pelo Estado Novo buscavam organizar um
sistema nacional e padronizado de ensino. Isso porque se generalizou a concepção de que a
educação tinha o poder de moldar a sociedade. A intenção era, por meio da escolarização,
forjar uma identidade nacional, tendo como fundamento a homogeneização dos currículos
escolares.
Ao longo das páginas do Das Band e do Relatório Mensal, nota-se a explicitação de um
modelo de sujeito que precisou apropriar-se dos ideais preconizados pelo Estado Novo, deveria
acreditar em determinados conceitos, desenvolver certas atitudes e não outras, enfim, deveria
civilizar-se e adequar-se aos novos tempos.
Procurou-se narrar um pouco da história de uma escola e do que aconteceu durante os
anos iniciais do Estado Novo, a partir do olhar de ex-estudantes e dos escritos de dois
periódicos escolares dos anos de 1938 e 1939. É uma história, até certo ponto, de resistências e
de ajustamentos às medidas governamentais que visavam instituir o ideal do nacionalismo. É a
história de uma comunidade alemã, da cidade de Porto Alegre, que precisou, para continuar a
existir, adotar outras referências, distintas das referências germânicas. O Estado Novo marcou a
história do Colégio Alemão, marcou as histórias de tantas outras instituições de ensino.
Entretanto, os traços do germanismo não desapareceram por completo, apenas se adaptaram e
produziram outras identidades naqueles espaços educativos.
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INTRODUÇÃO
O Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS1 adotava, no primeiro ano primário, a “Cartilha de Vivi e Vavá”2 de Célia Rabello3. Em setembro, os alunos chegavam ao final da cartilha,
sabendo ler, escrever e contar. Para comemorar esse processo de alfabetização, a cartilha
apresentava como último texto de leitura “Festa do Livro”, mote para a realização de evento
similar na escola, que também comemorava a entrada da primavera.
A festa, realizada anualmente no mês de outubro, marcava a passagem à nova cartilha:
“Cartilha Proença” (1926-1955)4, de Antonio Firmino de Proença, cujas quatro primeiras lições
de leitura versavam sobre o livro5. A festa era realizada no Salão de Música da escola e gerava
muita preparação e expectativa dos alunos. O álbum de 1948 (turma B) registra: “Eu vou ganhar a cartilha. Viva! Recebemos a Cartilha Proença!”. Na festa, os alunos faziam apresentações
teatrais (João e Maria), declamavam poesias, cantavam as músicas “Meu livro”, presente na
cartilha de Célia Rabelo, e “A linda rosa juvenil”.
Como a leitura da lição “Festa do Livro” orientava convidar os personagens da cartilha –
Vivi e Vavá, as professoras estimulavam os alunos a convidar a Diretora da Escola, através de
cartas individuais, as quais eram reunidas em álbuns a serem presenteados na ocasião. Importante assinalar que na cartilha não há nenhuma lição em forma de escrita epistolar ou com orientação nesse sentido.
O presente estudo objetiva analisar os álbuns confeccionados pelas professoras do primeiro ano primário do Colégio Farroupilha (Porto Alegre/RS) e, especialmente, a escrita epistolar dos alunos, de 1948 a 1966. Os 34 álbuns fazem parte do acervo do Memorial “De
Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha”6. A pesquisa detém-se no exame da materialidade
desse acervo, assim como analisa as práticas de escritas escolares infantis a partir da escrita
epistolar7. Analisa o que escrevem e como se apresentam à Diretora; se há diferenças de gênero entre as escritas infantis; a caligrafia e a correção da ortografia. Também objetiva perceber
os mecanismos de continuidade e descontinuidade presentes no trabalho pedagógico de alfabetização.
Estudos e pesquisas levadas a efeito no Brasil sobre as práticas de escritas escolares e
infantis têm interfaces com várias áreas do conhecimento, especialmente da História da Educação com a História da Cultura Escrita. A escrita epistolar tem sido objeto de várias pesquisas
levadas a cabo em distintas áreas: história, literatura, educação8. Quanto à escrita epistolar infantil há poucos estudos e centram-se em períodos recentes da história9.
Na Espanha, as pesquisas sobre a cultura escrita, especialmente a prática de escrita
epistolar infantil, na escola e fora dela, têm servido para destacar as imbricações entre os manuais que ensinavam o modo de escrevê-las, os diversos usos sociais da carta e sua concreta
inclusão nas atividades escolares (Castillo Gómez, 2012, p.69). Para Sierra Blas (2004, p. 59), a
prática da escrita de cartas integrava os dois polos principais do processo educativo: o ensino
da leitura e da escrita, com o objetivo de iniciar os alunos na escrita epistolar e habituá-los na
leitura de documentos usuais da vida diária. Além disso, essa aprendizagem era fundamental
para a aquisição de uma competência gráfica, para que o aluno pudesse se desenvolver com
êxito no seio da sociedade, nas relações com os outros, e, por fim, no conhecimento de si
mesmo. Para a autora, o estudo de a escrita epistolar na escola permite apontar novas perspectivas às práticas da escrita e leitura, das funções que assumem, as formas materiais que se
apresentam, a concepção que delas se tem em um determinado espaço e tempo específicos. E
conclui, “aprender a escrever cartas era assim conhecer as normas que deviam regrar os distintos espaços sociais, apropriar-se de uma série de conhecimentos que permitiam à criança desenvolver-se com êxito na sociedade, relacionar-se com os outros e compreender-se melhor
consigo mesmo” (p.77).
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OS ÁLBUNS

Os álbuns, ricamente ilustrados e confeccionados com muito cuidado e organização,
traziam as fotografias da turma, tiradas com a professora no terraço da escola; da sala de aula
em três ângulos diferentes; o convite e a lembrança da festa; as “cartinhas” de cada aluno, escritas especialmente para a ocasião, acompanhadas por suas fotografias.
De 1948 a 1966 foram localizados 34 álbuns. Nesse período, foram professoras do primeiro ano: Iris Dreher (turma A); Lia Mostardeiro10 (turma B); Suely Maraninchi, Vera E. Reimer, Margit Steyner, Renée Fürstenau Diefenbach, Maria Renate Alves (turma C); Ana Elisa
Haus, Maria Clotilde Nonnemacker (turma D). Não foram localizados os confeccionados pelas
professoras Iris Dreher (1949; 1955); Lia Mostardeiro (1955); das turmas de 1962 (A, B, D)
(Anexo 1). A Turma C de 1963, da professora Maria Renate Alves, inovou presenteando a diretora com o “Álbum dos cadernos de rotação”11.
Os álbuns, em sua maioria, apresentam tamanho 33 cm x 23,5 cm, todos com folhas
de papel couche preta ou cinza, entremeadas por folhas de papel de seda bege, com escritos
em caneta branca. Alguns apresentam tamanho maior: com 33,5 cm x 38,5; outros com 40 cm
x 29 cm. As capas variam: lisas, de couro, de pele de jacaré, de madeira, com capa plastificada
com imagens de flores, bebês, paisagem. De 1958 a 1966, as turmas estão reunidas em um
único álbum. As fotos estão presas com cantoneiras douradas e, em sua maioria, são em preto
e branco.
Variando capa e tamanho em cada ano, os álbuns são iguais na estrutura e no conteúdo para todas as turmas12. A primeira página, sempre ricamente ilustrada, é dedicada à Diretora, pelos alunos de cada professora. Como a festa também comemorava a entrada da
primavera, as ilustrações são sempre com muitas flores recortadas e coladas, decorando as páginas iniciais. Alguns dizeres fazem alusão à primavera: “Primavera é a estação da alegria e a
época de tirarmos fotografia” (Turma B, 1956); “Quando chega a primavera, alegria vai haver,
não só pelas lindas flores, mas também porque sabemos ler e escrever” (Turma B, 1957).
Após essa primeira página, aparece a foto da turma – “Nossa aula”, com a professora,
tirada no terraço da escola, com os dizeres - “D. Iris e alunos posaram para esta fotografia”,
acompanhada de versinhos, como por exemplo:
“A nossa aula é um ninho. Cheio de encanto e amor. Vivemos que nem
passarinho. Queremos luz e calor” (Turma A, 1948);
“Apesar do sol, mas com muita alegria” (Turma A, 1957);
“Devagar se vai ao longe! Com calma e aplicação, aprenderemos facilmente. Somos bons alunos! Não é só cabeça grande que quer dizer:
Bom Estudante!”. (Turma A, 1950).
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A terceira folha traz a foto da sala de aula, com o título “Nossa sala”, “Nosso Ninho”,
em que os alunos são descritos como “as florzinhas da professora”, “os soldadinhos da professora”, sempre acompanhadas de mensagens:
Nesta aula em que chegamos sem quase nada saber, em breve deixaremos sabendo ler e escrever.
Em nossa aula querida estudamos com alegria. Sabemos canto, desenho, recorte e até geometria....
Pela manhã cantamos, para alegrar o nosso dia. Depois na classe estudamos, pois, ali, ninguém vadia....
Nossa aula é pequena, mas é um mundo de amor. Cada criança é uma
açucena a sorrir para o Senhor.
Sou sempre atento e obediente, cumpro a risca o meu dever. Na vida o
que vale à gente, são as luzes do saber.
No álbum da Turma B, de 1965, é interessante observar a descrição do processo de
alfabetização registrado pela professora, no qual se denota as angústias vividas pelos alunos e
a expectativa da escola: “Primeiro fiz riscos e curvas, dei nome às letras, fiz feio e chorei. Chorastes e por quê? Alguém te magoou? Aquelas letrinhas eram mesmo danadas e por isso levei
muitas xingadas. Se logo aprendias, chorar não devias”. Também é importante assinalar o escrito da professora Renée F. Dienfenback, no álbum da turma C de 1955, em que expressa a
expectativa de que os alunos se comportem e sejam atentos em sala de aula:
Quando um dos alunos
À aula não dá atenção
Dona Renée, a mestra
Fica triste e com razão.
Em 1957 (Turma C), a professora também expressa uma idéia corrente da pedagogia
tradicional, de que os alunos ao entrar na escola são como “tábula rasa”:
E mais cousas de valia
Trago dentro da cachola
Que estava vazia
Quando entrei nessa escola.
Outros dizeres reforçam essa percepção: “Após sete meses, nossa ignorância terminou. Pois
com amor e carinho, nossa professora nos alfabetizou” (1957).
A quarta página do álbum apresenta uma foto da sala de aula em outro ângulo, e, por
último, a foto da sala tirada do fundo, aparecendo o quadro-negro, com um menino e uma menina escrevendo. Essa foto, sempre está acompanhada de frases das professoras, que destacam o prazer das crianças em escrever no quadro-negro: “Escrever no quadro todos queremos,
para mostrar o que sabemos”; “Com que prazer escrevemos no quadro. Até que enfim, chegou
a nossa vez”. Essas frases de alegria não correspondem necessariamente à realidade, pois muitas memórias de alunos, em diferentes tempos e escolas, assinalam emoções contrárias: de
pavor, constrangimento, medo, aflição13.
Depois das fotos, vêm as “Nossas cartinhas”. A página de introdução às cartas dos alunos traz também dizeres de exaltação da Diretora. Por exemplo, o verso e o acróstico do álbum
da turma B, de 1966:
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Pequenos ainda somos
ver
Mas havemos de crescer
Porém, jamais queremos
prazer
D. Wilma esquecer!

Wilma, aprendemos a escreIsso não foi difícil.
Ler também foi um
Mas de tudo foi mais fácil
Aprender a esse nome querer.

Cada cartinha vem acompanhada, no alto, pela foto do seu autor. O papel de carta é o
mesmo ao longo dos anos: sempre com uma imagem, desenho no canto esquerdo da folha;
com linhas e quatro laudas para escrever; tamanho 18 x 10,5 cm. Esses papéis são industrializados; nos anos 1960, há papéis com decalco ou carimbo, que são coloridos pelos alunos. Os
alunos utilizam somente uma ou duas laudas. As cartas são colocadas somente na página par
do álbum, com três cartas e fotos em cada página. Algumas cartas estão dentro do envelope,
seguindo a prática formal de envio. A maioria das cartas é escrita a lápis, mas localizamos algumas com caneta tinteiro.
Do acervo documental dos trinta e quatro álbuns, contabilizamos 2007 “cartinhas”,
acompanhadas de 1946 fotos de seus autores. A partir da junção das turmas em um único álbum (de 1958 a 1966), muitas cartas não vinham acompanhadas de fotografias e eram reunidas em envelope. Esse número expressivo decorre que as turmas tinham muitos alunos,
especialmente na década de 1950, que variavam de 40 a 50. Na década de 1960, as turmas
têm de 25 a 30 alunos.
A prática da escrita de carta à Diretora parece ser a primeira experiência para muitos
dos alunos: “Nós já sabemos escrever cartas” (Turma A, 1948); “Essa é a minha primeira cartinha” (Turma C, 1955)14. As cartas seguem as normas padrões de escrita epistolar, os quais faziam parte da aprendizagem da escrita15: colocam a data recuada, no lado direito da página;
Querida D. Wilma, no centro da página; o texto, com 10 a 15 linhas; a saudação final e a assinatura. Algumas inovam na despedida: “Saúde para nossa querida Diretora”.
Porto Alegre, 7 de outubro de 1960
Querida D. Wilma,
Nós já sabemos ler no livro e escrever. Nós já escrevemos com caneta.
Eu estou com saudades de ti. A senhora está com saudade de nós?
Nossa aula está toda enfeitada. Eu achei muito bonita aquela igreja. A
D. Iris é muito boa. Eu mando um abraço e um beijo.
(Turma A, 1960).
Após as cartinhas, alguns álbuns trazem fotos de outras festas realizadas na escola:
Páscoa; Dança do índio; “Exercícios de imitação: serrando a lenha, anão e gigante, exercício de
respiração, trenzinho”; atividades do recreio: gata cega, ciranda, cirandinha, deixa-me ver tua
boneca, conversando e brincando. Outros trazem os registros fotográficos da Festa do Livro e
das apresentações realizadas, que se presume terem sido anexados posteriormente.

CARTINHAS À DIRETORA D. WILMA (1948-1966) 16

Eu

Querida D. Wilma,
Como vai a senhora?
vou bem. D. Iris gosta muito de mim.
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Eu ganhei no segundo boletim de novo o primeiro lugar.
Nós estamos estudando para a festinha do livro.
Eu vou ser flor na festa.
Ontem D. Iris tocou disco para nós.
Eu brinquei anteontem com o meu gatinho.
Abraços e beijos de ... (aluna Turma A, 1953).

O que dizem as cartinhas? Relatam, em sua maioria, o seu desenvolvimento no processo escolar, o que já sabem e aprenderam: cálculo mental, leitura, cópia, caligrafia, cópia, ditado, geometria: “Eu escrevo esta cartinha para a Senhora ver como Dr. Mario sabe escrever”
(Turma A, 1948); “No meu caderno de Ditado eu só tirei 100 Muito Bom. Se eu já sei ler eu vou
receber um novo livro” (Turma A, 1966); “No meu caderno de contas eu estou melhorando”
(Turma A, 1957); “Eu gosto muito de escrever em cadernos” (Turma A, 1957); “Nós já lemos o
livro todo” (Turma B, 1957); “Nós plantamos feijão” (Turma A, 1965).
Comunicam as notas obtidas nas tarefas realizadas, a classificação bimestral no boletim, que denotam uma avaliação rigorosa e meritocrática: “Eu tirei prêmio de leitura” (Turma A,
1948); “Na nossa aula há um relógio novo. Eu ganho tudo dez” (Turma A, 1948); “Agora, eu
vou lhe dizer os lugares: O Mario tirou 1º lugar. Celso subiu para o 1º lugar. Eu tirei 1º lugar. O
Carlos e o Rui tiraram 2º lugar. E o Ricardo tirou 3º lugar” (Turma A, 1957); “Eu estou me esforçando para tirar notas boas e no fim do ano tirar medalha” (Turma A, 1966).
Também registram aspectos da disciplina escolar e as expectativas quanto ao comportamento esperado: “eu sou estudioso” (Turma A, 1948); “eu tenho ordem” (Turma A, 1948);
“D. Iris está muita satisfeita comigo. Eu estou contente e mamãe e papai também” (Turma A,
1948); “Eu vou cuidar muito da cartilha. Eu sou um aluno bom. Eu não vou fazer orelhas”
(Turma B, 1949); “eu vou estudar para tirar boas notas” (Turma C, 1955); “Eu estou melhorando nas notas. Eu queria melhorar com os meus novos cadernos” (Turma A, 1957); “Eu prometo
que vou sempre ganhar lugar bom. Eu quero ser tão boa no colégio como meu irmão que sempre ganha primeiro lugar” (Turma C, 1955); “Agora prometerei não incomodar D. Renée” (Turma C, 1955); “Vou fazer um esforço para tirar o primeiro lugar e ganhar medalha de ouro”
(Turma C, 1955).
Algumas cartas descrevem a sala de aula: “Nas janelas da nossa aula tem muitas borboletas e desenhos” (Turma B, 1965). Outras exteriorizam sentimentos de satisfação em relação à Diretora como à professora da turma: “D. Vilma, eu estou gostando muito desta aula do
primeiro ano A da D. Iris” (1957).
A maioria das cartas assinalam os preparativos da festa, os papéis que vão representar
no evento: “Na primavera as meninas vão ser vestidas de flores. Nossa escola é um ninho”
(Turma B, 1949); “eu vou ser vento na festa do Colégio” (Turma A, 1957); “Minhas colegas e
eu vamos recitar alguns versos” (Turma C, 1955); “Nós vamos mostrar o primeiro dia de aula
que não sabíamos nada” (Turma A, 1965).
Porto Alegre, 7 de outubro de 1960.
Querida D. Wilma!
Como foi a viagem? Nós já sabemos escrever as letras. A minha aula
está toda florida. Nós estamos ensaiando a festa. Vamos representar a
história de Joãozinho e Maria. Nós plantamos feijão. Quando a senhora
chegar Nós vamos convidar a Sra. Para vir à nossa aula. (Turma B,
1960)
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Observando as cartas, é possível perceber que não passaram por uma correção da professora, pois apresentam problemas ortográficos: “Nos tiromos retrgatos”; “Eu faso muita lisão”.
Portuo Alegre, 7 de outubro de 1960
Querida D. Wilma,
D. Wilma como vai a Sra. A Sra vai bem? D. Wilma nossa aula esta florida, eu estou caprichando com a lisão e a D. Iris está gostando de
mim.
A D. Iris enfeitou a aula de flores muito bonitas.
E um abraço e um beijo aqui escreveu a carta foi o (...) (Turma B,
1960)
A caligrafia também tinha especial atenção das professoras no primeiro ano de escolaridade. Constava como disciplina, avaliada no boletim escolar, e utilizavam vários cadernos ao
longo do ano17. Pode-se pensar que a carta colocada no álbum tenha sido uma cópia da escrita
no bloco, adotado para o rascunho das tarefas de sala de aula para depois serem copiadas nos
cadernos. Até porque a cópia era outro critério de avaliação e muito reforçada para obtenção
da forma correta de escrever as palavras. A expectativa da letra bonita não era só dos professores, mas dos pais. A aluna da turma B (1949) escreve: “Minha mãe está contente com a minha letra”.

Alguns álbuns e muitas cartas registram e comentam as viagens da Diretora ao exterior, são temas explorados em aula. Por exemplo, em 1952, no álbum da turma A, professora D.
Iris registra: “Em junho um casal resolveu viajar..... E nós aqui ficamos a contar os dias que
custaram a passar....”. A seguir, o álbum apresenta o cartão enviado pela diretora aos alunos
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da turma, as fotos de seu regresso e da festa com que foi recebida, com a frase: “D. Wilma
voltou!!! E com ela, a alma do colégio...”. As cartas assinalam as atividades desenvolvidas e os
recursos utilizados para acompanhar as viagens da Diretora:
Querida D. Wilma
D. Wilma a nossa aula está muito enfeitada de heras e frisos e muitas
coisas.
D. Wilma como foi sua viagem, foi muito boa? Aqui na nossa sala está
muito bom. Nós vimos no mapa aonde a senhora estava. A nossa festa
vai ser no dia 13. Um abraço do (...). (Turma A, 1960)
Porto Alegre, 8 de outubro de 1960
Querida D. Wilma
Nós temos um mapa e nós estamos acompanhando sua viagem. Nós
vamos fazer uma festa do livro. Nós vamos fazer festa do Joaozinho e
Mari-azinha. Nós já sabemos escrever com caneta.
Um beicho de (...). (Turma A, 1960)
A saúde de D. Wilma também é referida nas cartas, especialmente nas do ano de 1957:
“D. Vilma a senhora está contente com os meus cadernos? D. Vilma a senhora está com a gripe
asiática?”; “se a senhora não está melhor não se acanhe”; “D. Vilma se a senhora não estiver
boa tome uma inhjeção” (Turma A).
O afastamento da Diretora do Ensino Primário em 1966, depois de 39 anos de escola,
dos quais 18 anos como gestora, é também registrado: “sinto muito porque a senhora vai sair
deste lindo Colégio Farroupilha. Por que a senhora vai sair do colégio?”; “Querida D. Vilma. Venha cá para matarmos a saudade. Que pena que a senhora vai embora. Você vai ficar com muita saudade”; “A senhora era que nem nossa mãe neste colégio”; “Eu vou sentir muita falta da
senhora. Querida D. Vilma, eu espero que a senhora não fique doente. Você me trata como
mãe” (Turma A, 1966).
Querida D. Vilma
Como eu amo a senhora.
A senhora é muito querida.
A senhora já trabalhou 39 anos?
A nossa aula está muito enfeitada de flores porque estamos na
primavera.
(Turma A, 1966).
Os escritos muitos similares permitem depreender que havia uma condução por parte
das professoras, do que deviam e/ou poderiam escrever. No entanto, observa-se alguma iniciativa de introduzir outra informação. Por exemplo, uma aluna da Turma C, de 1955, comenta “a
sua saia é muito bonita”. Outra, diz: “D. Vilma é muito querida. A Senhora é bonita”. Muito expressiva é a carta da aluna da Turma A, de 1951, que aborda o brinquedo de seu cotidiano infantil – a boneca: “A Sra. Sabe que tem mais uma aluna, sabe quem é? A minha boneca. A Sra
sabe que acharam tão linda”. Atividades realizadas fora da escola também são informadas: “Esses dias eu fui passear no Parque Farroupilha”; “Ontem vi uma corrida” (Turma B, 1949); Os
alunos comunicam expectativas futuras: “Eu vou me esforçar para aprender sempre bem. Quero estudar piano e quero estudar também para professora, só que demora” (Turma C, 1955);
“Eu quero ser aluna bem estudiosa para agradar a senhora e meus pais. Eu quero ser professora do Colégio Farroupilha” (Turma C, 1955). Emblemática é a carta da aluna da Turma B
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(1949), que reproduz o verso que decorava a parede da sala de aula e presente no álbum de
1948: “A nossa aula é um ninho. Cheio de encanto e amor. Vivemos que nem passarinho. Queremos luz e calor”.
CONTINUANDO...
Os álbuns e, especialmente, as “cartinhas” são um expressivo corpus documental do
cotidiano da escola e das práticas educativas, realizadas ao longo do primeiro ano, quando se
efetivava o processo de alfabetização.
As escritas escolares são consideradas obrigatórias, aparecem nos cadernos, nos materiais dos alunos. Não surgem de uma exigência íntima, mas de um controle e de uma disciplina
instituída pelos professores. Os textos, exercícios, cópias, atividades de caligrafia e ditados pertencem à categoria de “escritas obrigatórias”, ou seja, aquelas que simplesmente são um reflexo das palavras e atitudes do professor ou do livro de texto e que se reproduziam nos cadernos
escolares (JACQUES, 2011, p. 1).
Considera-se a prática da escrita epistolar como processo educativo e de construção da
representação de aluno, da sua aprendizagem e da escola. Expressa um discurso que produz o
próprio sujeito, com objetivo de formar uma determinada identidade, de aluno e de pessoa. A
atividade além de exercitar a letra, tornando-a bonita, homogênea e limpa, é uma atividade
voltada à produzir o bom aluno e cidadão com características desejáveis nos padrões sociais da
época.
Para Bishop (2010, p, 2), as escritas infantis escolares, nos cadernos de redação, “meu
diário”, redigidos na primeira pessoa com “narrações de acontecimentos vividos”, são expressões de “escritas de si”, em que o autor é o objeto mais ou menos autêntico de seu texto. Cita
como exemplo as redações relativas às férias escolares, aos fins de semana, aos passeios familiares, ao cotidiano familiar e/ou escolar (Noite em família; Uma festa familiar; O dia de hoje...).
Também considera os exercícios de escrita epistolar, as tarefas ligadas ao ensino moral e cívico
como escritas de si.
O conjunto de cartas permite assinalar a direção consentânea da atividade proposta entre as turmas, com professores diferentes, e na longa duração em que foi realizada. Percebe-se
uma orientação uniforme e uma prática homogênea entre os docentes. No entanto, alguns alunos foram além do modelo proposto, exercendo uma escrita mais autônoma e pessoal.
A escola é lugar de aprendizagens da vida, um microcosmo social que funciona como
espaço de maturação intelectual. A importância da infância e da instituição escolar na construção social da memória e o interesse histórico de ver traços de tempos passados mostram que
as memórias de vida ou as escritas ordinárias18 são testemunhos preciosos da cultura escolar
de um tempo e espaço significativo para a construção da história da escola e da educação. As
possibilidades de escritas e de suas histórias coexistem simplesmente, plurais como as verdades, as práticas e os momentos históricos que as engendraram (WINTERMEYER, 2008, p.31).
Nos últimos anos, telefones, mensagens de texto e redes sociais se tronaram as formais mais comuns de se comunicar, substituindo a prática da escrita epistolar. Mas o estímulo à
prática de escrita epistolar na escola ainda persiste. Um exemplo é o “Concurso Internacional
de Redação de Cartas”, promovido pela União Postal Universal (UPU) e pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT), para fazer com que as pessoas mandem cartas, pois representam somente 20% das correspondências entregues. Participam do evento 190 países (COELHO,
2012, p.44)19.
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1

O Colégio Farroupilha foi fundado em 1886, pela Associação Beneficente Educacional (ABE), da comuni-

dade teuto-brasileira. Em 2011, fez 125 anos de existência, tendo sido pioneira na co-educação (1929) e
na criação do jardim de infância (1911). Sobre, ver TELLES (1974); HOFMEISTER FILHO (1996).
2

A primeira edição dessa cartilha é de 1938 e foi aprovada pela Comissão do Livro Didático do Ministério

da Educação e Saúde Pública. Também foi indicada para o primeiro ano pelo CPOE/RS, em 1950 (PERES,
2006). Editada pela Companhia Editora Nacional. Sobre, ver FRADE; MACIEL (2006); CAMPELO (2007).
3

Célia Rabello também é autora de outros livros de leitura: Em casa da Vovó (segundo ano primário); Os

três amigos (leitura intermediária para o primeiro ano); Ninita e suas Amiguinhas (terceiro ano, 1940).
4

Sobre a cartilha Proença, ver FRADE (2010); MORTATTI (2010); RAZZINI (2010).

5

Sobre essas quatro primeiras lições, ver análise de FRADE (2010), especialmente as p.153-157.
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6

O Memorial “De Deutscher Hilfsverein” foi fundado em 2002 e conta com um acervo de fotografias, uni-

formes, livros, periódicos, mobiliário e demais objetos da cultura escolar. Sobre, ver ALMEIDA, BASTOS,
JACQUES (2008).
7

“La historia de la carta es casi tan antigua como la historia de la escritura. Desde sus orígenes, en el

Próximo Oriente Antiguo, la correspondencia ya se utilizó para transmitir órdenes, acortar distancias, intercambiar noticias, compartir experiencias y expresar sentimientos, funciones que mantiene hasta nuestros
días” (CCASTILLO GOMÉZ, 2012).
8

Esta abordagem vem sendo realizada pelo grupo liderado por António Castillo Gómez e Verônica Sierra

Blas que lançou a coletânea de estudos intitulada “Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX)”(2008). Para eles, História da Cultura Escrita é o estudo da produção, difusão, uso e conservação dos objetos escritos (...) para isso busca alianças com quantos saberes,
como os advindos da História da Educação Escolarizada, que têm como seu objeto o estudo da escrita em
suas várias modalidades (p.19). Sobre, ver: CASTILLO GÓMES (2002).
9

Lima (2009) defende tese de doutorado em Letras, intitulada “O homem é um animal que escreve car-

tas: recepção do gênero carta por alunos do Ensino Fundamental”, em que analisa os gêneros da correspondência, especialmente das cartas pessoais, em treze coleções de livros didáticos para o Ensino
Fundamental (2º ao 5º) destinados às crianças. Cabe registrar a publicação coordenada por Peres & Alves
(2009), que reúne vários estudos que abordam escritas infantis e escritas epistolares de crianças em fase
escolar.
10

Sobre a trajetória de 50 anos como alfabetizadora na escola, ver ALMEIDA (1999).

11

Os cadernos de rotação são um produto escolar, que os alunos deveriam construir. Também é um do-

cumento estético. Por ser um suporte para alcançar objetivos curriculares, sua correta realização constituía um documento de avaliação, já que era submetido à inspeção pela direção e professores da escola. O
registro diário das atividades realizadas na sala de aula era realizado pelos alunos. A cada dia, um ficava o
responsável. Tinham mais presença nos cadernos, aqueles alunos que apresentavam a melhor letra, com
maior capricho, organização e habilidade estética. Sobre, ver JACQUES (2011).
12

Por exemplo, os álbuns de 1949, com capa azul para a turma A e verde para a turma B, trazem impres-

so na capa, em letras douradas, o nome do colégio e a turma.
13

Sobre, ver BASTOS (2005).

14

Optou-se por identificar somente a turma e a data, para preservar o nome do (a) autor(a) discente.

15

Os manuais didáticos que apresentam atividades voltadas à escrita epistolar não tem merecido um olhar

atento dos pesquisadores. Cunha (2009), em seus estudos sobre manuais de civilidade, tem tangenciado
as orientações dadas aos alunos sobre a escrita de cartas, mas sem ser foco central. Por exemplo, no

Compêndio de Civilidade, para uso das famílias e dos institutos educativos, com data de 1930, editado
pela Livraria Salesiana Editora, adotado nas escolas, o apêndice trata “Do modo de escrever cartas”, com
34 regras a serem observadas na escrita epistolar: políticas, científicas, artísticas, didáticas, familiares
(BASTOS, 2010). Sobre, ver SIERRA BLAS (2003, 2004).
16

Nas cartas encontra-se a nome da diretora com a grafia correta (W) e com V (Vilma). Folheando a carti-

lha “Vivi e Vavá” constata-se que o nome da mãe dos personagens é D. Vilma, com uma lição dedicada a
ela “D. Vilma e a meia”, o que permite explicar as duas grafias.
17

Sobre, ver BASTOS (2008); BASTOS&STEPHANOU (2008).

18

Sobre escritas ordinárias, ver HÉBRARD (2000).

19

Na reportagem “Gaúchas são destaque em concurso de cartas”, Allison Coelho (2012, p.44) informa as

duas primeiras colocadas no Rio Grande do Sul, que escreveram uma carta com o tema “escreva uma
carta a um atleta ou uma personalidade esportiva que admira para lhe dizer o que significa os jogos olímpicos para você”.
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1. INTRODUÇÃO
O presente estudo analisa as marcas de correção presentes nos cadernos escolares de quatro
alunos do Curso Primário do Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS no período de 1948 a 1958.
Nesta análise, o olhar esteve voltado para as palavras, frases, imagens e sinais gráficos utilizados pelos professores e alunos na correção das atividades escolares registradas nos cadernos
escolares pelas professoras primárias. Estes documentos, que representam um marco no território da criança, integram a memória da escola onde, a partir das marcas de correção, expressam uma prática discursiva reveladora das relações de ensino e de aprendizagem da instituição.
Os dados para a pesquisa foram coletados em 249 cadernos escolares pertencentes ao
Memorial “De Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha”.
Nas marcas de correção a análise incidiu-se sobre as anotações de correção dos professores nas tarefas dos alunos, expressas por meio de frases formadas por uma só palavra ou por
várias palavras e textos; os sinais gráficos, letras e signos; as imagens, aos desenhos feitos
pelos professores, adesivos e carimbos. Em síntese, todas as intervenções efetuadas pelos professores nos cadernos dos alunos.

Um caderno escolar é um produto da cultura escolar, de uma forma
determinada de organizar o trabalho na sala de aula, de ensinar e
aprender, de introduzir os alunos no mundo dos saberes acadêmicos,
e dos ritmos, regras e pautas escolares. Como produto escolar, o caderno reflete a cultura própria do nível, etapa ou ciclo de ensino em
que se utiliza (VIÑAO, 2006, p. 39).
Sendo os cadernos escolares do curso primário do Colégio Farroupilha, o objeto de
pesquisa, parto de uma definição, pois foram eles a fonte para minha análise. Para Bluteau
(1973), a palavra caderno ou quaderno significava quatro ou cinco folhas de papel cosidas
umas com as outras. Essas folhas andavam reunidas numa pasta, em maços diferenciados,
formando o que se chamava um “badameco” (vade-mécum). O portfólio teria a ver, provavelmente, com esses espaços de papéis relacionáveis com as diferentes matérias em estudo.
Tomados como escritas ordinárias1 são ego-documentos que expressam uma memória
da educação escolarizada e permitem refletir sobre a cultura escolar, os saberes e práticas
desenvolvidas no processo de formação de sujeitos no período de 1948 a 1958. Os cadernos
produzem memórias e integram um conjunto de práticas em conformidade com um modelo, de
forma prescritiva e útil (BASTOS, 2008, p. 180).
Desde a segunda metade do século XIX, ocorre uma progressiva introdução dos
cadernos no âmbito escolar, em substituição às folhas soltas. Eles representam o espaço gráfico
adequado para conter boa parte de trabalhos, tornando-os uma fonte de utilização para seu
estudo e identificando-os como objetos da cultura escolar.
Sendo assim, os cadernos registram os espaços de escrita. A partir deles, percebe-se
um espaço de interação entre professores e alunos – neles conseguimos ver os efeitos dessa
interação, ou seja, a tarefa escolar.
Nos cadernos escolares, encontramos variadas produções manuscritas dos alunos,
apresentando uma ampla diversidade de formas e modos de produção e uso.
Nos de português, por exemplo, há cadernos específicos de gramática, ditado, redação,
caligrafia e cópias; nos cadernos de aritmética, temos exemplares para exercícios com histórias
matemáticas e outros para cálculo mental.
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Figura 1 – Cadernos de Aritmética e Ditado da década de 1950.
Fonte: Memorial De Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha (2002)

•
•
•

•

A partir desta análise, a investigação se baseou nas seguintes questões:
De que forma os professores registravam a avaliação nos cadernos escolares?
De que modo os professores se apropriavam dessa prática?
As práticas educativas nas marcas de correção dos professores se davam: Pelas lembranças
enquanto alunos? Pela interação com os outros professores? Pelos cursos de formação e capacitação?
As marcas de correção expressam uma recorrência das práticas de correção ao longo da
década analisada?

2. OS CADERNOS ESCOLARES
Os cadernos escolares são objetos tão comuns e corriqueiros no universo escolar que
não nos damos conta de sua história, que se entrecruza com a história da educação. Pais,
alunos,
professores,
diretores,
supervisores,
orientadores,
passam
por
eles
despreocupadamente, sem enxergar que eles “falam”.
Dentro do vasto campo de estudos sobre este tema a ser pesquisado, podemos dizer
que cadernos são uns dos muitos objetos-memória que sobrevive em meio a outros tantos documentos que registram as miudezas ao longo do tempo. Contém a “memória autobiográfica”,
isto é, a “lembrança de pessoas, lugares, objetos, acontecimentos e sentimentos que fazem
parte da vida de alguém” (KOTRE, 1997, p.14). Evocam um dos “lugares autobiográficos” cada
vez mais comuns às últimas gerações: a escola2.
Dominique Julia (1993), a partir da análise da coleção do Museu Nacional de Educação
de Rouen (França), considera que os cadernos constituem-se em importantes observatórios do
conteúdo ensinado, permitindo examinar os usos do tempo na escola. Nesta análise, o autor
destaca que os cadernos também exemplificam como a criança foi construindo o espaço gráfico, o que pode ser visto nos títulos e entretítulos e no respeito às margens e pautas, fazendo
com que os cadernos muito se assemelhem aos livros.
Silvina Gvirtz (1997, p. 76-86) reconstruiu, a partir destes dispositivos mais utilizados
em sala de aula, as práticas escolares desde as primeiras décadas do último século na Argenti-
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na. Sua análise evidenciou as operações mais rotineiras no cotidiano escolar que ultrapassavam
as reformas educativas, as crenças pedagógicas e os momentos políticos: copiar, traduzir, selecionar, classificar, ordenar, enumerar, completar, separar (decompor), compor, relacionar, definir, analisar, resumir, redigir, operar e resolver.
Maria Del Mar Del Pozo Andrés e Sara Ramos Zamora (2003) no texto “Los cuadernos
de clase como representaciones simbólicas de la cultura escrita escolar” (Espanha), estabelecem uma tipologia dos cadernos (tamanho das folhas, margens, etc.) a partir de sua materialidade e examinam a hierarquização dos saberes escolares e sua representação nos cadernos de
classe. Analisaram o formato interior dos cadernos, trazendo importantes elementos sobre rituais e práticas cotidianas.
Isa Cristina da Rocha Lopes (2006), privilegia em sua dissertação de mestrado, “Memória e discurso em marcas de correção: um estudo de cadernos escolares” (UNIRIO – Brasil), as
marcas de correção em cadernos escolares, isto é, objetiva “analisá-las” como marcas discursivas da prática escolar e se são evidências de uma construção “identitária”.
Nessa direção é que temos compreendido o estudo dos cadernos escolares e procurado, a partir do acervo destes documentos do Memorial, problematizar aspectos significativos
das práticas educativas do curso primário no que diz respeito às marcas de correção e à sua
tipologia.
No sentido de buscar subsídios metodológicos que embasassem as marcas de correção
busquei apoio nos Manuais de Pedagogia e Metodologia do Ensino Primário da década de 1940
e 1950, que ofereciam aos professores, diretrizes e métodos sobre o ensino nas escolas.
Estes manuais tinham como objetivo atender à lei orgânica do ensino normal que fazia
da Metodologia do Ensino Primário uma das matérias básicas das Escolas Normais, como também completar a série de compêndios sobre psicologia e pedagogia que eram escritas para os
candidatos ao magistério primário e secundário em nosso país.
Ao iniciar a análise destes documentos, primeiramente separei os cadernos por anos
escolares. Dos cadernos existentes no Memorial, escolhi aqueles que pertenciam ao Curso Primário e que continham o maior número de exemplares no acervo. Portanto os cadernos escolhidos pertenceram a duas meninas e dois meninos da década de 1940 e 1950. A partir disso,
fiz um levantamento do número de cadernos de cada disciplina que estavam contemplados para este estudo. A próxima etapa se referiu à identificação das marcas de correção existentes.
Através de tabelas e quadros fui fazendo o registro das marcas de correção encontradas, como
também o número de vezes que eles eram registrados. Verifiquei junto aos cadernos, o nome
das professoras que lecionaram e que deixaram suas marcas de avaliação, como também, o
instrumento utilizado para realizar o registro, no caso a caneta ou o lápis de cor vermelho.
Juntamente à identificação das marcas de correção, analisei a tipologia destes documentos. Que tipo de cadernos eram utilizados, suas capas, folhas quadriculadas, linhas simples,
linhas de caligrafia, etiquetas de identificação, emprego dos frisos ao término das atividades
escolares.
3. OS ALUNOS E SEUS CADERNOS
Os cadernos escolares destinados à pesquisa compreendem o período de 1948 a 1958.
Os autores destes cadernos são Elisabeth Pfeifer (1958); Erico Winfried Wickert (1948 a 1951);
Luiz Carlos Petry (1951 a 1954) e Gladis Renate Wiener (1955 a 1957).
Na tabela abaixo, estão os cadernos escolares que fizeram parte do estudo e da análise
das marcas de correção, bem como o nome dos autores deste objeto de pesquisa.
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Cadernos/Disciplinas
Série

1ª

3ª

4ª

Erico Win-

Luiz Car-

Gladis

Total

Renate

Pfeifer

fried
Wickert

los Petry

Aritmética

03

03

06

05

17

Caligrafia

04

02

14

02

Desenho

01
-

01
-

07

Cópia
Ditado

Wiener

02

05

06

01

09

-

02
-

03

-

-

02

03
-

06

Diário
Diário do Aluno
Português

-

-

-

01

-

-

01
-

09

09

06
-

27

22

63

Aritmética

08
-

06

06

12

Caligrafia

-

-

01

01

02

Ciências

-

01

01

01

03

Desenho

-

03

08

-

02
-

03

Deveres

01

02

03

Ditado

-

02

02

02

06

Geografia

-

01

03

-

01
-

01

Gramática

06

04

10

História

-

01

03

Meu Diário
Redação

01
-

01

-

01

01
-

02
-

03

-

Total

-

23

54

-

08
-

23

Aritmética

05

09

14

Caligrafia

-

-

01

01

02

Ciências

-

-

01

01

02

Desenho

-

02

02

05

Deveres

-

01
-

01

03

04

Ditado

-

-

03

03

06

Geografia

-

-

01

01

02

História

-

-

01

02

03

Meu Diário
Português

-

-

01

01

02

-

-

05

06

11

Redação

-

01

02

01

04

Total

-

23

30

55

Aritmética

-

02
-

03

04

07

Ciências

-

-

01

-

-

02

01
-

02

Desenho
Deveres

-

-

02

03

05

Ditado

-

-

01

01

02

Geografia

-

-

01

02

03

Gramática

-

-

07

02

09

História

-

-

01

02

Música

-

-

Português

-

-

02
-

01
02

02

Redação/Cópia

-

-

-

01

01
-

03

Redação

02
-

Total

2ª

Elisabeth
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02

01

02

02

01

5ª

Total

-

Aritmética

-

01
-

Caligrafia
Ciências

-

-

Desenho

-

-

Deveres

-

-

Ditado

-

-

Geografia

-

-

Gramática

-

-

03

05

08

História

-

-

Meu Diário
Música

-

-

03
-

02
-

05
-

-

-

-

Português
Redação

-

-

-

02
-

02
-

01

01

02

Total

-

-

18

19

37

Total Geral

08

17

113

111

249

22

17

40

01
-

03
-

04
-

01

01

02

03

05

03

02
-

03

01

01

02

02

02

04

Quadro 1 – Número de cadernos analisados e nome dos alunos autores dos cadernos
(1948-1958)
Fonte: Memorial De Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha (2002)

4. AS MARCAS DE CORREÇÃO NOS CADERNOS ESCOLARES
Como é bom ser estudioso
Ir ao quadro e escrever bem
Receber os caderninhos Cheios de 10,0
Muito bem
Professora Renée F. Diefenbach - álbum de cartinhas dos alunos do
Curso Primário/1954

O caderno escolar é um suporte de escrita portador de marcas de quem ensina e de
quem aprende. Além de ser um testemunho do trabalho escolar, seu conteúdo é público e a
conservação das informações ao longo de um período letivo, permite que a família e outros
agentes educativos tenham acesso a essa produção. Torna-se, portanto, uma evidência incontestável do que ocorre no interior da sala de aula. Por meio dele também a família tem a oportunidade de acompanhar a rotina escolar e avaliar como seu filho se apropria das atividades.

El control de la escuela sería no solo ni fundamentalmente sobre personas sino sobre el trabajo de estas personas. Lo enseñado por el docente es el principal objeto a ser controlado. A su vez, las formas de
ejercicio del control estarían fuertemente pautadas. No se controlaría
cualquier cosa ni de cualquier manera. El cuaderno es tanto instrumento de la vigilancia, en tanto instrumento que facilita el cuidado intensivo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje (GVIRTZ, 1997,
p. 54).
No que se refere ao caderno escolar, pode-se pensar que há, de fato, diferentes vozes
presentes e se manifestando a partir de diferentes lugares sociais: o professor apresenta um
conteúdo didático, definido segundo referenciais curriculares elaborados nas diversas instâncias
do ensino. O aluno interage com esses conteúdos e produz também seus próprios significados.
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Portanto, o caderno tem a função de comunicar a produção da sala de aula, nesse sentido,
seus registros se dirigem também a outros interlocutores como pais e profissionais do processo
educativo.
Nos cadernos escolares, uma das maneiras de se avaliar a execução das atividades se
expressa através da correção. Ela é uma tarefa pela qual o professor mantém controle sobre o
registro do aluno e, para essa tarefa, ele utiliza determinadas marcações com significados próprios.
Acertos e erros dos exercícios são dispostos ao lado das respostas e são indicados por
determinadas marcas de correção como, por exemplo, a letra “C” para “Certo”, onde a parte
inferior do “C” aparece alongada, indicando acerto. O erro é indicado pelo “X” ou por um traço
escrito sobre a resposta. A rubrica do professor e a letra “V” empregado no sentido de “Visto”3,
sugerem que a atividade foi vista e/ou lida e, em geral, são escritos no lado externo da margem
esquerda e em diagonal.
As anotações e bilhetes escritos expressam expectativas que se transformam em pareceres que não se referem, exclusivamente, à produção acadêmica do aluno, mas também ao
contexto relacional professor-aluno. A presença mais ou menos regular de frases que manifestam um predomínio emocional é reforçada pelo uso constante do ponto de exclamação ou, ainda, pelo uso do advérbio “que”, conferindo maior intensidade a esses enunciados. Essas frases
em geral, expressam alegria, entusiasmo, elogio, uma ordem ou a necessidade de atenção.
As ideias transmitidas por meio das palavras, das marcações e das imagens estabelecem significados no contexto de uma correção e tornam-se parte dessa cultura. Sua presença
regular e a homogeneidade no uso, talvez, se mantenham pelo mesmo princípio que fundamentam a organização gráfica do caderno escolar, pois, a cada ano letivo parece se manter com
discretas variações, o que talvez reforce seu caráter de tradição. Se as marcas podem, muitas
vezes, serem as mesmas, atravessadas pelo tempo, pelos novos professores e novos alunos,
elas também, como afirma Mariani (1998, p.31), “reorganiza-se continuamente ao serem atravessadas pela posição discursiva dos narradores (os professores) que já foram ouvintes e (foram alunos) em outro momento”.
Nos cadernos analisados, há registros evidentes quanto à existência de um padrão
estabelecido quanto às marcas de correção, quanto ao estilo de letra, exercícios realizados e
repetidos como: cópias, ditados, cálculo mental, caligrafia, desenhos, frisos, etc.
A maioria das atividades, frases e palavras escritas nos cadernos, pertencem à categoria das “escritas obrigatórias” 4, ou seja, aquelas que simplesmente eram um reflexo das palavras do professor ou da cartilha e que se produziam nestes documentos. Estas escritas cerceacerceavam totalmente a criatividade dos alunos (ANDRÉS e ZAMORA, p.173, 2008).
A marca dos carimbos presentes nos cadernos evidencia que a presença da imagem
como um arquivo da memória escolar e da memória das práticas educativas é um dispositivo de
informação e de formação. Ao fazer uso do “carimbo” visava-se valorizar os recursos audiovisuais em sala de aula e organizar a prática docente em um amplo sistema simbólico. Nesse caso,
a imagem do carimbo, além de atuar como uma ilustração e uma marca de correção, também
exercia uma função formativa do imaginário social, importantes ferramenta de aculturação do
sujeito, perpetuando identidades, valores, tradições e cultura5.
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Figura 2 – Carimbos como Marcas de Correção
Fonte: Cadernos Escolares do acervo do Memorial

Nos cadernos da 1ª série B (1958) de Elisabeth Pfeifer vamos encontrar as seguintes marcas
de correção:
Marcas de Correção
M.B. (Muito Bom) acompanhado da nota
10,0
Muito Bonito acompanhado da nota 10,0
Total

Número de Vezes
35

13
48
Quadro 2 – Marcas de Correção repetidas nos cadernos de Aritmética
Fonte: Cadernos de Aritmética de Elisabeth Pfeifer (1958)

Como o caderno contempla somente operações matemáticas, o quadro abaixo facilita a
análise e compreensão do conteúdo existente.
Marcas de
Correção

Operações de
Adição

Operações de
Subtração

10,0
9,5
9,0
7,0
M.B.

07
01
-

03
01
-

06
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Operações de
Adição e Subtração
09
01
04
01
06

Total

19
03
04
01
12

Carimbo

02
02

01
05

02
06

05
13

Sem marcas
de correção
Quadro 3 – Marcas de Correção registradas pela professora nas operações matemáticas
Fonte: Cadernos Escolares de Aritmética de Elisabeth Pfeifer (1958)
Neste caderno, as operações de adição e subtração foram trabalhadas quase que diariamente no caderno da aluna. O carimbo surge como uma marca de correção da professora e
está representado com “flores, passarinho, Mickey e coelhinhos”. Também há exercícios de
operações matemáticas que não apresenta nenhuma marca de correção do professor nem do
aluno.
Percebe-se que a maioria das operações realizadas nos cadernos apresentaram correção, notas, carimbos ou conceitos.
Nos seis cadernos de Erico, da 1ª série A (1948), as marcas de correção presentes são
as seguintes:
Disciplinas

Caligrafia

Aritmética

Desenho

Total

10,0

12

36

-

48

V (Visto)

-

01

-

01

Marcas de Correção

Quadro 4 – Marcas de Correção dos cadernos da 1ª série de Erico W. Wickert
Fonte: Memorial De Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha (2002)

O quadro abaixo apresenta o artefato utilizado pela professora no momento da correção.
Artefatos utilizados nas correções
Número de correções

Lápis de Cor Vermelho

Caneta com Tinta
Vermelha

Caneta com
Tinta Preta

44

03

02

Quadro 5 – Artefatos utilizados nas correções dos cadernos de Erico Wickert
Fonte: Cadernos de Caligrafia, Aritmética e Desenho da 1ª série do aluno Erico Wickert
Diferente dos cadernos de Elisabeth e Erico, os de Luiz Carlos da 1ª série (1951), compreendem uma coleção. São cinco tomos de cadernos, todos encadernados. Cada tomo de cadernos corresponde a uma série do Curso Primário.
A coleção da 1ª série compõe 27 cadernos e um boletim.
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Matérias

Aritmética

Caligrafia

Ditado

Cópia

Diário do
Aluno
01

Desenho

Número
06
07
03
02
06
de Cadernos
Quadro 6 – Número de cadernos escolares analisados da 1ª série de Luiz Carlos Petry (1951)
Fonte: Memorial De Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha (2002)
Na coleção há o caderno “Diário de Luiz Carlos”. Nesse documento, eram registradas
atividades realizadas fora da escola em forma de redação, seguidas de uma figura colada no
final do trabalho.

Hoje eu fui com uma moça esperar o ônibus. Também fui tirar um retrato. Até amanhã (27/08/1951).
Hoje o meu amiguinho está de aniversário. Eu dei um livro de história.
Foi um livro muito bonito (10/10/1951).
Os cadernos da 1ª série são escritos a lápis e enfeitados com lápis de cor.
Essa coleção de cadernos, guardados e encadernados a partir de um capricho da Sra.
Hilda Petry, mãe de Luiz Carlos Petry, confirma que o caderno escolar foi alvo da preservação
de um tempo e que, movido por motivos afetivos, pode ser encontrado em arquivos pessoais e
familiares como relíquia dos tempos da escola. Ela foi uma guardiã da memória familiar e está
contribuindo para a preservação desses papéis, ainda esquecidos, trazendo à luz um objeto
quase invisível que guarda a memória da escola e da educação da década de 1950.
Aritmética

Caligrafia

Ditado

Diário

Cópia

Desenho

Total

10,0

97

90

20

-

14

247

9,5

11

21

08

-

08

26
-

04
-

04
-

01

01

07

Marcas de
correção

9,0

09
01

-

03
-

-

-

-

01
-

01

01

-

-

-

-

-

08

14

-

-

-

-

-

14

02

01

-

-

-

-

03

04

18

03
-

-

04

-

29

-

01

01

08
-

09
-

7,0

02
-

( / )erro

08

(C) Certo
Visto
Carimbo

8,5
8,0

48

-

-

MB

06

Observação

Números

Letrinha

mais boni-

mais bo-

tos! (02)

nita! (01)

05

Um pouco
mais bonito!

-

-

a capri-

(01)

char a

Sabes fazer

letrinha,

mais bonito!

(01)

(01)
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13
02

Continua
-

34

-

Correção do
aluno

-

-

-

-

-

16

16

Quadro 7 – Marcas de Correção presentes nos Cadernos Escolares de Luiz Carlos Petry
Fonte: Cadernos Escolares de Luiz Carlos Petry da 1ª série (1951)

O quadro acima demonstra quais as marcas de correção eram utilizadas pela professora
e como elas definem a identidade da comunidade escolar representando seu discurso.

Boletim Escolar de Luiz Carlos Petry da 1ª série B

Figura 3 - Boletim escolar
Fonte: Memorial De Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha(2002)
As notas presentes no Boletim expressam que a avaliação está relacionada às marcas
de correção encontradas nos cadernos escolares.
Os cadernos de Gladis da 1ª série A (1953), também estão encadernados e apresentam uma capa dura na cor verde. A coleção de cadernos se compõe de 22 cadernos e um boletim escolar.
A coleção de cadernos escolares de Gladis, guardados e encadernados a partir de um
cuidado de sua mãe, a Sra. Ellen Wiener, penso que sem pretensão, está contribuindo para a
preservação desses documentos e auxiliando na reconstrução de uma trajetória de ensino e de
aprendizagem da cultura escrita, uma vez que os cadernos eternizam em suas páginas, métodos de trabalho e de ensino utilizado ao longo dos anos.

CD-ROM DE ATAS | 122 | COLUBHE 2012

Marcas de
Correção
10,0
9,5
9,0
Muito Bonito!
Lindo!
M.B.
V (Visto)
Figurinha
colada
Carimbo
Assinatura
Pai/Mãe
Assinatura
Aluna

Aritmética

Caligrafia

Cópia

Desenho

Ditado

Português

Total

104
04
04

30
01
-

21
-

-

43
06
01

68
10
-

266
21
05

05

-

-

-

-

02

07

01
01
-

-

-

01
-

02
-

-

-

01
-

02

02

02
04
04

-

-

-

-

13

-

13

-

05

01

-

-

14

20

01

-

-

-

46

-

47

01

-

35

-

-

42

78

Quadro 8 – Marcas de Correção presentes nos Cadernos da aluna Gladis
Fonte: Cadernos de Aritmética, Caligrafia, Cópia, Desenho, Ditado e Português
(1953)
A nota 10,0 é a marca mais empregada pela professora. Na maioria das vezes ela aparece escrita com lápis de cor vermelho. Estas marcas estão expressas no caderno de Gladis,
quase que diariamente.
Nos cadernos de Gladis, vamos encontrar a presença das assinaturas do pai e da mãe
da aluna.
A figurinha colada no caderno de Ditado, surge como um presente pelo bom desempenho na escrita, onde são considerados aspectos como capricho, organização e escrita correta
das palavras.
A expressão “Muito Bonito!” e “Lindo!”, é uma anotação que expressa expectativa
que se transformam em pareceres que não se referem, exclusivamente, à produção acadêmica
da aluna, mas também ao contexto relacional professor-aluno. A letra “V” sugere que a atividade foi vista e/ou lida e, em geral, está escrita em diagonal.
O carimbo também sugere um agrado e uma marca mais contida, pois permite que o
aluno interaja com a esta marca de correção, pintando e imprimindo mais estética ao seu caderno.
Nos demais cadernos analisados, vamos encontrar uma reincidência nas marcas de correção. Mesmo sendo outras séries e outros professores as marcas permanecem as mesmas.
Eles empregam os mesmos sinais gráficos, as mesmas expressões e o mesmo artefato para
corrigir as atividades.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa em cadernos escolares é difícil, ao mesmo tempo fascinante e enigmática. Como
fonte, serve para reconstruir uma trajetória de ensino e aprendizagem da cultura escolar, uma
vez que eternizam em suas páginas métodos de trabalho e de ensino utilizados ao longo dos
anos (BARUM e PERES, 2010).
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Em se tratando das marcas de correção em cadernos escolares empregadas pelas professoras,
elas expressam o discurso de controle, vigilância, resultando num cuidado contínuo que são
atributos próprios da escola.
Para Foucault (1997), a disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder
que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício.

O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua
combinação num procedimento que lhe é específico, o exame. (FOUCAULT, 1997, p.164)
A escola possui normas, procedimentos e diretrizes de organização, por isso, precisam aplicar
ações corretivas.
Aspectos como organização, clareza na letra, limpeza do caderno e traçado das letras são práticas significativas trabalhadas e cobradas pelos professores. O capricho e a completude das
tarefas também eram rigorosamente controlados na correção.
O uso da caneta vermelha e os sinais gráficos empregados diariamente expressam o elemento
regulador da aprendizagem.
Estas constatações afirmam o que Foucault (1997), pensava sobre as instituições educacionais:

“... eram disciplinares e produziam uma maquinaria de controle que
funcionava como um microscópio do comportamento; formavam, em
torno dos homens, um aparelho de observação, de registro e de treinamento.” (FOUCAULT, 1997, p. 167).
Após a análise das marcas de correção dos 249 cadernos escolares, concluo que elas são marcos de avaliação da aprendizagem, pois foram sempre registradas de modo visível e reconhecidas pela comunidade escolar. Como representações simbólicas da presença do outro, elas
indicavam o julgamento do professor, da escola, da sociedade.
Em todos os cadernos analisados, as marcas de correção são praticamente as mesmas: a nota,
os conceitos, o visto, os carimbos, as figurinhas coladas, as legendas de correção, a prática do
uso da caneta ou lápis de cor vermelho. A questão da autocorreção também é evidenciada nos
cadernos dos alunos e estas eram iguais ou semelhantes às marcas dos professores.
Na análise dos cadernos, percebe-se que os professores se apropriavam desta prática de correção, com o emprego dos mesmos signos avaliativos, a partir de um trabalho conjunto. Provavelmente esse trabalho se dava através de reuniões pedagógicas onde se estabeleciam práticas
metodológicas comuns a todos os professores, sobre como corrigir e quais as marcas de correção iriam empregar. Acredito que estas marcas ou o modo como era mostrado o erro para o
aluno, se davam também pela troca com os outros professores, pelas orientações da direção, e
pela experiência e contato diário com os alunos e com as outras professoras ao longo dos anos.
Tardif, Lessard e Lahaye (1991) apontam como o saber docente é construído também nas experiências de trabalho e no cotidiano de cada sujeito.
O dizer da professora, a partir de orientações da direção, que se materializa por meio das marcas de correção, se constitui em um dos elementos que contribui para delinear o profissional
docente. Palavras e marcações estão presentes na narrativa da escola, sendo assim, professores e alunos materializam a memória que “fala” por meio do discurso das marcas de correção e
de avaliação (LOPES, 2006, p. 154).
A presença e recorrência das “marcas de correção” no conjunto de cadernos escolares, evidenciam uma representação coletiva desse grupo social. O período estudado permite perceber que
as marcas de correção empregadas pelos professores apresentam uma recorrência dessas prá-
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ticas ao longo da década analisada, pois os signos empregados pelos professores são os mesmos (nota, conceitos, carimbos, figurinhas coladas, “C”- certo, “X” – erro, “E” – Erro, “O” – Ordem, “N” – Nota; bem como o uso da caneta vermelha.
Portanto, essas práticas fixaram uma marca na formação do aluno, pois elas iam ao encontro
do que acreditava o professor. Além de efetivar a importância da aprendizagem, elas mostravam o processo de aprendizagem do aluno e os incentivam a fazer um trabalho melhor.
Também se percebe que elas destacam as relações de poder existentes, e de vigilância, pois
expressam o que é correto ou não, e apontam a hierarquia das relações entre quem ensina e
quem aprende. Na visão de Foucault (1997, p.169), a vigilância torna-se um operador econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de produção
e uma engrenagem específica do poder disciplinar. As funções de fiscalização são quase todas
duplicadas por um papel pedagógico:

“Um submestre ensina a segurar a pena, guia a mão, corrige os erros
e ao mesmo tempo “marca as faltas quando se discute”; outro submestre tem as mesmas tarefas na classe de leitura; o intendente que
controla os outros oficiais e zela pelo comportamento geral é também
encarregado de „adequar os recém-chegados aos exercícios da escola”; os decuriões fazem recitar as lições e “marcam” os que não as
sabem”. (FOUCAULT, 1997, p. 170).
Neste caso descrito acima, temos o esboço de uma instituição tipo escola mútua em que estão
integrados no interior de um dispositivo único três procedimentos: o ensino propriamente dito,
a aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da atividade pedagógica, enfim uma observação recíproca e hierarquizada. Uma relação de fiscalização, definida e regulada, está inserida na essência da prática do ensino: não como uma peça trazida ou adjacente, mas como um
mecanismo que lhe é inerente e multiplica sua eficiência. E é desta forma que as práticas educativas aconteciam. A partir da vigilância hierarquizada, contínua e funcional.
Em se tratando de correção das atividades, ela apresenta esse caráter de intencionalidade.
Ambas – correção e avaliação – cumprem a função de validar as expectativas dos professores
sobre os resultados dos alunos e, nesse sentido, falam de hierarquias, de categorias de sujeitos, de conhecimento ou de sua falta, de espaço e de tempo.
As práticas de correção permanecem. O que existe hoje é uma evolução ou algumas mudanças
que acompanham as necessidades da escola atual e das próprias metodologias e práticas pedagógicas.
A pesquisa ainda tem a pretensão de divulgar a importância que os cadernos escolares têm e
que não nos damos conta de sua história, que se entrecruza com a história da educação. Passamos por eles despreocupadamente, sem enxergar que falam dos alunos, dos professores, dos
pais, dos projetos pedagógicos, das práticas avaliativas, dos valores disseminados em palavras
e imagens, bem como das prescrições e interdições que conformam sua produção, circulação e
seus usos (MIGNOT, 2008, p. 8).
Nesse sentido, eles trazem a história de uma escola centenária, de origem alemã, que deixa
explícito nas marcas dos cadernos escolares a cultura escolar existente.
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Sobre Escritas Ordinárias, ver HÉBRARD (2001).
No âmbito da historiografia da educação, Viñao (2006) ressalta que a preocupação com a memória escolar tem gerado estudos sobre a história material e social das instituições educativas, a criação e expansão
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de museus escolares, a organização de exposições que objetivam conservar, catalogar, e estudar o patrimônio educacional.
3
A palavra visto no dicionário Aurélio significa acolhido, aceito, considerado, reputado. Declaração de
autoridade num documento, para validá-lo, significando que foi examinado, verificado e achado conforme.
4
Sobre as escritas obrigatórias ver JACQUES (2011)
5
Para os historiadores da educação, o estudo e a presença das imagens – desenhos, ilustrações, fotografias, histórias em quadrinhos, carimbos, etc. - oferece múltiplas possibilidades de leitura da cultura escolar,
como discurso pedagógico e não como mero elemento decorativo (BASTOS, LEMOS e BUSNELLO,
2007)
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Recantos desativados das escolas e gavetas esquecidas
de muitos armários de professores e professoras guardam
registros do cotidiano escolar[...]. São produtores de textos que
projetam sonhos, expressam dificuldades, eternizam práticas,
inscrevem o banal, o singular o repetitivo, o espetacular da sala
de aula. (MINHOT E CUNHA, 2003)
Introdução
Abrir gavetas e portas de armários esquecidos; encontrar textos que “agrupados de
outra maneira” pudessem se constituir em documentos e trouxessem as marcas de um tempo
escolar; achar, entre uma infinidade de papéis guardados, aqueles que motivassem pensar
alguns aspectos do passado de uma instituição de ensino, foi o que precedeu e propiciou o
presente estudo.
Apresento aqui a análise de diários de professoras que compõe uma pesquisa de maior
amplitude intitulada “Cultura Escolar, Memória e Cultura Material: interfaces entre aspectos
históricos e políticas públicas instituídas entre 1930 a 1996”. Essa investigação cuja natureza se
localiza no campo das Ciências Humanas, tem sua centralidade na articulação entre História e
Políticas Públicas em Educação, com foco na análise crítica das intrincadas redes que compõe
as práticas desenvolvidas em seis instituições educacionais, cinco de Porto Alegre e uma de São
Leopoldo, e suas relações com o conjunto normativo legal do período entre os anos de 1937 e
1996.
O recorte escolhido para esse artigo corresponde ao exame de cinco cadernos. São os
Diários de Classe de professoras que exerceram a docência nas primeiras e segundas séries do
então chamado 1º grau, nos anos de 1973 e 1974 no Colégio Farroupilha situado em Porto
Alegre/RS.
Muito se passou e foi dito, desde o tempo em que se viam os documentos como fontes
de verdade, testemunhos neutros do passado, até os dias de hoje onde seus discursos foram
analisados, seus conteúdos desconstruídos e ressignificados, suas leituras contextualizadas,
relativizando assim o poder de verdade neles contido e fundamentalmente a noção do que, de
fato, pode ser tomado como documento.
Entre essas fontes que hoje podem ser consideradas documentos, encontram-se os
objetos escolares que compõe a chamada “cultura material da escola” onde se percebem as
marcas de uma tradição pedagógica. Esses objetos e artefatos são indícios importantes de
princípios compartilhados por uma comunidade escolar e/ou cultural. As pertenças de tempos,
espaços e cultura permitem a um pesquisador ler as práticas, os códigos de comunicação e os
sentidos que circulam em determinado universo escolar, aqui o Colégio Farroupilha na década
de 1970 (GRAZZIOTIN e GASTOUD, 2010). Essa instituição tem sua origem na Sociedade
Beneficente Alemã, fundada em 1858, cujo caráter assistencial tinha o objetivo de auxiliar os
imigrantes alemães que aqui chegavam.
No ano de 1875, a Sociedade interessou-se em fundar uma instituição de ensino, essa
iniciou suas atividades em 1886 como uma escola só para meninos. Em 1904, a Sociedade
Alemã reconheceu a necessidade de educação para meninas e fundou uma escola feminina que
se unificou à masculina em 1929, tornando-se mista, algo pouco comum para época (JACQUES,
2011). O Colégio Farroupilha se caracteriza até os dias de hoje por ser uma instituição
particular frequentada pela chamada elite portoalegrense, tem uma mantenedora laica e,
portanto, não se caracteriza por ter vínculo religioso direto.
Os documentos, que tem sido fonte de diferentes estudos, pertecem ao memorial De
Deutscher Hilfsverein criado nessa instituição em 2002. Nesse espaço econtra-se um acervo de
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fotografias, cadernos escolares, mataborrão, livros didáticos, boletins, convites de formatura,
instrumentos de laboratório, uniformes entre outros documentos e elementos da cultura
material da escola (JACQUES, 2011).
Até esse momento, entre os onze cadernos pertencentes a esse acervo e que são
objetos da pesquisa, foram analisados os cinco Diários de Classe, denominados pelas
professoras da instituição de “registro de matéria”, são três da primeira série e dois da
segunda. Esses cadernos fazem parte de um testemunho da história da escola excluído, até há
poucos anos, do patrimônio educativo. Subestimado frente a outros documentos considerados
mais importantes, fazem parte, nesse momento, de um importante repertório que supõe uma
virada epistemológica porque traz à investigação histórica para o conhecimento das práticas
culturais e dos modos de produção de uma cultura cujos objetos e artefatos escolares são um
reflexo visível ( BENITO, 2007).
Uma dimensão específica do universo do Colégio Farroupilha, visibilizada nos diários de
professoras se traduz em uma coletividade de educadores que deixaram em seus “territórios”
as marcas das pertenças culturais, geracionais, de formação e de apropriação da legislação
vigentes, das normas da escola e do currículo desenvolvido no universo da instituição.
Nessa investigação, considerei os diários de classe como territórios das professoras
pois, segundo Foucault, território é uma noção geográfica mas antes de tudo é uma noção
jurídico política, designa assim o que é controlado por determinado tipo de poder (1994). Nesse
caso o poder da mantenedora, de outros gestores da instituição,das famílias, da sociedade e
dos próprios pares.
Esses registros de uma memória escolar asseguram uma determinada identidade nos
docentes, quer dizer, uma cultura profissional que informa os comportamentos dos professores
como grupo frente à ameaça do esquecimento. Os registros presentes na materialidade dos
cadernos reconstroem, em certa medida, o universo de uma comunidade de cidadãos e das
práticas escolares que lhes corresponde (BENITO, 1997).
Conjunto total dos Diários de professores do acervo

Fonte: acervo documental do Colégio farroupilha - 2012
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Quadro1 – professores, turmas e cadernos pesquisados
Característica do caderno
Azul manchado de verde e
roxo
Com selos
Verde com flores brancas
Azul manchado verde e
marrom.
Amarelo

Serie
1º serie
1º
1º
2º
2º
2º
2º

serie
serie
serie
serie
serie
serie

Turma
A
B
C
A
C
C
B

Ano

Professora

1973

Zilda Maria M. Busmeister

1973
1973
1973
1974
1973
1974

Lia Mostardeiro
Ligia Mothes
Sandra Stampe
Ruth Schramm

As professoras cujos cadernos foram analisados são: das primeiras séries, Ligia Mothes,
Lia Mostardeiro1 e Zilda Maria M. Busmeister e das segundas séries: Sandra Stampe e Ruth
Schramm. O propósito, como já mencionado, foi investigar algumas práticas cotidianas do
“Ensino de primeiro grau2” no contexto de uma instituição de ensino. A análise diz respeito à
composição dos conteúdos e ao desenvolvimento do cotidiano de sala de aula, ainda se atém
em examinar o processo de produzir um diário de classe, os quais são elementos de uma
cultura escolar subsumida em meio a outras formas de registro, sendo que, na
contemporaneidade, o diário de classe é um elemento característico de uma prática em
extinção.
A pesquisa respeitou os preceitos metodológicos da Análise Documental Histórica. O
acesso aos documentos se deu por meio do processo de fotografar as fontes, escanear todas
aquelas que se obteve a autorização. Em caso de impossibilidade de se utilizar esses dois
processos, os registros foram realizados no local onde se encontra o acervo, através da
digitação das informações principais. Produzir documentos com grau de inteligibilidade
adequado e possibilidade metodológica de pesquisa se constitui um, entre os desafios das
propostas de investigação que articulam as políticas à História da educação. Certeau afirma que
“em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar assim em
“documentos” determinados objetos repartidos de outra maneira” (1992, P.81). Nesse processo
de “repartir objetos de outra maneira” a intenção foi analisar e problematizar os vestígios da
cultura escolar no tempo e instituição selecionada. Sendo o conceito de cultura escolar
entendido como

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação
desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades
que podem variar segundo as épocas finalidade religiosa, sociopolítica
ou simplesmente de socialização. (JULIA, 2001, p. 12)
O conjunto de práticas próprios de uma instituição podem criar uma cultura escolar
com algumas singularidades, tendo como referente o tempo histórico em que se encontra.
Assim, as práticas podem ou não seguir regras estabelecidas pela sociedade, por uma cultura
ou por um conjunto normativo legal. Segundo Certeau (1994) o “homem comum” tem artifícios,
refúgios e formas de burlar essas regras. O objetivo, portanto, ao analisar os cadernos foi
indicar, tanto aspectos comuns como particularidades dessa escola, identificar, na medida do
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possível, esses artifícios e refúgios aos quais se refere Certeau e compreender os
entrelaçamentos que constituem a educação, em um tempo e cultura específicos.
Os diários de classe: simples registros de matérias?
O que registram os diários? Simplesmente as matérias, conteúdos a serem ensinados?
No decorrer da investigação, Percebe-se que não. Eles são territórios onde é possível
compreender, desde a sua estrutura material até o registro das disciplinas trabalhadas, um
universo de práticas que manifestam determinadas permanências em uma instituição de ensino.
Estabelecem, nesse caso, uma unidade que por vezes - se olhados de forma menos atenta parecem ter sido escritos por uma mesma pessoa em função da homogeneidade apresentada,
tanto na forma dos registros como no conteúdo desenvolvido. No entanto, observando-se os
detalhes, percebe-se que trazem marcas sutis que distingue cada um deles e caracteriza quem
os escreveu.
Os aspectos comuns a cada um deles dizem respeito a sua materialidade. São grandes,
medindo aproximadamente 33 cm de comprimento por 23 cm de largura; têm capa dura; todos
são revestidos com papel colorido, liso ou estampado; o papel é recoberto com plástico; trazem
uma uniformidade quanto a maneira de registrar os conteúdos, a distribuição das matérias, as
datas, os acontecimentos importantes, as festividades, as reuniões enfim, representam um
cotidiano escolar que se materializa de forma homogênea em cada página dos cinco cadernos.
Na primeira página de todos eles, encontram-se as seguintes informações: série a que
pertencem, ano em que foi escrito, nome do colégio, nome da professora regente, disciplinas
que têm professor especialista e nome dos livros adotados. Folhando-se as páginas de cada
um, percebe-se que as datas são separadas por um traço colorido e escritas também com
caneta colorida, destacando-se do conteúdo que é registrado invariavelmente em azul. A cada
dia, as matérias trabalhadas pela professora regente e o registro daquelas trabalhadas pelas
especialistas, estão separados com traços coloridos.
Ainda constam registros das reuniões, que acontecem, de modo geral, aos sábados,
das festividades, horas cívicas, atividades com as crianças fora do ambiente escolar, conselhos
de classe, início das férias, reinício das aulas, feriados, cultos com enfoque de comemoração
e/ou homenagem e, em todos, de tempos em tempos, parece o visto da diretora D. Vera
Mattes.
Esse universo escolar se manifesta em cada página, estimulando a possibilidade de
entender um contexto aparentemente tão uniforme e organizado, com práticas e rituais que
padronizam a cultura escolar dessa instituição nesse tempo. A forma como cada professor,
separadamente, produz registros que entre si, são quase iguais, provoca questionamentos com
relação à possibilidade de saber, quem constrói essa “fôrma”? A escola? A formação para o
exercício do magistério? Regras e combinações entre as professoras da escola? Normas criadas
pela gestão escolar? Algumas perguntas só poderão ser respondidas, talvez, por documentos
orais, por memórias das professoras que ainda vivas possam lembrar um pouco mais seu
tempo de docência. Por mais que os cadernos possam “dizer”, são muitos os silêncios que
permanecem, porém, apesar desses, o que está escrito torna possível (re)construir um contexto
oferecendo informações que dotam de sentido a memória institucional.
Assim, a análise dos diários de classe, a que denomino territórios, dá margem a
determinadas reflexões de maneira a se tentar compreender em que medida esses cadernos
podem ser entendidos, na perspectiva de Foucault, como dispositivos de controle. Explico,
esses cadernos têm uma função estratégica, constroem uma rede de significados que permitem
perceber certas dimensões das relações de poder institucionais, bem como os entrelaçamentos
estabelecidos entre os elementos heterogêneos que compões o currículo. A materialidade dos
cadernos retém as práticas, as normas, o cotidiano, visibiliza aspectos relacionados às
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pertenças socioculturais dos alunos e suas respectivas famílias, dando acesso às diferentes
produções discursivas estabelecidas na escola.
Visibilidade e opacidade, as marcas que permanecem.
Assim como o caderno escolar discente é um espaço de interação entre professores e
alunos (OLIVEIRA, 2004), os diários de classe, escritos pelo professores, são um espaço de
interação entre ele e a instituição escolar. Sua forma de gestão, organização disciplinar, grade
curricular, entre outros aspectos relativos à cultura escolar que estão explicitadas nesses
artefatos da cultura material, que segundo Benito são

[...] uma espécie de registro objetivo da chamada cultura
empírica das instituições educativas – diferente da acadêmica e da
política -, é o componente visível, e por sua vez o efeito interpretado
dos sinais e dos significados que exibem os chamados objetosvestígios, assim como também as representações que os multiplicam
ou acompanham, são fontes intuitivas e governáveis onde ficou
registrada a tradição pedagógica3 (2007, p.14)
Embora a visibilidade dessa interação respeite certos limites, foi possível perceber, além
da materialidade já comentada, aspectos referentes aos conteúdos desenvolvidos que tornam
perceptíveis as práticas referentes à laicidade da educação, à composição das aulas, às políticas
de nacionalismo entre outras categorias que emergiram no decorrer da pesquisa.
Quanto à composição das aulas e organização das disciplinas, na 1º série verifica-se a
presenças das disciplinas de Educação Musical, Educação Física, Linguagem, Matemática,
Estudos Sociais, Artes Plásticas, Ciências e Ensino Religioso. O currículo da 2º série consta de
todas essas disciplinas somando-se a elas a disciplina de Moral e Cívica. Em todas as séries,
além da professora regente, existem professoras especialistas para as disciplinas de Ensino
Religioso, Artes Plásticas, Educação Musical e Educação Física. Na 1º série, o Ensino Religioso é
ministrado pela professora Elisabete Ludwig Martins, na 2º série consta, além dessa, o nome de
Jacinta Menna Barreto Silveira. Lecionando Artes Plásticas nas primeiras séries, está registrado
o nome da própria regente, já nas segundas séries encontra-se o nome da professora Marion
Fischer Selk. Às demais disciplinas citadas não constam o nome das especialistas.
Quanto aos livros utilizados, na primeira página dos diários consta o nome da cartilha
adotada, o livro de leitura, de linguagem, livro de Matemática moderna e cadernos de exercícios
de Matemática. Essa pequena mostra do que compõem o currículo dos primeiros e segundos
anos oferece algumas pistas iniciais sobre a relação entre esse e o contexto legal da educação
brasileira, vigente no momento histórico estudado.
Considerando o contexto do Colégio, manifesto através dos diários, é importante fazer
uma relação entre a educação e as questões políticas e econômicas que caracterizaram o
período. Dessa forma, é condição indispensável, ao se analisar as práticas escolares incluindo
os currículos vigentes, entender as condições sócio-históricas na qual a sociedade em questão
está imersa.
A incorporação na década de 1970, em plena ditadura militar, da Doutrina de
Segurança Nacional era meta imprescindível para organização da sociedade de acordo com os
preceitos da ditadura militar. Nesse sentido, diferentes estratégias foram adotadas pelo governo
em distintas esferas. Me detenho aqui nas questões especificamente relacionadas às politicas
da educação e sua relação com o combate aos “inimigos internos” da ditadura.
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O inimigo interno tem que ser eliminado para que o país se
desenvolva harmonicamente. [...] Se o país se desenvolve passa a
contar com o apoio da população, se a população apoia o
desenvolvimento de seu país , as fronteiras ideológicas estarão
fortalecidas em face ao inimigo[...] em consequência a segurança
nacional está garantida. (SANFECILCE, 2010, P. 325).
Mesmo que a maior visibilidade do processo de implementação dos diferentes aspectos
da Doutrina de Segurança Nacional, de maneira a legitimar e assegurar o Estado na perspectiva
dos militares, ocorra através das ações sobre as ligas camponesas, os movimentos católicos de
trabalhadores, os sindicatos e na educação, pela reforma universitária, é também perceptível
alguns aspectos dessas ações em outros níveis da educação onde se apresentam em maior ou
menor grau.
Assim, nas práticas curriculares de forma abrangente é possível perceber o alcance da
ideologia de segurança nacional e desenvolvimento. Essa abastece o sistema de ensino em
diferentes instâncias de maneira a tornar a “maquinaria escolar”, uma ferramenta útil à
formação de uma sociedade comprometida com a ideologia de eficiência, flexibilidade,
modernização, racionalidade e subordinação, consoantes à política educacional que envolve
todo o sistema de ensino. ( SANFELICE, 2010).
As questões presentes no ideário político do País em 1973 e 19744 perpassam assim as
práticas escolares, fazendo parte, implícita ou explicitamente do contexto da grande maioria de
instituições de educação em âmbito nacional. Não é diferente no Colégio Farroupilha, no
entanto, me atrevo a dizer que a ideologia da ditadura militar apresenta-se quase que de forma
subliminar no currículo dessa escola. É somente no percurso de cada página escrita, de cada
atividade desenvolvida que, atentando-se para alguns vestígios, sinais não muito explícitos,
percebe-se o indicativo do que estava acontecendo na política brasileira e que tem na educação
um foco de difusão e manutenção ideológica.
Ressaltam-se aqui alguns indícios dessa ideologia no que se refere aos aspectos
elencados por Sanfelice. Na disciplina de Estudos Sociais, a mais propícia a esse tipo de análise,
é possível perceber a construção do civismo, da ordem e do progresso nos seguintes
desdobramentos curriculares: relacionar lar-escola; semana do soldado; aula com dobradura,
chapéu de soldado e escrita da frase “o Brasil é querido”; sábado, 1º de Setembro Fogo
Simbólico e texto Brasil: onde moramos; estudo dos meios de transporte e dos meios de
comunicação. Com relação a Santos Dumont, verificam-se várias atividades, entre elas, a que
se presume ser um texto que tem o título: “O pai da aviação”; cópia de frases, Dia do Soldado;
cópia de frases, Independência ou Morte; cópia de frase, semana da pátria; os títulos “A
bandeira” e “Brasil: Meu Brasil” presume-se que sejam textos; também atividades como: os
trabalhos; os diversos tipos de profissões e suas utilidades; Meu Trabalho; proclamação da
republica; A bandeira; Brasil, pais onde moramos; dialogo sobre a Bandeira e suas cores, forma
e significados. Esses são título de atividades, exercícios, cópias de textos ou ditados
encontrados na 1º série nos anos de 1973 e 1974.
O currículo de Estudos Sociais da 2º serie é semelhante, porém é acrescida a disciplina
de Educação Moral e Cívica. Nessa disciplina, chamam especial atenção dois títulos
desenvolvidos quais sejam: 10 anos construindo o Brasil e a colagem do texto “Trabalhando o
descobrimento do Brasil”
Outra atividade a ser destacada é a presença da “Hora Cívica”. Nas 1º séries, de março
a novembro eram realizadas, uma ou até duas vezes por mês atividades de “Hora Cívica”. Nas
2º séries, o número de registros é menor. Embora a maioria dos apontamentos não especifique
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que atividade foi realizada, outro registro que chama atenção ocorre no ano de 1973 onde lêse: “30 de março, aniversário da revolução de 1964”.
Nas aulas de Música, espaço que poderia ser útil para o desenvolvimento de “espírito
cívico”, não se observa a presença de nenhuma música de cunho patriótico, excetuando-se três
registros onde constam: exercícios ritmos- Santos Dumont, canção para “o dia do pai da
aviação Santos Dumont” e canto da música “o soldadinho”. Nenhuma, das muitas ensaiadas,
apresenta alguma característica de cunho ideológico. A grande presença de atividades relativas
a Santos Dumont pode ser interpretada, talvez, como o destaque a uma celebridade nacional.
Cabem também algumas considerações referentes aos tempos da escola e sua
distribuição entre os diferentes componentes curriculares. Nesses aspectos chama-se atenção,
já nas séries iniciais para algumas características tais como: a organização compartimentada do
currículo onde todas as disciplinas são registradas separadamente, com professoras diferentes;
o número de livros adotados, em média quatro a cada série; a presença da aplicação, em
março, do teste ABC para as primeiras séries; o registro de provas separadas para cada
disciplina e em dias diferentes; assim aplicação de avaliações específicas para leitura oral e
cálculo mental; a recuperação aos sábados e a recuperação terapêutica no final do semestre.
Essas são características que, em tempos atuais, onde se enfatiza a interdisciplinaridade, a
articulação entre os conteúdos e a não fragmentação dos processos de avaliação, provocam
certo estranhamento.
Segundo Benito, os tempos e espaços escolares vão além de simples medições, são
categorias essenciais para o entendimento da cultura escolar. Segundo ele, são elementos
estruturantes da realidade escolar. Unidos a esses também estão os modos de organização
pedagógica, os meios técnicos e os sistemas de disciplinas e controle. Eles expressam as
características mais relevantes da educação formal e dos discursos nem sempre explícitos, que
instituem as práticas mais visíveis que engendram. (Benito, 2000)
Com relação à laicidade ou não do ensino, no início do século XX a maioria das escolas
particulares do Estado estava a cargo das ordens religiosas católicas que chegam ao Brasil no
final do século XIX. Tendo o Colégio Farroupilha sua fundação vinculada a Sociedade Alemã de
Beneficência, a escola iniciou suas atividades em salas alugadas nas dependências da
Comunidade Evangélica, estabelecendo vínculo com a imigração germânica que professava as
religiões Luterana e Católica porém, com predomínio da primeira. Assim, entende-se que nos
registros dos diários, as festividades e comemorações aconteçam através de culto. Nas datas
celebradas os rituais acontecem por meio de cultos ecumênicos, o que congrega também
outros credos.
Entre as datas comemoradas encontra-se o aniversário da Diretora D. Vera Mattes,
homenagem aos pais, homenagens às mães, dia de ação de graças, entre outras. Algumas
vezes lê-se apenas a ocorrência de culto ecumênico, sem maiores especificações. Os cultos
aconteciam aos sábados, assim como as reuniões de professores e as aulas de recuperação.
O conjunto de elementos encontrados nos cadernos deu visibilidade a uma série de
aspectos do contexto escolar da época que, talvez, tenham relação com a tendência cientificista
resquícios de um ideário Moderno. Neles se materializaram os métodos e as teorias de ensino
que “[...] se articula como cultura escolar. São os ritmos da vida cotidiana das escolas que
determinam as normas de interação [...] com outros tempos sociais” (BENITO, P.41, 2000).
Unindo-se alguns dos elementos analisados, foi possível, inicialmente, identificar
práticas que trazem marcas de uma cultura escolar característica, em certa medida, de
determinados aspectos do Colégio Farroupilha de Porto Alegre. Essas marcas estão presentes
em diferentes espaços tais como: a celebração de culto ecumênico, mesmo a escola não
estando vinculada a nenhuma ordem religiosa, a composição das aulas, o currículo
desenvolvido, a ideologia nacionalista que subjaz algumas práticas, o visto da diretora nos
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Diários de Classe, caracterizando um controle desconhecido nos dias de hoje, a uniformidade
na forma de fazer os diferentes tipos de registros nos diários, os tempos escolares enfim as
normas instituídas em um tempo.
Por fim pode-se perceber que as informações presentes - desde a primeira folha do
caderno, a data, a forma de escrever, as atividades desenvolvidas, até as cores das canetas
utilizadas para distintas tarefas - seguiam determinado padrão.
Considerações finais
Mesmo sendo as legislações de cada época normatizadoras dos procedimentos da
educação a serem implementados e, os diferentes espaços da educação pretensamente
legitimadores e reprodutores dessas normas, e, portanto, de padrões que deveriam seguir
determinados aspectos legais, neles, as práticas culturais se interpõe à legislação reinventando
formas de proceder segundo critérios próprios, podendo apresentarem-se cambiantes e
singulares.
As formas com que determinadas práticas se estabeleceram no conjunto de uma
instituição, nesse caso o Colégio Farroupilha, autoriza-nos a pensar em apropriações
diferenciais, do que considerar como totalmente eficazes e radicalmente aculturantes, as leis,
os textos e os decretos, que visam moldar os pensamentos e as condutas da maioria.
A pesquisa nos cadernos escolares do “Farroupilha” revelou diferentes práticas,
relacionadas principalmente ao currículo, as maneiras singulares de conceber o processo de
ensino das crianças de 1º e 2º séries no momento histórico analisado pois, agentes escolares
tem uma pertinência cultural, de gênero, de etnia, de valores religiosos, entre outros, que
atuam de distintas formas no currículo escolar. (HYPÓLITO E VIEIRA, 2002).
Nos “território de professores”, manifestam-se as apropriações das normas vigentes
permitindo entender, em certo grau, as interfaces entre o controle exercido pela instituição, em
relação ao desempenho dos docentes, e as práticas por eles adotadas. Em menor grau, porém
não menos importante, é perceptível a ideologia política vigente na época. Esses territórios
registraram características da cultura escolar que possibilitou ainda perceber e analisar formas
distintas de controle institucional e familiar.
Cabe ainda pensar, em que medida os outros diários docentes, de outras instituições,
que fazem parte da continuação dessa pesquisa, serão reveladores de um determinado
currículo, de outras práticas, outros tempos, outra cultura escolar, distinta ou não dessa aqui
analisada. Refletir ainda, sobre os docentes e sobre suas formas singulares de apropriação das
normas vigentes, de práticas estabelecidas em outros contextos escolares onde as estratégias
presentes na legislação, serão ou não subvertidas por eles gerando, talvez, táticas de
resistência, de forma que aquilo que é desejado da escola, em determinado momento histórico,
não corresponda de fato à prática dos professores e gestores das instituições. Essas análises e
reflexões propiciarão uma outra dimensão e um entendimento ampliado da educação em
décadas anteriores.
O estudo de instituições escolares do passado, através dos objetos da cultura material,
com o propósito de construir um conhecimento histórico que relacione determinada cultura
escolar com as Políticas Públicas da Educação, não implica necessariamente em uma ação mais
eficaz para o futuro. No entanto, esses estimulam uma atitude crítica e reflexiva, fornecendo
uma visão extrema dos processos de ensino e das práticas produzidas em educandários de
diferentes tempos revelando não necessariamente um “destino” para a educação no país, mas
uma construção social que permite um alargamento do repertório dos educadores e
legisladores, (CAMBI 1999).
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Notas
1

A professora Lia Mostardeiro trabalhou no Colégio Farroupilha como professora da primeira
série entre os anos de 1945 a 1994, foram cinqüenta anos como alfabetizadora (ALMEIDA,
Doris Bittencourt, 1999)
2
Essa era a nomenclatura instituída pela LDB 5692/71, atualmente denominada de Ensino
Fundamental, se tratando nesse caso de anos iniciais do Ensino Fundamental.
3
Tradução minha
4
Período ditatorial do governo do presidente Garrastazu Médice.
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O ENSINO DA ARQUITECTUR A:
O FIM DAS BELAS-ARTES E O
PROBLEM A DA UNIVERSIDADE
Gonçalo Canto MONIZ, Coordenador
Nas escolas de Arquitetura Portuguesas e Brasileiras o debate sobre o ﬁm do sistema Belas-Artes (Beaux-Arts) inicia-se com o debate sobre a arquitectura moderna,
a partir da década de 20, onde se pretendia formar um arquitecto que conciliasse
a Arte com a Técnica.
O novo paradigma não deveria apenas dar resposta a um problema de estilo arquitectónico, mas principalmente a um problema de método de ensino do projecto,
baseado na experimentação, na coordenação entre disciplinas artísticas e cientíﬁcas e no trabalho de equipa.
Assim, o novo paradigma de ensino afastava-se do modelo da École des Beaux-Arts
de Paris e aproxima-se da Universidade, com a criação das Faculdades de Arquitectura, reivindicando a autonomia disciplinar da Arquitectura.
As escolas Brasileiras e Portuguesas seguem percursos distintos mas próximos. No
Brasil, a integração nas Universidades começa na década de 40, fazendo a passagem do sistema Belas-Artes para o sistema moderno, dentro da Universidade. Em
Portugal, a integração nas Universidade acontece apenas em 1979, sendo o sistema
moderno consolidado a partir da Reforma de 1957.
Esta mesa tem como objectivo mapear os percursos das diferentes escolas em direcção a um ensino universitário da Arquitectura identiﬁcando também as relações entre as escolas dos dois países.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta um panorama sobre as escolas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
com ênfase nas décadas de 1960 a 1970. No início do século XX, o questionamento sobre o
bem sucedido modelo da École des Beaux-Arts de Paris introduziu os preceitos da arquitetura
moderna. Mais do que estilos arquitetônicos, discutia-se o método de ensino, especialmente o
do ensino do projeto arquitetônico ao qual se impunha a necessidade de incorporar a experimentação, o uso de uma linguagem mais condizente com os programas arquitetônicos que se
pretendiam. Aliou-se a tais circunstâncias, a vontade política dos governantes que viram na arquitetura moderna a oportunidade de mostrar ao mundo a face que se queria moderna de um
país eminentemente agrário. Dessa maneira, em função das mudanças ocorridas nos diversos
cursos, na criação de outros e na luta da maioria deles pela implantação de um ensino ancorado nos cânones da arquitetura moderna e nos diversos momentos políticos atravessados pelo
país, o panorama estrutura-se em 4 períodos.
A partir de 1889, para que os ideais republicanos se firmassem, era necessária a erradicação de
todo e qualquer reflexo do Império. A Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) era um dos
seus mais significativos emblemas. Em seu lugar foi criada a Escola Nacional de Belas Artes
(ENBA). Na mesma época, organizou-se a Escola Politécnica na cidade de São Paulo.
Num segundo momento, analisam-se as décadas de 1930 e 1940. Em 1930, Lúcio Costa foi
nomeado diretor da ENBA, lá permanecendo por poucos meses. Porém, lançou as sementes da
grande mudança que ocorreria ao longo dos anos seguintes na arquitetura brasileira e no seu
ensino.
Em um terceiro momento analisa-se a década de 1950. Nesse período realizou-se uma série de
encontros nacionais com o intuito de rever as bases do ensino de arquitetura, iniciativas que
frutificaram nas décadas seguintes.
No decorrer da década de 1950, a comunidade acadêmica propôs a implantação de um Currículo Mínimo para todo o país, construído a partir de uma conceituação específica da Arquitetura e
Urbanismo e do perfil profissional revelado pelo movimento moderno. O projeto de Currículo
Mínimo apontava para uma visão de formação generalista, única do arquiteto, com única habilitação. O regime militar implantado posteriormente entendeu essa discussão como uma excelente oportunidade de engessar a comunidade em questão e impôs, nos anos 1970, um currículo
obrigatório que, contrariamente ao proposto pela comunidade acadêmica, fixava conteúdos e
normas de organização para o ensino, com consequências desastrosas para o ensino de Arquitetura e Urbanismo.
Por fim, analisam-se os anos 60 e 70. Em 1960 Brasília foi inaugurada. O plano urbanístico de
Lúcio Costa levou ao extremo os princípios urbanísticos professados pelo movimento moderno.
A Oscar Niemeyer coube a liberdade total na concepção dos edifícios institucionais. Porém, apesar do crescimento econômico da década anterior, do reconhecimento mundial da arquitetura
brasileira, da consolidação do sistema de ensino de arquitetura que se pretendia, a sociedade
brasileira se viu às voltas com um regime político que a estagnou. Da mesma forma, a crescente urbanização e a aparentemente promissora conjuntura econômica que requeriam maior número de profissionais, aliados à política pública federal de eficiência, modernização e
flexibilidade administrativa da universidade brasileira, serão os aliados da iniciativa privada na
criação de uma infinidade de novos cursos de graduação.
Ao final da década de 1980, a participação ativa de toda a sociedade brasileira nas discussões
preparatórias para a Constituinte propiciou a retomada dos debates da categoria dos arquitetos
e urbanistas acerca do ensino de Arquitetura e Urbanismo. Na ocasião, foi debatido e aprovado
uma série de posicionamentos consensuais entre as entidades representativas dos arquitetos e
urbanistas, aprovando-se padrões de qualidade para os cursos de Arquitetura e Urbanismo no
Brasil, vigentes até os dias atuais.
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BRASIL REPÚBLICA – AS CIDADES COMO CENÁRIO DE MODERNIDADE
Concebida, criada e, muitas vezes tendo seus artistas patrocinados pelo Imperador D. Pedro II,
a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) era o reflexo do modelo imperial, fosse ele de ensino ou artístico, frontalmente oposto ao governo instituído em novembro de 1889. Era preciso,
para que os ideais republicanos se firmassem, que ficasse evidente uma ruptura entre os dois
regimes. Dessa forma, extinguiu-se a AIBA e, em seu lugar, foi criada em 1890 a Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). Na ENBA, nas primeiras décadas do século XX, o ensino de arquitetura pouco mudou em relação à extinta AIBA. O que talvez tenha sido introduzido com maior
vigor foram os estilemas do ecletismo, em contraposição ao neoclássico, linguagem estética
ligada à monarquia. De resto, não só a arquitetura praticada pelos profissionais era uma constante reprodução de estilos, como o ensino baseava-se na cópia das proporções, simetrias e
cânones compositivos propostos por Vignola.
A partir de meados da década de 1920 as ideias e acontecimentos como a Semana de Arte Moderna de 1922, o manifesto Acerca da arquitetura moderna de Gregori Warchavchik, os conceitos de Le Corbusier divulgados nas revistas que circulavam, foram ganhando corpo junto aos
estudantes da ENBA. A isso some-se a conturbada situação política e social do período e se entenderá a greve geral dos estudantes. Estes renegavam os velhos mestres com seus métodos
de ensino considerados arcaicos. Eram outros tempos que se avizinhavam e neles teriam papel
fundamental alguns dos formandos da ENBA daquela década.
Por outro lado, em São Paulo, em 15 de fevereiro de 1894, deu-se a inauguração da Escola Politécnica. Na ocasião, o vestibular era único para todas as especialidades. Havia um Curso Preliminar com a duração de um ano, para todos os ingressantes. Em seguida realizavam um
Curso Geral, com dois anos de duração. Só então as turmas eram separadas, cada uma em sua
especialidade, para cursarem o Curso Especial, com duração de três anos (Souza, 1978). No
Estado de São Paulo, a Escola Politécnica evidenciava uma instituição comprometida com a modernização da indústria. A capital do Estado precisava enfrentar as mudanças que o desenvolvimento econômico e a urbanização lhe trouxeram ao final do século XIX e início do XX. Na São
Paulo que se queria moderna e dinâmica e em franco processo de industrialização, não havia
lugar para o arquiteto-artista e sim para o engenheiro-arquiteto.
DÉCADAS DE 1930 E 1940 – ASCENSÃO DA ARQUITETURA MODERNA
Em 1930 fundou-se a Escola de Arquitetura de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi o primeiro
curso autônomo de arquitetura no Brasil, desvinculado das Escolas de Belas Artes ou de Engenharia. Também naquele ano Lúcio Costa assumiu a direção da ENBA. Estava convicto de que
tinha uma missão a cumprir e respaldo político incondicional para colocar a reformulação pretendida em curso. Lúcio Costa já havia se aproximado do corolário da arquitetura moderna e, a
transformação dos cursos da ENBA se deu com o afastamento do corpo docente academizante
e a contratação de professores alinhados com os conceitos de arte moderna. Naquele momento, o arquiteto avaliava que a divergência entre arquitetura e estrutura, no sentido próprio da
construção, havia atingido níveis inaceitáveis e propunha uma reforma que: “(...) visará aparelhar a escola de um ensino técnico-científico tanto quanto possível perfeito, e orientar o ensino
no sentido de uma perfeita harmonia com a construção. Os clássicos serão estudados como
disciplinas; os estilos históricos como orientação crítica e não para aplicação direta” (Costa,
1995). Ele também propôs a contratação de novos professores reconhecidamente ligados à nova arquitetura, a fim de adequar o curso de arquitetura à civilization machinesté. Naquele momento realizou-se uma significativa mudança na maneira de se pensar a arquitetura na ENBA,
utilizando-se o repertório das vanguardas: fachadas lisas, lajes planas de concreto armado impermeabilizado, plantas livres. Além das aulas os estudantes também realizavam estágios em
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escritórios e em obras. Foi diante de tão intensa atividade que se formaram: Oscar Niemeyer,
Carlos Leão, Luiz Nunes, Jorge Moreira, Alcides da Rocha Miranda, nomes que transformaram a
arquitetura brasileira. Todavia, em setembro de 1931, Lúcio Costa foi exonerado do cargo de
diretor, desligando-se da ENBA. Tal fato se deu porque professores da instituição, por discordarem das reformulações propostas e do modo como estavam sendo conduzidas, solicitaram a
intervenção do Conselho Universitário que o demitiu. No entanto, a reforma do ensino empreendida por Lúcio Costa interferiu de maneira radical nos rumos do ensino da arquitetura. Entre
sua saída e o ano de 1933, algumas modificações foram incorporadas: criou-se as cadeiras de
Prática Profissional e Organização do Trabalho; Composição de Arquitetura desdobrou-se de
três para quatro segmentos; inseriu-se a discussão sobre o saneamento das cidades e noções
de economia política e urbanismo aliado à arquitetura paisagista. Para integralização do curso
passou a ser necessário, no mínimo, 6 anos.
Em 31 de agosto de 1945 o Decreto Lei nº 7918 dispôs sobre a extinção da ENBA e a criação
da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA). Esta tinha como um de seus objetivos “propagar o
livre-arbítrio nas questões de arquitetura, acolhendo indistintamente no ambiente acadêmico os
partidários das correntes tradicional e moderna” (Sanches, 2005). Em paralelo, criou-se um curso de dois anos, seriado, acessível aos diplomados em Arquitetura ou Engenharia Civil e que
lhes conferia a formação de urbanistas.
Em São Paulo, o Decreto Federal nº 23.275 de 7 de julho de 1947 reconheceu a criação da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, a primeira escola de arquitetura autônoma no Estado de São
Paulo. No ano seguinte, como desdobramento do curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo, fundou-se a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAU-USP).
Todavia, ainda que entre 1930 e 1950 a arquitetura brasileira estivesse se renovando, afirmando-se e ganhando prestígio internacional, os cursos de Arquitetura, pelo menos até 1945, ainda
se colocavam em franca e aberta oposição aos preceitos da arquitetura moderna. Graeff (1985)
avalia que o prestígio da arquitetura moderna brasileira, a derrota da ditadura getulista e o processo de recomposição da ordem democrática, a partir da convocação da Assembleia Nacional
Constituinte, “tornaram impossível manter o ensino de arquitetura enclausurado no espaço estreito das rotinas burocráticas, do academismo conservador e do reacionarismo político, de tipo
fascista”.
DÉCADAS DE 1940 E 1950 – CONSOLIDAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA
Em São Paulo, na recém-criada FAU-USP, a década de 1950 caracterizou-se como um período
de lutas pela afirmação e consolidação da sua autonomia. Em 1956, Artigas (1986) publicou um
artigo intitulado Rumos para o ensino da arquitetura, no qual criticava de maneira incisiva o
ensino de arquitetura. Para ele, o número de arquitetos formados na ENBA era tão reduzido
que não ultrapassava os limites do Distrito Federal. Dessa forma, a contribuição dos arquitetos
para a construção do Brasil era insignificante. Porém, apesar do sucesso do movimento moderno, os problemas profissionais não haviam sido solvidos, pelo contrário, aumentaram os contrastes. A tese mais corrente para tal situação era a da separação entre o ensino ministrado e a
vida profissional. Como resultado desses questionamentos, em 1957, uma comissão de professores, capitaneada por Artigas, foi incumbida de propor reformas julgadas necessárias ao ensino de arquitetura na FAU-USP. Apesar do empenho, a proposta confrontava-se à legislação
federal. Naquele momento, modificou-se apenas a seriação das cadeiras do currículo oficial,
concentrando nos anos iniciais as cadeiras técnicas, visando fornecer aos alunos uma base técnica, julgada necessária ao desenvolvimento de projetos durante o restante do curso (Pinto,
1989) e que foi implementada nas décadas seguintes.

CD-ROM DE ATAS | 147 | COLUBHE 2012

DÉCADAS DE 1960 E 1970 – SOB O REGIME DE EXCEÇÃO
Na Brasília recém inaugurada, Jânio Quadros assumiu a presidência da República em 1961.
Após 7 meses de governo, renunciou. O vice-presidente João Goulart assumiu sob um regime
parlamentarista. Três anos depois, foi deposto pelos militares e o regime de exceção implantado. Entre 1964 e 1970 foi implementada uma série de atos institucionais que garantiram a hegemonia absoluta do Poder Executivo. Por consequência, houve o esvaziamento de outras
hierarquias governamentais e a exclusão da sociedade civil das tomadas de decisão. Também o
modelo econômico adotado privilegiava a concentração de renda e permitia a dinamização das
demandas da classe média alta.
Ao final da década de 1960 o General Emílio Garrastazu Médici foi alçado ao cargo de Presidente da República. Apoiando-se nos atos de exceção até então criados, como o AI-5, a Lei de Segurança Nacional, os Decretos 477 e 228 dentre outros, mergulhou o país em uma fase de
repressão aos opositores do regime militar como jamais se havia visto. Milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas, exiladas e mortas em situações jamais esclarecidas. Em função da
opção econômica, o país realizou-se uma série de empréstimos internacionais para a construção
de grandes obras, que nas décadas seguintes o colocaram nas mãos dos bancos internacionais.
Em 1974, o Congresso Nacional elegeu o General Ernesto Geisel para a presidência da República. A conjuntura mundial havia mudado, em parte face ao embargo de petróleo que os países
produtores haviam imposto. Como consequência para o Brasil, houve um decréscimo dos empréstimos internacionais, o aumento da dívida externa e o esmorecimento do Milagre Brasileiro.
A insatisfação popular, não só com os rumos da economia, mas também com a repressão que
ainda persistia, ficaram evidenciadas nas eleições para o Senado, Câmara dos Deputados e Prefeituras no ano de 1974. O General Geisel anunciou o propósito de uma lenta, gradual e segura
distensão do Regime Militar rumo à democracia. Descontentes com os caminhos do governo
Geisel, militares da chamada linha dura, começaram a realizar uma série de ataques aos movimentos e partidos de esquerda. As mudanças do cenário político mundial, aliado às críticas internacionais contribuíram para que a sociedade civil brasileira “humilhada e revoltada, se
estruturasse melhor para resistir e denunciar o terrorismo instalado no país à sombra e a serviço do poder usurpado” (Graeff, 1985). Em 1978, o General Geisel revogou o AI-5, restaurou o
habeas-corpus, iniciando o processo, que levaria quase uma década, para que os brasileiros
tivessem seus direitos civis assegurados novamente.
O ensino superior no Brasil
As transformações econômicas pelas quais passou o Brasil, a partir de meados da década de
1950 ocasionou a aceleração do processo de urbanização nas grandes cidades e a implantação
das indústrias de base. Para que fosse possível a viabilização de tais empreendimentos e correspondente infraestrutura, os recursos foram retirados do setor da educação. Por outro lado,
para viabilizar a gestão das empresas e indústrias era necessária uma estrutura organizacional
complexa, com uma mão de obra qualificada. Tais fatores, dentre outros, ocasionaram o aumento do número de candidatos ao ensino superior e o não correspondente acréscimo do número de vagas. Assim, durante a década de 1960, “enquanto a taxa de crescimento do número
de alunos mais que dobrou (de 67% para 173%), a mesma taxa para o número de professores
acusou variação praticamente irrelevante (de 57% para 64%)” (UIA/UNESCO, 1977).
Por outro lado, a implantação da Universidade de Brasília – UnB, criada em 1961, quer por suas
finalidades, quer por sua organização estrutural, quer por sua organização espacial, representou um divisor de águas na história das instituições universitárias brasileiras, assim como o foram a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal, nos anos 1930. Há
também que se lembrar a atuação dos estudantes universitários que, através da União Nacional
dos Estudantes - UNE, participavam de seminários nos quais propunham: autonomia universitá-
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ria; participação dos corpos docente e discente na administração universitária, através de critério de proporcionalidade representativa; adoção do regime de trabalho em tempo integral para
docentes; ampliação da oferta de vagas nas escolas públicas e flexibilidade na organização de
currículos. Diante dessa conjuntura, o Regime Militar adotou algumas medidas que afetaram de
forma violenta e irreversível os rumos da universidade brasileira: o Plano de Assistência Técnica
Estrangeira, concretizado pelos acordos MEC/USAID; o Plano Atcon de 1966; o Relatório Meira
Matos em 1968 e a reforma do Ensino Superior empreendida em 1969 a partir do Grupo de
Trabalho do Ministério da Educação e da Cultura. O Plano Atcon foi o resultado do trabalho realizado por Rudolph Atcon para a Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Dentre seus objetivos estavam: criar um organismo centralizador, capaz de
desenvolver uma filosofia educacional para o continente; transformar a universidade estatal em
universidade privada; eliminar a interferência estudantil na administração da universidade; colocar o ensino superior em bases rentáveis, cobrando matrículas crescentes durante um período
de dez anos; estruturar a universidade em moldes empresariais, dotando-a de administradores
nos postos chave (Graeff, 1985).
Face aos questionamentos sociais e das movimentações estudantis quanto à necessidade de
aumento do número de vagas nas Universidades públicas, o governo dos generais criou um
Grupo de Trabalho (GT) vinculado ao MEC, encarregado de estudar, em caráter de urgência, as
medidas necessárias ao que se colocava como a Crise da Universidade. O relatório final do GT
avaliou que, como previsto e reivindicado pelos estudantes, a expansão do número de vagas no
ensino superior brasileiro era imprescindível. Porém, tal crescimento não poderia se dar em detrimento das necessidades também verificadas nos níveis inferiores de escolarização. Desse
modo, era preciso expandir o sistema de ensino superior com o aumento mínimo de custos. A
solução encontrada foi um conjunto de medidas, que propunha: a departamentalização, a matrícula por disciplina, a criação do sistema de matrícula pelo número de créditos, a instituição do
curso básico, o vestibular unificado e a fragmentação do grau acadêmico da graduação, com a
definição de cursos de menor duração e o correspondente parcelamento da habilitação que o
curso completo conferia. Tais medidas buscavam otimizar a estrutura e a infraestrutura existente (Pinto, 1989). O resultado foi que, após a Reforma Universitária de 1969, a iniciativa privada
teve um crescimento sem precedentes, sendo que a privatização da educação superior no Brasil
foi direta e indiretamente subsidiada pelo Estado. A reformulação universitária proposta deveria
basear-se no modelo administrativo das grandes empresas privadas, o que desvincularia as universidades dos controles administrativos e financeiros do Estado. Um rápido olhar pelo Estado
de São Paulo confirma o acima exposto. O
Gráfico 1
Datas de criação das Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo que possuem cursos de Arquitetura e Urbanismo e suas respectivas organizações acadêmicas e categorias administrativas
Fonte: Monteiro, 2007

representa as datas de criação das Instituições de Ensino Superior, no Estado de São Paulo e
que hoje mantém cursos de Arquitetura e Urbanismo.
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Legenda
● - IES - Universidade Pública
● - IES - Universidade Privada
●- IES - Faculdade/ Instituto Superior
Privada
● - IES - Centro Universitário Privado

Gráfico 1
Datas de criação das Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo que possuem cursos de Arquitetura e Urbanismo e suas respectivas organizações acadêmicas e categorias administrativas
Fonte: Monteiro, 2007

O ensino de Arquitetura e Urbanismo
Em 1962, criou-se o curso de Arquitetura da Universidade de Brasília – UnB. Nesse curso foram
introduzidos elementos inovadores no tocante ao ensino de arquitetura: “todo o corpo docente
em tempo integral; criação do centro de Planejamento – CEPLAN, junto à faculdade, operado
pelos professores, com a responsabilidade de projetar e acompanhar as obras do campus da
UnB (UIA/UNESCO, 1977). Também na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul foram introduzidas reformas em seu ensino. A fim de atender à crescente
demanda no ensino de arquitetura no país foram criados os cursos de Arquitetura das Universidades Federais: do Paraná (1961), do Ceará (1964), do Pará (1965) e da Universidade Católica
de Goiás.
No início da década de 1960, a FAU-USP sofreu uma reforma curricular que creditou ao ateliê
de projeto de arquitetura a função de organizar e estruturar o curso de Arquitetura e Urbanismo. A contribuição do ateliê de projeto de arquitetura à formação do arquiteto se daria na medida em que o aluno pudesse: dominar os meios de representação e expressão gráficos; ser
introduzido no mundo dos valores plásticos e estéticos; desenvolver a sensibilidade e a capacidade criadora, aliadas a uma necessária mentalidade de construtor; manter contato com os
problemas que teria enquanto profissional (Pinto, 1989).
As pretensões propostas para o ateliê de projeto de arquitetura da FAU-USP, que foram incorporadas pelas demais escolas do Estado de São Paulo, estavam consoantes com os preceitos da
arquitetura moderna. A maioria dos professores da FAU-USP estava motivada por ideais sociais
progressistas e, instigados pela situação econômica, política e mesmo do prestígio da arquitetura brasileira do período, creditando para a arquitetura um papel preponderante na transformação da sociedade. O perfil do profissional a ser formado deixava isso mais do que explícito:
arquiteto/construtor com ampla atuação social, o que se daria através do projeto de arquitetura. Para Zanettini (1980), os anos seguintes à implantação do novo regime de ensino foram
muito profícuos, de muita produção na FAU-USP. Porém, a partir da implantação do regime militar delineou-se o início de uma crise no interior do ateliê, como reflexo da crise das cidades;
da quase inexistente divulgação da obra arquitetônica do período; da introversão da prática
arquitetônica; de turmas cada vez maiores; da permanência de uma didática de pequenos grupos; da contratação para o quadro docente de profissionais sem experiência didática e, especialmente da perseguição política aos docentes.
Ressalte-se que, entre 1958 e 1962, ocorreu uma série de encontros para discussão dos rumos
do ensino de arquitetura no Brasil, propondo a implantação de um Currículo Mínimo para todo o
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país, “construído a partir de uma conceituação específica da Arquitetura e Urbanismo e do perfil
profissional revelado pelo movimento moderno”, apontando para uma visão de formação generalista, única do arquiteto de forma a impedir a fragmentação da formação do profissional. Previa a duração do curso em 5 anos, dando ênfase especial ao estudo do Projeto Arquitetônico,
com 50% da carga horária do curso e propunha ainda: o estudo e prática dos meios de representação e expressão necessários ao exercício da Arquitetura; o estudo teórico das disciplinas
científicas de aplicação direta nos projetos; o estudo dos sistemas e métodos de construção
incluídas as instalações técnicas complementares; o estudo das Matérias Teóricas indispensáveis à interpretação da Arquitetura como fenômeno sociocultural e à compreensão das necessidades humanas que informam os programas de Arquitetura e Planejamento e, a Introdução à
prática profissional, abrangendo legislação, Organização do trabalho e ética profissional (Santos
Junior, 2001).
O Conselho Federal de Educação o aprovou através do Parecer nº 336 de 1962. A sua implantação, nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, se deu sob um clima extremamente fecundo,
repleto de ideias e discussões acerca do ensino da Arquitetura. Graeff (1985) avalia que o Currículo Mínimo foi um grande avanço no ensino de arquitetura no país, pois até aquela data, todos os cursos estavam atrelados ao modelo curricular da FNA da Universidade do Brasil. A
implementação do Currículo Mínimo, além de atrelado a uma discussão democrática sobre o
ensino da arquitetura, abria amplas oportunidades de mudanças e experiências inovadoras.
Todavia, a repressão desencadeada no país, a partir de 1964, significou um brutal retrocesso
tanto no exercício profissional, como no ensino. Após a implantação do Currículo Mínimo e, com
a anuência e influência do Regime Militar, seu entendimento como “um conjunto integrado de
disciplina e atividades formativas, e estruturadas a partir de determinados objetivos”, foi sendo
reduzido até transformar-se em uma “composição de grades curriculares, em que os conteúdos
previstos eram contemplados formalmente, por meio de disciplinas justapostas até o limite das
cargas horárias previstas.” Em correspondência, houve uma crescente fragmentação do ensino
(Santos Junior, 2001). Tal quadro, decorrente da política federal adotada para o ensino superior
teve consequências desastrosas para o ensino de Arquitetura e Urbanismo. Dentre os efeitos
negativos, pode-se apontar: a definição de um modelo de ensino que, baseado na prática profissional, ficava limitado à preparação de uma mão de obra que servia ao sistema produtivo
vigente; as escolas privadas pouco investiam em pesquisa ou mesmo na carreira de seus docentes; o objetivo de tais instituições era, na maior parte das vezes empresarial, procurando o
maior lucro sem o correspondente insumo na qualidade do ensino; inexistência de avaliação das
experiências didáticas, e a lista poderia não ter fim (Monteiro, 2007).
Paralelamente a isso, entre 1960 e 1973 o número de matrículas no ensino superior no Brasil
cresceu aproximadamente 9 vezes. Porém, o número de docentes não chegou a triplicar. E, se
até 1967 dois terços dos estudantes universitários brasileiros estavam matriculados em universidades públicas, após 6 anos da Reforma Universitária, esse mesmo número de aluno pertencia à rede privada de ensino recém-formada. Nessa conjuntura, entre os anos de 1961 e 1970,
a área de Arquitetura e Urbanismo foi aquela que apresentou maior crescimento porcentual de
crescimento em relação ao restante do ensino superior. Além das escolas de arquitetura existentes, no início dos anos 1970 criaram-se os seguintes cursos de Arquitetura e Urbanismo:
- 1970: Santa Úrsula (Rio de Janeiro); Elmano Veloso (São José dos Campos - São Paulo); Barra do Piraí (Rio de Janeiro);
- 1971: Brás Cubas (Moji das Cruzes - São Paulo); Santos (São Paulo); Universidade Vale do Rio
Sinos (São Leopoldo - Rio Grande do Sul); Silva e Souza (Rio de Janeiro).
- 1972: Bennet e Gama Filho (Rio de Janeiro); Universidade Federal Fluminense (Niterói - Rio
de Janeiro);
- 1973: Farias Brito (Guarulhos - São Paulo); Universidade Federal de Pelotas (Rio Grande do

CD-ROM DE ATAS | 151 | COLUBHE 2012

Sul);
- 1974: Universidade Católica de Campinas (São Paulo); Universidade de Moji das Cruzes (São
Paulo) (ABEA, 1978).
Em 1974, havia 30 escolas de Arquitetura e Urbanismo, localizadas prioritariamente nas regiões
Sul, Sudeste e Nordeste. Do total, 13 eram Universidades Federais (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Pará, Brasília, Minas Gerais, Federal Fluminense, Rio
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pelotas); 1 era Universidade Estadual (São Paulo); 15
eram Particulares (Universidade Católica de Goiás, Universidade Gama Filho, Universidade Santa
Úrsula, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Elmano Ferreira Veloso, Instituto Metodista Bennet, Faculdade de Arquitetura de Barra do Piraí, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias
Brito, Universidade Mackenzie, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, Universidade Braz Cubas, Universidade de Moji das Cruzes ,
Pontifícia Universidade Católica do Paraná Universidade Vale do Rio Sinos, Faculdade Canoense
de Arquitetura e Urbanismo). No mesmo ano, existiam no Estado de São Paulo 8 cursos de Arquitetura e Urbanismo, representando 26,7% do total do país. Do total de cursos paulistas,
87,5% (7 cursos) pertenciam a Instituições de Ensino Superior Privadas.
Dado o processo de ampliação acelerada dos programas de ensino de arquitetura e com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino nessa área, o MEC criou em 1973, a Comissão de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CEAU) com a incumbência de elaborar um diagnóstico da
situação atual do ensino nas diferentes escolas, propor medidas gerais e definir critérios para o
seu aperfeiçoamento. Os problemas encontrados foram muitos: bibliotecas com quantidade
insuficiente de livros, inexistência de laboratórios, corpo docente, exceção feita às Escolas do
Recife, Porto Alegre e FAU-USP, constituído de profissionais sem tradição de ensino e pesquisa,
dentre outros. A CEAU apontava ainda para a fragilidade das Escolas de Arquitetura e Urbanismo nas estruturas políticas das Universidades, já que os arquitetos raramente eram pósgraduados (UIA/UNESCO, 1977).
Para fazer frente aos problemas encontrados a CEAU e a Associação Brasileira de Escolas de
Arquitetura (ABEA) formularam uma série de propostas para o aperfeiçoamento do ensino, sugerindo a criação de maior número de cursos de pós-graduação na área. A preocupação com a
situação do ensino de graduação também se fazia presente nos congressos realizados no período. Tal disposição era motivada pelo que se considerava a desqualificação da universidade e a
massificação do ensino, ambas incentivadas pela Reforma Universitária e que foram sucedâneas
do desmantelamento progressivo do ideário de uma arquitetura comprometida socialmente com
a transformação do país e com a busca de novas soluções estéticas e tecnológicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações ocorridas nos períodos analisados evidenciam a busca contínua por melhores
condições e qualidade no ensino superior, especialmente até início da década de 1960. A partir
deste período, o regime militar implantado em 1964, profissionalizou o aparelho repressivo do
Estado, legalizou a perseguição dos opositores e a intervenção nas universidades, desenvolvendo uma repressão cultural, social e política, sem precedentes. Não obstante, implementou reformas no ensino superior que, além do viés político-ideológico, pretendiam atender à demanda
por mais vagas nas escolas sem o correspondente aumento da despesa pública com a educação
nas universidades. Com tal política, o regime permitiu a abertura do ensino superior ao mercado, dando início ao processo de privatização que se consolidaria plenamente a partir da década
de 1990.
Em relação à formação dos arquitetos e urbanistas no Brasil, a despeito das inovações pretendidas entre as décadas de 1950-60, o fato é que no Brasil durante a década de 1970, não houve novidades a respeito da formação desses profissionais. De acordo com o Diagnóstico das
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Condições de Ensino e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo no Brasil, datado de 1974: “a
grande maioria das novas escolas limitou-se a repetir e empobrecer os modelos já existentes.
Constata-se por tanto, que a melhor experiência no ensino de arquitetura ainda permanece
com as escolas pioneiras, criadas até 1962” (Zanettinni, 1980).
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Esta comunicação tem como objectivo analisar os processos e os métodos de ensino no curso
de Arquitetura das duas Escolas de Belas-Artes Portuguesas para caracterizar a transformação
do sistema Beaux-Arts num sistema Moderno, próximo do sistema universitário. Este objetivo
principal é aprofundado através de dois objetivos secundários: primeiro, identificar os espaços
de debate sobre a formação do arquiteto; segundo, caracterizar o contributo dos directores,
dos professores e dos alunos para o processo de ensino e aprendizagem.
Neste contexto, a investigação sobre a construção, fixação e implementação da Reforma de 57
pretende também para compreender os primeiros passos do processo de integração dos cursos
de Arquitetura na Universidade que será aberto depois de 1974. Assim propomos organizar a
comunicação em cinco momentos que permitam aprofundar o significado e o impacto da Reforma de 57 na história do ensino da Arquitetura em Portugal.
1.
Debate sobre o Ensino Moderno versus Ensino Universitário
O ensino da Arquitetura é formalizado com as reformas liberais de 1836 através da criação das
Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto. Tal como para grande parte das áreas educativas, é adotado o modelo francês da École des Beaux-Arts privilegiando-se um ensino oficinal e
não um ensino universitário. Apesar de algumas experiências desenvolvidas na Universidade de
Coimbra para criar a cadeira de Arquitetura no século XVIII, a formação dos Arquitetos iria
permanecer fora da Universidade até 1979.
No entanto, mesmo o modelo francês, baseado na cópia dos modelos clássicos, nos concursos
de emulação e na divisão entre curso de 2ª classe (formação em desenho e em história) e o
curso de 1ª classe (formação em composição) foi sendo lentamente implementado nas sucessivas reformas de 1881, 1911 e 1931-32. Só nesta última, já em pleno “Movimento Moderno”, é
consolidado o sistema de ensino Beaux-Arts, pela mão do professor da Escola de Belas-Artes do
Porto, arquiteto José Marques da Silva, também ele formado em Paris no final do século XIX.
Esta reforma já é apoiada por António Oliveira Salazar, Duarte Pacheco e Gustavo Cordeiro Ramos com o objetivo de promover uma formação mais qualificada do Arquiteto, mas sem amputar “o desenvolvimento desta actividade criadora individual” (Portugal, 1931, p.670), como
referia o prólogo da reforma.
A reforma de 1931-32 seria, assim, implementada no Porto por José Marques da Silva, e, em
Lisboa, por Luís Cristino da Silva, arquiteto com obra moderna e formado em Paris no início da
década de 20. Esta orientação condicionava o desenvolvimento da arquitetura moderna, baseada no trabalho de equipa, na crítica dos modelos clássicos e na resposta aos problemas da sociedade da máquina e do trabalho. Carlos Ramos, arquiteto moderno formado em Lisboa na
década de 10, é o primeiro a alertar para o problema, reivindicando uma “educação coletiva”
(Ramos, 1935), adequada à contemporaneidade (“modernismo”) e à localidade (“nacionalismo”), no concurso para professor da Escola de Belas-Artes de Lisboa (EBAL) de 1932, que iria
perder para Cristino da Silva.
Carlos Ramos demonstrava neste texto, publicado na revista Sudeste, que estava a par do debate sobre a pedagogia moderna levantado por António Sérgio ainda na República, mas também por António Galiano Tavares na revista Labor de 1933 (Tavares, 1933, p.9). A máxima de
John Dewey (1959, p. 204), “aprender fazendo”, adaptava-se perfeitamente às ideias de Carlos
Ramos porque conciliava a tradição do ensino oficinal com a liberdade de expressão e de
aprendizagem do aluno.

CD-ROM DE ATAS | 157 | COLUBHE 2012

Fig. 1 Luís Cristino da Silva, Uma Academia de Belas-Artes, alçado, Concurso para professor da
4.ª cadeira, 1933. In J. M. Fernandes (coord.), Luís Cristino da Silva [Arquitecto] (p.196).
Lisboa: FCG.
Fig. 2 Carlos Ramos, Uma Academia de Belas-Artes, alçado, Concurso para professor da 4.ª
cadeira, 1933. In Arquivo FCG, espólio Mário Novais, CFT003.101425 e CFT003.101424
O discurso sobre o ensino moderno ganha novo fulgor em 1940 com o convite a Carlos Ramos
para substituir José Marques da Silva na cadeira de Arquitetura da Escola de Belas-Artes do
Porto (EBAP). A nova orientação da cadeira introduz pequenas transformações na formação dos
arquitetos do Porto, dentro do quadro legislativo da reforma de 1932. Tratava-se de aproximar
os programas dos enunciados aos problemas reais da Arquitetura e da Cidade, de incentivar a
experimentação e de promover na Escola o debate sobre a cultura artística e arquitetónica.
No entanto, apesar das críticas ao sistema Beaux-Arts, os arquitetos modernos resistem à criação de uma faculdade de Arquitetura em âmbito universitário, preferindo valorizar a formação
do arquiteto em colaboração com os pintores e os escultores, ou seja, numa Escola Superior de
Belas-Artes, ainda que equiparada a uma escola universitária. Esta equivalência entre as BelasArtes e a Universidade é estudada em 1943 pelo Ministério da Educação e no ano seguinte na
secção de Educação Nacional e Cultura Artística do II Congresso da União Nacional onde participam Aarão de Lacerda e António Brito.
Ambos defendem um maior equilíbrio entre a formação artística e a formação científica do arquiteto “(…) sem esquecer nunca que tal preparação científica vai contribuir para o melhor
exercício de uma profissão essencialmente artística, como é a do arquitecto, em que a técnica
deve encontrar-se ao serviço da Arte” (Lacerda, 1944, p.17). Aarão de Lacerda, diretor da
EBAP, sublinha a importância de uma integração no sistema universitário, mantendo a cohabitação entre a Arquitetura, a Pintura e a Escultura: “Na hierarquia espiritual da Nação, o Estado
deve reconhecer às Escolas de Belas Artes, pela sua finalidade, o lugar que lhes compete ocupar entre os institutos de cultura superior, a par das Universidades.” (Lacerda, 1944, p.17)
Neste contexto, Pardal Monteiro, então presidente do Sindicato Nacional dos Arquitectos, declara em entrevista ao Jornal de Notícias que: “discorda da sua criação [Faculdade de Arquitectura], porque não resolveria os principais problemas dos arquitectos” e complementa, “com essa
ideia da faculdade e com outras que por vezes se têm alvitrado se procura mais atacar o efeito
do que a causa” (Monteiro, 1944).
A mesma posição é sublinhada no primeiro Congresso Nacional dos Arquitetos Portugueses pelos arquitetos e estudantes de Lisboa – Keil do Amaral, José Galhardo Zilhão, Cândido de Melo e
Conceição e Silva e ainda João Simões e Castro Rodrigues. Todos apontam a necessidade de os
estudantes fazerem a admissão ao curso de Arquitetura com o 7.º ano do liceu, tal como a todos os cursos universitários, exigindo assim uma melhor formação no ensino secundário. Keil do
Amaral, por exemplo, não propõe a criação de uma faculdade de Arquitetura por considerar a
importância da colaboração do arquiteto com os pintores e os escultores (Keil do Amaral, 1948,
p. 76). Seguindo o exemplo de Carlos Ramos na Escola do Porto, o debate centra-se mais sobre
a organização e métodos do ensino, exigindo-se uma formação mais técnica, com a articulação
entre a Composição e a Construção e menos artística, com o fim da cópia do clássico (ordens e
estampas). Reclama-se também por novos edifícios para as Escolas de Belas-Artes, porque se
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considera que as transformações no ensino estão relacionadas com os próprios espaços de
aprendizagem (SNA, 1948, pp.74-97 apud Tostões, 2008).
2.
Métodos Modernos num currículo Beaux-Arts
As experiências de Carlos Ramos na EBAP e o debate sobre a formação do Arquiteto no Congresso de 1948 desencadearam um processo de reforma quer dos métodos de ensino quer da
própria plataforma legal.
Estas transformações são também decorrentes de um diálogo intenso entre os professores
promovido pelo próprio Ministério da Educação Nacional na Subcomissão de Arquitectura para a
Reforma do Ensino Artístico. Neste contexto e de acordo com o relatório de Dezembro de 1949,
os professores arquitetos procuram dar ao curso de Arquitectura um carácter universitário, diversificando as áreas científicas, promovendo a especialização, ampliando o corpo docente com
assistentes e acabando com os métodos beauxartianos da cópia de estampas e dos concursos
de emulação (Subcomissão de Arquitectura, 1949).
As recomendações da Subcomissão, expressas no Relatório de 49, seriam transpostas para um
documento legal, a Reforma de 1950, instrumento que integraria o novo modelo de ensino na
política educativa do Estado Novo, já afirmados na Reforma do Ensino Liceal de 1947 (Decreto
36507, 17/09/1947) e na Reforma do Ensino Técnico de 1948 (Decreto 36507, 17/09/1948).
Assim, o novo arquiteto técnico deveria apoiar o plano de Fomento e a sua estratégia industrializante. No entanto, o processo de regulamentação desta Reforma seria adiado até 1957, condicionando a implementação plena de um ensino moderno através de um currículo também
moderno.
Esta Reforma, mesmo sem regulamentação, gerou um certo consenso, quer na Escola do Porto,
quer na Escola de Lisboa, principalmente na orientação pedagógica das cadeiras de Arquitetura,
que iriam integrar informalmente o debate gerado no interior da Subcomissão.
De facto, a partir do ano letivo 1948-49, podemos observar, através dos enunciados dos professores e dos trabalhos escolares dos estudantes, uma transformação significativa do ensino
da Arquitetura nas duas Escolas de Belas-Artes, ainda que com enquadramentos institucionais
distintos. No Porto, Carlos Ramos promove a colaboração entre as disciplinas de Arquitetura e
Construção, lecionada por Rogério de Azevedo, e a colaboração entre os alunos de Arquitetura
e os alunos de Pintura e Escultura, que irá dar origem à disciplina de Conjugação das Três Artes. O sucesso desta iniciativa é divulgado na revista Arquitetura, onde é publicado o trabalho
de Octávio Lixa Filgueiras, futuro professor da ESBAP. O projeto para uma Adega Cooperativa
responde não só à articulação entre Arquitetura e Construção como também à exigência real de
um programa problematizado pelo próprio diretor da Estação Agrária do Norte, Dr. Amândio
Galhano. As propostas de Ramos enquadram-se também no debate internacional sobre Educação do Arquiteto que se estava a realizar nos Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna (CIAM) através do arquiteto e pedagogo Walter Gropius1 (Moniz, 2011).
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Fig. 3 Octávio Lixa Filgueiras, Adega Cooperativa, Planta geral, 1948-1949. Arquivo OLF; Arquitectura (1952), 42, capa.
Mas o impulso decisivo na transformação dos métodos de ensino surge em 1950, com o convite
a jovens arquitetos para desempenhar as funções de assistentes das cadeiras de Arquitetura2.
Pela primeira vez, a formação do arquiteto passava a contar com a orientação de diferentes
docentes permitindo a pluralidade dos métodos pedagógicos. Com quatro assistentes, Carlos
Ramos assume a partir de 1952 a direção da Escola do Porto até 1967, data em que se jubila.
Neste cargo, Ramos decide implementar oficiosamente a Reforma de 1950, solicitando a colaboração graciosa dos seus assistentes e desenvolvendo um conjunto de atividades culturais e
de investigação que terão consequências profundas no quotidiano da Escola. É neste período
que a Escola do Porto abre os portões do Palacete Braguinha e se relaciona com a cidade e com
o país, incentivando também os seus alunos e professores a participar nos espaços de debate
internacionais, como os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), a Bienal da
S. Paulo e a União Internacional dos Arquitetos (UIA). Apesar da desejada aproximação de Carlos Ramos à Universidade do Porto, incentivada pelo reitor Amândio Tavares, a Escola decide
ampliar as suas instalações nos jardins do palacete e recusar a hipótese de se deslocar para a
futura Cidade Universitária. Serão também os novos pavilhões, construídos entre 1949 e 1961,
a possibilitar uma renovação do ensino, pelo carácter urbano e democrático do seu desenho.

Fig. 4 DENN, Manuel Lima Fernandes de Sá, Alfredo Leal Machado, Escola de Belas-Artes do
Porto, Planta Geral e Perspetiva, 1951-04-17. In M. Mesquita (2006). A cidade da Universidade
(p.206, 459). Porto: Reitoria da Universidade do Porto.
Em Lisboa, a situação é distinta, porque o percurso do professor Cristino da Silva foi condicionado pela direção repressiva e conservadora do arquiteto Paulino Montez, no cargo entre 1949
e 1966. Contudo, é neste período que Cristino da Silva abandona as suas convicções Beaux-Arts
e revê os objetivos e os métodos da cadeira de Arquitetura, incentivado também pelo apoio do
seu assistente, Alberto José Pessoa. Tal como no Porto, adere aos concursos de estudantes da
Bienal de São Paulo e da UIA, onde os seus alunos participam ativamente. Na verdade, caberá
aos alunos de Lisboa combater o posicionamento conservador da Escola, através de uma ação
associativa que se reflete na organização de exposições e na publicação da revista VER. São
também os alunos que dialogam com o meio universitário, participando em ações conjuntas de
carácter cultural e político. Neste período, Cristino da Silva desenvolve também projetos para
ampliação da Escola que não chegam a concretizar-se condicionando o desenvolvimento de um
novo programa pedagógico.
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Fig. 5 Ver, (1954), (2), 1, capa.
Fig. 6 Luís Castro Lobo, Um edifício principal de um centro cívico, II Bienal de São Paulo, 195253, Professor L. Cristino da Silva. Arquivo FCG, LCSM 130.
Fig. 7 Luís Cristino da Silva, Anteprojecto (…) para instalação provisória da Escola Superior de
Belas-Artes, 10 Agosto 1950. Arquivo FCG, LCSDA 83.15.
Paralelamente, ambas as Escolas empenharam-se na luta pela regulamentação da Reforma,
que só viria a acontecer em 1957. Estes sete anos de espera foram aproveitados para desenvolver uma transição lenta dos modelos de ensino, mas tornaram a Reforma de 1950 e as suas
propostas obsoletas, num período de forte agitação na vida política e social do país.
3.
O Regulamento de 57 e o seu caráter universitário
Os Decreto-Lei n.os 41.362 e 41.363 de 1957 que regulamentam a Lei n.º 2.043 de 1950 constituem, de acordo com a nossa proposta, uma formalização possível de um ensino moderno e
universitário da Arquitetura através da fixação de um quadro do pessoal amplo e de um currículo não exclusivamente artístico, com uma forte aposta nas cadeiras técnico-científicas e com
uma integração significativa de áreas disciplinares complementares, nomeadamente das Ciências Sociais e das Humanidades. Estes dois aspetos são ainda complementados por um conjunto de medidas que promovem, por um lado, a Escola de Belas-Artes como uma instituição
cultural e de investigação, para além da função pedagógica e, por outro lado, preparam o estudante para o exercício da profissão.
Uma análise pormenorizada destes documentos permite compreender melhor estes aspetos que
conformam as várias dimensões de um ensino moderno da Arquitetura: profissional, prático,
real, humanista, democrático, universitário, técnico, científico, social ou cultural. Estas propostas são também anti-ensino-académico, ainda que se considere que dão um espaço relevante
para o ensino artístico.
O novo quadro de pessoal dota as escolas de 24 lugares de professores e de 12 assistentes, o
que aumenta significativamente o número de docentes, comparando com os precedentes 10
professores e 2 assistentes de Lisboa e os 12 professores, 2 assistentes e 5 assistentes convidados do Porto. Este quadro segue os critérios em vigor para o sistema universitário, uma vez
que o curso passa a ser considerado superior. Pela primeira vez, considera-se a função do assistente em todos os grupos, permitindo assim integrar docentes mais novos, sem experiência
profissional e recém-licenciados, o que, necessariamente, estabelece uma maior colaboração
entre professores e alunos. Este reforço do número de docentes visa dar resposta a um ensino
mais próximo do aluno, “ensino individual”, mas também ao crescimento da população escolar.
O curso de Arquitetura passa a organizar-se em três ciclos ao longo de seis anos, com uma estrutura pedagógica muito sistematizada que procura controlar a formação etapista ou cíclica do
aluno. O próprio projeto de lei de 1950 esclarecia os objetivos de cada ciclo: 1.º ciclo para os
“estudos científicos”; 2.º ciclo para a “técnica da construção”; o 3.º ciclo, dedicado à “Arquitectura”. Sendo assim, o arranque inicial passava pela aquisição de conhecimentos científicos para
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depois o aluno se concentrar na prática do projeto. Ou seja a reforma propõe “modernizar sem
perder o carácter artístico” (Portugal, 1950, p.11).
No entanto, a diminuição do número de aulas de Desenho vai condicionar o carácter artístico da
formação do arquiteto. Já o objetivo de modernizar nos parece mais sólido pela aposta quer
nas disciplinas centrais das Ciências (Matemática, Física e Química), lecionadas na Faculdade de
Ciências e no IST, quer no conjunto de disciplinas de Construção e das Ciências Sociais e Humanas que dão ao futuro arquiteto competências reais para intervir e para interpretar o espaço
construído.
Esta organização traduz um ensino moderno por diversos motivos. Primeiro, pelo carácter sistemático e hierarquizado do currículo. Segundo, pela substituição de uma intensa formação artística inicial por uma forte formação científica de carácter teórico-prático. Terceiro, pela aposta
numa disciplina de projeto que percorre o 2.º e o 3.º ciclo num regime intenso de 15 e 18 horas semanais, em articulação com as disciplinas de Teoria e História, de Construção, de Urbanologia e de Conjugação das Três Artes, preparando o aluno para as diferentes abordagens do
projeto com instrumentos para intervir sobre problemas concretos.
A proposta de fornecer uma forte componente científica nos primeiros anos na Faculdade de
Ciências ou no Instituto Superior Técnico, integra o curso de Arquitetura no sistema universitário garantindo uma formação de nível superior ao arquiteto, habilitando-o para responder tecnicamente aos problemas mais complexos da sociedade industrial.
Esta condição de curso universitário refletiu-se também nas condições de admissão que passam
a exigir para a Arquitetura a conclusão do Curso Complementar dos Liceus (alínea h), 7.º ano, e
a realização de três exames de aptidão às disciplinas de Matemática, Ciências Físico-Químicas e
Desenho Artístico.
Compreendendo a complexidade da sociedade e as suas exigências técnicas, o decreto permite
também a realização de cursos de aperfeiçoamento, especialização ou atualização (Portugal,
1957, p.310). Esta medida abre novas possibilidades à formação do arquiteto que no Porto já
vinham sendo exploradas com o curso de Orlando Ribeiro em 1953 e de Robert Auzelle em
1955. As Escolas podem assim ter um papel ativo na formação contínua dos profissionais e
também na prestação de serviços à comunidade. Esta é uma medida democrática que dá liberdade à Escola para construir o seu próprio projeto educativo, respondendo também à necessidade de uma formação especializada para pós-graduação. Os maiores críticos da Reforma de
57 consideraram que esta é a medida mais promissora da nova orgânica (França, 1959, p.29) a
par do art. 3.º, onde se incentiva que a escola seja um espaço cultural, um “centro de irradiação artística” (Portugal, 1957, p.310).
O decreto-lei propõe, na verdade, um redimensionamento das funções da Escola complementando a sua função pedagógica, com a função cultural e com a investigação. Esta nova conceção da escola é suportada não só por um corpo docente alargado, como vimos, mas também
qualificado, pelo que se passa a exigir provas de capacidade artística, através de um projeto de
composição, de capacidade pedagógica, através de uma lição e de capacidade científica, através de uma dissertação impressa e original (Portugal, 1957, p.317).
As escolas podem ainda criar um museu, um centro de estudos e um boletim, devendo o diretor nomear um professor para dinamizar cada um destes serviços. Estes novos espaços consolidam as Escolas de Belas-Artes como instituições de ensino modernas capazes de relacionar a
atividade pedagógica com a investigação, mas também com a cultura, devolvendo à sociedade
a produção realizada na Escola sob a forma de exposições e publicações. Orlando Ribeiro vinha
reivindicando para a Universidade, desde 1949, esta articulação com a investigação e a cultura
(Ribeiro, 1949, p.23).
O Decreto-Lei, na sua objetividade abstrata, propunha assim a transformação de uma Escola de
Belas-Artes, ainda muito vinculada à “academia”, numa Escola Superior de Belas-Artes, mais
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próxima de uma faculdade universitária. De facto diversos autores identificam o carácter para
universitário da Reforma de 57, como escreve Francisco Silva Dias sobre os antecedentes da
entrada da Arquitetura na Universidade:

Quando os arquitectos conquistam para si o estatuto de um ensino universitário, que antecedeu em décadas a integração formal das escolas de arquitectura nas universidades,
adquirem, sobretudo, a capacidade de seguirem uma profissão em constante mutação e,
portanto, a capacidade de abordagem, equacionamento e resolução de novas questões.
(Dias, 1987, p.7).
Com um atraso de sete anos relativamente à Lei que lhe dá origem, este Regulamento parece
mais vinculado ao debate que se realizou no final dos anos 40 do que ao debate que se veio a
desenvolver no início dos anos 60, devido precisamente às constantes mutações que ocorrem
neste período. Neste sentido, este regulamento encerra o processo de construção do ensino
moderno e torna-se objeto de crítica pelos movimentos de renovação da Arquitetura. Paradoxalmente, o currículo moderno é implementado no contexto da crítica ao próprio “Movimento
Moderno”.
4.
Experiências pedagógicas num currículo Moderno
A regulamentação da reforma do ensino artístico publicada em Novembro de 1957 se, por um
lado, corresponde à clarificação de um processo aberto em 1950 para acabar com o ensino Beaux-Arts e consagrar o ensino moderno, por outro lado, veio implementar um conjunto de
transformações que, desde o primeiro momento, provocaram um aceso debate sobre a formação do arquiteto e a sua função na sociedade.
A sociedade está também em transformação devido ao arranque do projeto industrial, que estimulou o aumento exponencial da população urbana no final dos anos 50, massificando todos
os sectores da atividade económica e social. Esta massificação colocou novos desafios à sociedade, como à organização das cidades desde a reabilitação dos centros até à urbanização da
periferia, ou à organização do sistema educativo, que implicou recorrer ao apoio da OCDE.
Como já referimos, a entrada de um conjunto alargado de professores e assistentes para as
duas Escolas de Belas-Artes é um dos aspetos mais significativos da nova reforma, porque permitiu a realização de novas experiências pedagógicas. Este carácter experimental decorreu tanto de uma reação positiva ao currículo, pela resposta ao desejo da multidisciplinaridade, como
de uma reação negativa, pela sua ambição técnico-científica. Na verdade, os arquitetos que
tinha reivindicado a reforma no Congresso de 48 consideraram que o regulamento de 1957 (Reforma de 57) era uma reforma “requentada”, esvaziada de qualquer debate sobre a “reforma
de mentalidades e de processos didácticos” (Keil do Amaral, 1958, p.43).
Acompanhando o debate internacional de crítica ao movimento moderno, os novos assistentes
dos dois cursos de Arquitetura direcionaram a orientação das diversas disciplinas para o problema urbano, ou seja para a cidade. Assim, o estudo da cidade, nas suas múltiplas perspetivas
(sociais, históricas, geográficas, políticas ou arquitetónicas) substitui definitivamente os temas
da composição e das ordens clássicas.
Os concursos para professor de Arquitetura de 1962 na ESBAP e de 1964 na ESBAL são o melhor exemplo da reorientação no ensino com a apresentação de dissertações de forte impacto
na pedagogia: Octávio Lixa Filgueiras com “A Função Social do Arquitecto”, Fernando Távora
com “Da Organização do Espaço”, João Andresen com “Para uma Cidade mais Humana”, Frederico George com “Considerações sobre o Ensino da Arquitetura” e Nuno Portas com “A Arquitectura para hoje”.
Serão estes docentes a propor as transformações mais significativas nas disciplinas do grupo de
Arquitetura (Composição, Teoria e História e Analítica). Na Analítica (1º e 2º ano), Lixa Filgueiras, na ESBAP, irá desenvolver ao longo de dez anos um método pedagógico denominado “In-
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quéritos urbanos” onde os alunos abandonam a sala de aula e os livros de Arquitetura e deslocam-se para a áreas urbanas com forte identidade arquitetónica e social com o objetivo de estudar “o-problema-humano-que-carece-de-arquitectura”, como a ele se referiu Nuno Portas
(2005, p. 402), nas páginas da revista Arquitectura. O próprio Filgueiras faz, em 1970, uma
avaliação do seu programa pedagógico, enquadrando-o na abordagem da revista inglesa Architectural Review e da didática proposta na escola de Veneza (Filgueiras, 1970). Uma proposta
semelhante é desenvolvida em Lisboa por Frederico George na mesma disciplina, dando ambos
continuidade à metodologia analítica desenvolvida no Inquérito à Arquitectura Popular realizado
por ambos entre 1955 e 1960. Esta aproximação à sociologia, antropologia e etnografia estaria
ainda presente nas disciplinas de Teoria e História (3.º e 4.º ano) de Arnaldo Araújo no Porto e
nas disciplinas da ESBAL de Sociologia, lecionada por Adérito Sedas Nunes e de Geografia, orientada primeiro por Ilídio Amaral (1958-65) e depois por Jorge Gaspar (1965-73).

Fig. 8 Mário Trindade, Operação Matosinhos, Arquitectura Analítica 2, 1962-63, Professor O. L.
Filgueiras. Arquivo MT.
Nas disciplinas de Composição, as enunciados de projeto perdem definitivamente o carácter
abstrato e centram-se tanto em questões relacionadas com a habitação coletiva como em questões relacionados com os equipamentos públicos sempre articulados com a resolução de problemas urbanos, quer no centro histórico, quer nos novos bairros. São exemplares os desafios
lançados por Fernando Távora para a praça do Infante no Porto, por Álvaro Siza para a cooperativa no bairro do Regadio ou por Nuno Portas, em Lisboa, para o bairro dos Olivais.

Fig. 9 Manuel Fernandes de Sá, Centro de Congressos, 1964-65, Professor F. Távora. Arquivo
MFS.
Fig. 10 Portas, N. (1968). Zona Central de Olivais. In Arquitectura, 103, capa.
A formação do Arquiteto conquista uma renovada consciência social fruto desta visão alargada
do problema arquitetónico, que enquadra este ensino mais na universidade do que nas belasartes. São, aliás, anos onde os estudantes recusam o desenho, como instrumento artístico de
uma possível habilidade, e reivindicam um posicionamento teórico-crítico, perante a responsabilidade social do arquiteto, como lhe chamou Filgueiras. A crítica ao arquiteto-artista e também
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ao arquiteto-técnico foi dando origem à crítica ao próprio sistema de ensino, que acompanhava
a crítica mais generalizada à universidade. No final da década de 60, a contestação à Reforma
de 57 era já incontornável, especialmente com a saída em 1967 dos seus mentores da direção
das escolas, Carlos Ramos e Paulino Montez.
5.
Contestação à Reforma e a crise na Universidade
Se por um lado consideramos que a Reforma de 57 constituiu um processo de aproximação da
arquitetura à universidade, por outro lado, a crítica à Reforma de 57 foi também e paradoxalmente a crítica ao sistema universitário português. Os estudantes de ambas as instituições tinham consciência da sua falência e reivindicavam ativamente uma nova universidade, mais
democrática, menos elitista e mais próxima dos problemas reais da sociedade. Os estudantes
das belas-artes e da universidade estiveram sempre juntos nas crises de 1956, 1962 e 1969,
tanto na crítica às instituições de ensino, como na oposição ao regime político (Moniz, 2010).
Tal como na universidade, também um número significativo de professores se empenhou na
reivindicação de melhores condições nas instituições de ensino. No Porto, por exemplo, a forte
pressão de professores e alunos, em 1968, obrigou o ministro da Educação Nacional, José Hermano Saraiva a deslocar-se à Aula Magna da ESBAP para ouvir a Escola defender a reforma da
Reforma de 57 e as condições contratuais dos professores. Esta posição foi estremada no final
de 1969 com o encerramento do curso de Arquitetura por um conjunto alargado de professores. Só a substituição do ministro tornou possível a resolução do conflito com a criação de um
regime experimental que deveria apoiar a construção de um novo corpo legislativo. Esta experiência realizada por professores e alunos num modelo participativo tanto ao nível da gestão como da ação pedagógica constituiu as bases ideológicas para a futura faculdade, que só seria
legislada depois do 25 de Abril de 1974.
Em Lisboa, o processo de contestação centra-se na ação de Nuno Portas, especialmente após o
concurso para professor de 1969, onde é classificado pela segunda vez em segundo lugar. Este
episódio une estudantes e alguns docentes na contestação ao funcionamento da Escola, onde
os estudantes não participam no processo de gestão e no processo pedagógico. Perante estas
condições, Nuno Portas e Francisco Silva Dias demitem-se obrigando a ESBAL a promover um
regime experimental e a contratar novos assistentes, como Raul Hestnes Ferreira, Manuel Vicente, Francisco Pires Keil do Amaral e Tomás Taveira.
Nas duas escolas, a crise institucional aberta pelos estudantes e professores no final da década
de 60 acabou com as aspirações da Reforma de 57, mas acabou fundamentalmente com o que
restava do sistema Belas-Artes. A radicalidade da crise e a sucessão dos acontecimentos até
1974 não construiu uma nova orientação para o ensino, mas possibilitou a construção de um
novo modelo de ensino dentro da Universidade, que naturalmente procurou em cada escola
encontrar um novo caminho, incorporando o legado pedagógico e cultural (Moniz, 2012).
Conclusões
A transformação do ensino da Arquitetura em direção ao sistema universitário foi realizada pelos professores e reivindicada pelos estudantes através de ações pedagógicas que questionavam o plano de estudos vigente. As suas propostas e ideias contribuíram para o debate
nacional sobre o ensino, conseguindo influenciar o Estado Novo a legislar de acordo com os
seus objetivos.
No entanto, as reformas chegaram sempre atrasadas relativamente ao debate sobre a formação do Arquiteto, provocando dois paradoxos - o ensino moderno em currículo Beaux-Arts e o
ensino experimental em currículo moderno. Ou seja, as transformações pedagógicas, quer de
conteúdos quer de metodologias, não dependem apenas dos currículos, mas fundamentalmente
da capacidade dos professores em construir um programa pedagógico para a sua disciplina.
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A Reforma de 57 foi, porém, potenciadora de uma nova cultura de ensino, abrindo as portas
das Escolas de Belas-Artes ao professor-investigador, através da elaboração de dissertações e
da criação de centros de estudos. A complexidade do plano de estudos proposto com nesta reforma, implicava um maior relacionamento entre as Escolas de Belas-Artes e a Universidade
para poder oferecer uma formação científica. Esta estratégia deveria promover também uma
formação multidisciplinar em áreas próximas da Arquitetura, como a Geografia, a Sociologia, a
Economia, a Física, a Química e a Matemática mas em 1969, os alunos consideravam tratar-se
apenas de “um somatório de cadeiras” (Moniz, 2011, p.462).
A relação entre as Artes e as Ciências é dos problemas colocados na Reforma de 57, que ainda
está presente nos cursos de Arquitetura das Universidades Portuguesas, principalmente depois
da recente adequação a Bolonha.
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1

Carlos Ramos traduz para português o texto de Walter Gropius, “Plano para um ensino da arquitectura”,
escrito em 1938 na tomada de posse de diretor da Escola de Arquitetura da Universidade de Harvard.
Gropius, W (1950), Blueprint for an architect’s training. L’Architecture d’aujoud’hui, 28, 69-74.
2
O lugar de assistente foi aberto pela primeira vez em 1946 para as novas cadeiras de Urbanologia e de
Projectos e Obras de Urbanização. Para ocupar os lugares foram convidados Arménio Losa e António
Brito e Cunha.
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No âmbito do estudo da história do ensino de arquitectura em Portugal no século XX, é pertinente focar o olhar sobre o período que procede o 25 de Abril de 1974 já que este dá início a
uma nova realidade social que, com maiores ou menores flutuações, é a que vivemos hoje.
De facto, a Revolução dos Cravos vem abalar todo o país e as suas instituições, incluindo as
instituições escolares de ensino superior; neste contexto, as duas Escolas de Lisboa e do Porto
que, em exclusivo, podem conferir o grau de “arquitecto” não farão a excepção.
Mas se a Escola do Porto viria, nas décadas anteriores e face ao regime opressor, conquistando
uma identidade própria e consistente que é agora estimulada pela oportunidade política, a sua
congénere lisboeta – que apesar de episódios de excepção e antagonismo se mantivera controlada
e limitada pelo poder – não resiste ao embate revolucionário.
Não é, pois, com surpresa que se constata o encerramento, no ano lectivo de 1974/75, da 1ª
secção (correspondente ao Departamento de Arquitectura) da ESBAL (Escola Superior de BelasArtes de Lisboa); do mesmo modo, seria de estranhar que a sua reabertura, no ano lectivo seguinte, obedecesse às mesmas linhas de orientação. E se tal acontece em parte – como nos propomos
a demonstrar – esse facto é apenas sintomático da inércia que a prende ao sistema anterior já
que, nas décadas que se seguem, o Departamento de Arquitectura passa a Faculdade de Arquitectura, sendo integrado na Universidade Técnica de Lisboa; a nova Faculdade é ainda transferida
para instalações próprias concebidas para o efeito e renova toda a sua estrutura formativa; por
fim, a sua componente humana - substancialmente alterada pela novidade democrática - fundamenta uma abordagem particular à didáctica da arquitectura que, se não fruto da implementação
de um desígnio colectivo, tal como no Porto, pelo menos elucidativa de uma identidade que
necessariamente se constrói ou que hoje, mais de vinte anos passados, podemos reconhecer.
Propomos dar a conhecer este novo capítulo da história do ensino institucional de arquitectura
na capital; em particular, demonstraremos de que forma é que a integração deste na Universidade
apelidada de Técnica vem ou não descaracterizar a sua vocação histórica no âmbito das BelasArtes; de igual modo, indagaremos sobre o processo de construção de uma nova Escola contribuindo, assim, para um melhor entendimento da FA-UTL (Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa) de hoje.

ÂMBITO CRONOLÓGICO
Se considerámos como ponto de partida para esta observação as fortes transformações causadas pelo 25 de Abril será pertinente encerrar o nosso estudo no ano de 1986; com efeito, também
a adesão de Portugal à CEE (Comunidade Económica Europeia) vai despoletar fortes alterações na
caracterização do ensino de arquitectura. Tal ocorrerá sobretudo por via do seu alargamento à
iniciativa privada mas também pela multiplicação da sua oferta no âmbito do próprio sistema
público, entre outros factores.
Se é verdade que o anúncio da perda de exclusividade das duas principais escolas de arquitectura introduziria um ruído inultrapassável para a análise que se pretende, cremos que o balizamento proposto permite ainda manter uma distância temporal salutar para o exercício da investigação.

O Departamento de Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (DAESBAL) no período que antecede o 25 de Abril
Sabendo de antemão que o Departamento de Arquitectura da ESBAL é encerrado com a Revolução de Abril, não poderíamos deixar de fazer uma breve referência ao período que lhe antecede
na medida em que cremos que este seja o principal motivador do facto; quer isto dizer que, apesar
da abertura política que advém dos movimentos contestatários do final da década de 1960 e da
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força de algumas individualidades1, o colectivo escolar não se harmoniza e o Departamento vai
sofrer uma instabilidade que o fragiliza progressivamente.
Também é importante notar que na origem da reestruturação do Departamento – que vem a
reabrir portas em 1975 – se traçam, desde logo, as suas características futuras nomeadamente a
manutenção de algumas dessas individualidades e o afastamento de outras.
Importa também saber que são razões de ordem meramente pragmática – como a necessidade
de finalização do curso por parte dos alunos que ficam prejudicados com a situação gerada - o que
justifica a sua reabertura o que também demonstra o facto de que a Escola reabre não como um
projecto de raiz, renovado e forte, mas como a sequência possível da realidade anterior.

O Departamento de Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (DAESBAL) / Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FA-UTL) no
período de 1974 a 1986
I.
Integração na UTL
Um estudo bibliográfico do tema aponta para o ano de 1976 como a data em que se reinicia o
debate sobre a inserção do Departamento na Universidade2. O facto de se prever a sua inclusão na
Universidade Técnica gera algumas agitações3; embora não fracturantes, estas baseiam-se no
receio da perda de identidade nomeadamente uma eventual divergência de conteúdos que a
alteração do apelido (de Belas-Artes para Técnica) pudesse suscitar. Mas se o curso acaba de ser
inaugurado sob novas premissas, então não deverá obrigatoriamente obedecer a nenhuma tradição pelo que a transição é aceite sem controvérsia.
É neste contexto que é criada, por Decreto4, a Faculdade de Arquitectura na Universidade Técnica de Lisboa a qual deverá cumprir com o objectivo geral de “realizar e estimular investigação
científica”5 - logo, assumindo o seu carácter universitário à partida.
Para efectivar a transição é projectada, no mesmo Decreto, uma comissão instaladora para as
Faculdades de Lisboa e do Porto; no caso da comissão lisboeta, esta ocupar-se-á da integração da
Faculdade de Arquitectura na Universidade Técnica entre 1979 e 1990 – ano da homologação dos
primeiros Estatutos6.
Entre os objectivos desta comissão encontra-se não só a redacção dos novos Estatutos – os
quais reflectem também eles a nova realidade democrática e universitária nomeadamente pela
complexificação da estrutura e maior repartição de funções e responsabilidades - como a elaboração dos planos de estudos e a aprovação dos planos para as instalações definitivas pelo que as
opções da sua presidência7 serão fundacionais da Escola que agora se projecta.
É certo que a comissão instaladora é extinta em 1990 mas isto não quer dizer que seja somente
a partir daí que a Faculdade tem início: na verdade, a sua primeira turma data de 1983 e a última
turma da antiga Escola Superior encerra o período de hibridez em 1985. Este ano - em que a
Faculdade de Arquitectura já funciona em pleno - é curiosamente próximo do ano em que o ensino
de arquitectura se alarga à iniciativa privada com a inauguração de dois novos cursos superiores
de Arquitectura: um em Lisboa e outro no Porto.
As condições de acesso ao curso de Arquitectura ministrado na nova Faculdade espelham, num
primeiro momento, o contágio político a todas as instituições; genericamente relacionadas com o
modelo liceal que o antecede, estas sofrem uma quebra de exigência que reflecte um esforço de
nivelamento social mas que se vai ajustando gradualmente à experiência universitária; assim, se
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em 1975 se apenas é necessário apresentar o diploma do Curso Complementar dos Liceus, em
1977/78 já se condiciona o acesso ao curso com um exame Nacional e é ainda estabelecida a
obrigatoriedade de um ano propedêutico sendo que, em 1989/90 – estando já instituído o 12º ano
do ensino secundário – passa também a ser necessário demonstrar aptidão numa prova interna de
Desenho.
Sabemos também que, de igual modo, o orçamento e financiamento reflectem, numa primeira
fase, a instabilidade política – já que o Departamento de Arquitectura abre portas sustentado por
um desvio de verbas destinadas, originalmente, a um outro curso de Arquitectura que não se
tivera concretizado8 mas também pelo facto de que se sucedem orçamentos “de emergência” até à
consolidação de um sistema regular.
É de notar, neste ponto, que o estabelecimento de propinas obrigatórias data de 1989/90, logo
fora do âmbito desta análise – o que vem também corroborar a ideia de que o “ensino universal e
gratuito” se estendeu à Universidade e teve o seu momento mais forte nos anos em foco.

II.
Instalações
No período em análise, o lugar físico concreto onde se opera o ensino de arquitectura, enquanto universitário, não tem particular significado; tal ocorre porque a nova Faculdade de Arquitectura, já inserida na Universidade Técnica, vem coexistir durante duas décadas com os restantes
Departamentos da ainda operacional Escola Superior de Belas-Artes nas mesmas instalações que o
encerrado Departamento de Arquitectura ocupara. No entanto, devemos reconhecer que as
transformações formais são apenas um primeiro passo para um distanciamento mais profundo face
às Belas-Artes visto que, perante a desadequação das instalações existentes, a emergência de uma
deslocação parece ser encarada como uma inevitabilidade; assim, em meados dos anos de 1990 a
recém-inaugurada Faculdade desloca-se para edifício próprio, concebido de raiz, sendo que tal
facto só não ocorre no período em estudo porque as transformações em curso se operam de forma
lenta e progressiva.
Resta, pois, demonstrar de que forma é que a quebra de ligação entre o Convento de São
Francisco da Cidade e os seus ocupantes virá corroborar a tese de que a entrada na Universidade
inaugura, de facto, um novo capítulo na história do ensino da arquitectura na capital; com efeito, a
transição para o pólo universitário do bairro da Ajuda, na zona ocidental da cidade, implica a perda
de um posicionamento geográfico que privilegia o contacto com o património edificado do centro
de Lisboa mas também a perda da referência imediata que é o próprio edifício do Convento – ou o
seu valor intrínseco enquanto objecto arquitectónico, o qual mantém o seu traço até hoje. Por fim,
perde-se, se não uma real convivência entre disciplinas, pelo menos o potencial de uma estreita
relação entre as artes, o que daria a possibilidade de uma continuidade natural da herança francesa.
III.
Protagonistas
Como vimos, a inserção do ensino de arquitectura lisboeta em contexto universitário é não só
acompanhada de uma alteração institucional como do propósito, ainda em estudo, de alteração de
instalações. A Direcção da Escola terá, nestes dois pontos em particular, um papel decisivo.
Quando nos referimos à Direcção da Escola referimo-nos essencialmente ao papel do arquitecto e professor Augusto Brandão já que não só este encabeça os esforços da sua reabertura, em
1975, como vem a desempenhar os principais cargos directivos ao longo das duas décadas seguin-
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tes9. Acresce que a concepção arquitectónica do novo edifício que albergará a recém-criada
Faculdade de Arquitectura é da sua autoria. Interessa, pois, dar a conhecer o que se verificou
serem os seus principais pressupostos, esforços e hesitações no período em estudo.
Tendo em conta as fontes consultadas, podemos afirmar que o projecto de reabertura da Escola incluía a ambição da elevação da disciplina ao ensino universitário e a reformulação das suas
bases pedagógicas; mais tarde, quando interrogado sobre o que projectava para a nova Escola já
em funcionamento, o professor Augusto Brandão claramente demonstraria preferência por uma
orientação formativa incidente numa componente técnica de carácter massivo de forma a fazer a
correspondência com a realidade (na altura) emergente do alargamento europeu e no sentido da
afirmação e credibilização da disciplina - e logo também da própria instituição - face à sociedade.
Pode-se dizer que este desejo, entre outros, contrastava com aqueles princípios pelos quais a sua
congénere portuense se regia na sua própria reformulação10.
Veremos mais à frente de que forma é que a seu pensamento exerceu ou não uma real influência na prática pedagógica diária; mas é possível desde já afirmar que, em 1990, a FA-UTL oferecia,
tal como ambicionado, credibilidade social, estabilidade legal e institucional, maior “oferta científica” e uma significativa componente técnica no seu ensino de base, valores que podemos associar
ao ensino universitário no geral aos propósitos de uma Universidade Técnica, em particular.
Uma outra consequência da inserção na Universidade é o alargamento quantitativo e qualitativo
do corpo docente e discente.
No caso do corpo docente, além de se observar, ao longo do período em estudo, um significativo aumento de contratações11, são também recuperados ou mantidos alguns nomes do período
anterior12; ao mesmo tempo, atingem-se maiores graus de dedicação à função e, gradualmente,
uma melhor preparação científica.
Ainda que a direcção da Escola se rega por princípios rígidos de contratação que justificam a
não inclusão livre de figuras de excepção13, a agora livre escolha do docente, por parte dos alunos,
e a ausência de um plano pedagógico comum implica a polarização em torno dos professores mais
carismáticos14; em alguns casos é, portanto, retomado um tipo de relação docente/discente que,
como veremos mais à frente, se aproximam mais de uma lógica Beaux-Arts – ou da relação
mestre/discípulo – do que se perspectivava para a Escola.
Tal como no caso dos docentes, o número de discentes vai aumentando progressivamente15
destacando-se, agora, um grupo particularmente coeso de trabalhadores estudantes (no que isso
possa representar o alargamento a uma mais ampla proveniência e condição social).
No que respeita ao associativismo – que terá início em Julho de 197716 – este obedecerá a duas
fases: uma primeira que espelha a forma como as agitações políticas do PREC interferem na vida
escolar e uma segunda mais marcadamente interessada nas questões internas da Escola nomeadamente a impreparação dos estudantes face à prática e a falta de clareza nas pedagogias praticadas – duas preocupações curiosamente contrastantes face aos propósitos da direcção da Escola,
neste período, e cuja justeza apenas podemos especular.
IV.
Currículos
Uma análise geral aos planos de estudos implementados17 para o curso de Arquitectura no período em estudo demonstra uma relativa continuidade face à reforma de 1957 nomeadamente na
escolha das áreas científicas. Acresce o factor da preponderância das cadeiras de uma mesma área
científica - ou o número de anos que a mesma cadeira é leccionada – e a respectiva carga horária;
assim, as áreas de Projecto e Planeamento Urbano e as áreas de Desenho e Construções podem
ser consideradas, tal como em 57, como as principais nos novos planos.
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Observa-se, também, uma continuidade no que respeita aos respectivos objectivos programáticos.
Por fim, é também mantida a aproximação às ciências sociais e humanas18 - também ela já introduzida pela reforma pré-revolucionária.
Tirando o facto, já referido, de que o curso de Arquitectura em Lisboa apresenta menor número
de anos lectivos e ausência de um período profissionalizante (do tipo Estágio) - o que diverge tanto
da reforma de 57 como dos novos planos do curso de Arquitectura do Porto - podemos, ainda
assim, concluir que “A Reforma de 57 instituiu de certa forma um novo modelo de ensino da
arquitectura que continua a vigorar até aos dias de hoje”19 em ambos os casos.
No que respeita à evolução dos nomes e programas das cadeiras – que traduzem de forma
mais directa o que seria a prática didáctica no período em estudo – observamos, numa primeira
fase, maior incidência na componente técnica – nomeadamente enquanto aplicada ao estudo do
Planeamento Urbano o qual acompanha, em certa medida, o impulso nacional pela reorganização
do território – e, numa segunda fase, um recentrar no estudo da Arquitectura como disciplina de
síntese o qual impele, em paralelo com uma realidade cultural emergente a que alguns autores
chamam de pós-modernidade, um retorno às questões da linguagem e da comunicação o que não
deixa de representar, em certa medida, uma reaproximação de alguns dos valores do modelo
Beaux-Arts.
V.
Trabalhos escolares
Se é difícil de ilustrar a incidência de uma componente técnica no estudo do Urbanismo, será
mais fácil de demonstrar a tendência que parece evidenciar-se na experiência académica de
Projecto no final do período em estudo a qual nos remete, tal como já referimos, para a ressurgência de alguns valores beauxartianos, sobretudo se tivermos em conta uma amostra representativa dos respectivos trabalhos escolares. Observando esta amostra destacam-se a adesão ao
desenho como método representativo (e não só como método analítico) mas também a recorrência a referenciais estilísticos de suporte - nomeadamente obras de arquitectura já construídas ou
divulgadas – o que implica uma heterogeneidade de soluções ou o maior ênfase nas soluções que
no “processo” como metodologia de trabalho.
Mas um outro aspecto parece destacar-se neste contexto o qual vai de encontro, por contraste,
à aproximação curricular às ciências humanas e este é a eleição da semântica – ou do estudo do
significado da linguagem e, neste caso em particular, da linguagem das formas – como princípio
disciplinar.
VI.
Projecto formativo
Os principais factores que vêm corroborar a ideia de que, oficialmente, se desejava que o curso
de Arquitectura apresentasse uma forte componente técnica e bons resultados ao nível das quantidades de diplomados são, em primeiro lugar, o facto de os currículos apresentarem um grande
número de disciplinas (de conteúdo necessariamente específico) mas também a evolução dos seus
processos de avaliação; com efeito, se numa primeira fase pós-revolucionária estes se baseariam
na avaliação contínua – a qual implicaria um maior investimento humano tanto da parte dos
docentes como dos discentes - gradualmente se aproximaram do quadro do ensino massificado já
que, em 1987, passam a obedecer a um regime misto. Cremos poder afirmar que, no curso de
Arquitectura lisboeta, não encontramos de facto uma didáctica de estreito acompanhamento a que
poderíamos associar o modelo Beaux-Arts - nomeadamente se vista em comparação com a didácti-
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ca da Escola do Porto em igual período, construída desde os anos 60, que ainda cultiva a proximidade entre o mestre e o discípulo num ambiente do tipo atelier. Acresce que o curso de Lisboa
apresentava um menor número de anos lectivos (relativamente a 57) e a dispensa da participação
num Estágio profissional; tais características divergiam, mais uma vez, do curso de Arquitectura
ministrado no Porto o qual apresentava menor número de disciplinas e a obrigatoriedade de
Estágio20.
Esta orientação formativa implicou, no período em estudo, uma tendência didáctica não consertada mas à qual podemos atribuir algumas características entre as quais uma pluralidade de
diferentes entendimentos sobre a disciplina.
Esta pluralidade seria não uma estratégia mas o produto de um liberalismo próprio do novo
contexto social; o desinteresse por um projecto comum justificaria, ironicamente, a adesão dos
alunos a figuras de referência e/ou ao auto didactismo. É neste quadro que se destaca a influência
do professor Tomás Taveira já que este virá alterar um pouco a tendência que alguns apelidariam
de tecnicista do contexto universitário e reintroduzir a componente artística ou o entendimento da
arquitectura como espectáculo.
VII.
Ocorrências excepcionais ao quotidiano escolar
O ensino de arquitectura na Lisboa do pós 25 de Abril não é somente fruto da viabilidade institucional e da sua aplicação na prática quotidiana: na verdade, o liberalismo já referido sustenta um
espaço de intervenção que pode ser livremente ocupado.
Nesse contexto vão-se sucedendo, ainda que timidamente, algumas ocorrências internas de
cariz cultural e científico; mas, mais importante que isso, é agora possível o desenvolvimento de
iniciativas que reflectem preocupações ou ambições pessoais.
Assim, se por um lado os eventos que ocorrem oferecem uma reflexão sobre as grandes problemáticas da transformação do país – nomeadamente a reorganização do território e requalificação do património edificado - por outro lado são também divulgadas realidades de um mundo
exterior outrora interditas ou ao alcance de poucos; tal é o caso dos Seminários Internacionais de
Arquitectura organizados pelo professor Tomás Taveira entre 1982 e 1984 que vêm pôr em evidência a construção de uma carreira pessoal assente no conhecimento da realidade internacional
desconhecida da maioria.
A realização destes Seminários vem, por outro lado, testar a capacidade da Escola como intermediária da chegada ao nosso contexto de um conjunto importante de autores e pensadores
contemporâneos e, apesar do pouco impacto que estes Seminários vêm ter a longo prazo – ou no
contexto da história recente da arquitectura portuguesa – são, na verdade, uma ocorrência notável
à data. Servem também para pôr em jogo a ideia de que a já referida pluralidade – agora abertamente assumida agora como “pluralidade estética” - pode fazer desta Escola um meio privilegiado
de reflexão disciplinar, tal como se verificava ocorrer no Porto21. Se tivermos em conta que a nova
realidade democrática vem ao encontro da “condição pós-moderna”22, nada seria de facto mais
pertinente não fora o facto de os Seminários se centrarem no pós-modernismo arquitectónico –
tido até hoje como um tema tabu no seio da classe.
VIII.
Outros testemunhos
Um outro aspecto que devemos ter em conta para compreender a ESBAL/FA-UTL neste período
é o conjunto de características comuns que podemos observar no percurso académico e profissional dos arquitectos nele formados entre os quais se contam autores de referência na arquitectura
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contemporânea portuguesa; embora parecendo contraditório, o facto de se observar grande
heterogeneidade de trajectórias só vem corroborar a tese do auto-didactismo como tónica comum.
Entre aqueles que apresentam trajectórias semelhantes observa-se que vêm ocupar, tal como seria
de esperar, os muitos gabinetes de apoio local que proliferam por diversos Conselhos do país. Uma
geração mais recente demonstra grande à vontade na absorção de referenciais externos à Escola
nomeadamente pela associação a arquitectos de referência, tanto em Portugal como fora do país e
tal facto virá, cremos, a caracterizar ao que de mais próximo se pode identificar como uma arquitectura de génese lisboeta por oposição à Escola do Porto.
No entanto, não é de somenos sublinharmos o facto de que a Lisboa do período em estudo se
torna, por coincidência, um dos principais spots do surgimento daquilo a que podemos chamar de
pós-modernismo português; se considerarmos o pós-modernismo como uma dominante cultural
que é marcada, entre outros factores, pelo cosmopolitismo e pelo gosto da novidade, verificamos
que isto se reflecte em numa série de eventos, exposições e aparições nos media que, ainda que
pouco informados, são produto de uma geração que se interroga e procura posicionar-se face a
uma relativo sentimento de orfandade formativa.
A iniciativa Depois do Modernismo e a publicação do número Novíssimos da revista Arquitectura
são disso sinal23.
Em suma, há coincidência entre três factores: a emergência da referida “condição pósmoderna”, a democratização política e a construção de uma Escola de Arquitectura - e é este o
contexto cultural em que o ensino de arquitectura se insere na Universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A integração do ensino oficial de arquitectura na Universidade, em 1979, não oferece grande
agitação no seio escolar lisboeta. Num contexto em que a saída das Belas-Artes estivera já ensaiada – ao nível dos conteúdos pedagógicos desde 1957 e numa aproximação formal, embora oficiosa, a partir do 25 de Abril – a discussão em torno da perda de identidade constitui, mais que uma
dialéctica, uma breve reflexão sobre os modos assunção plena do novo paradigma; no caso,
reflecte-se sobre a componente técnica do ensino de arquitectura (ou seja, nos aspectos práticos e
aplicativos da profissão). A abertura da classe a esta transição vai de encontro, aliás, às suas
aspirações de afirmação perante as necessidades emergentes no país; se, numa primeira instância,
se dá uma crise acentuada na economia com reflexos directos na prática profissional, verifica-se,
progressivamente, a necessidade de investimento e apoio técnico na regulação e planeamento
territorial e na construção (pública e, cada vez mais, privada) às quais acresce o interesse da
transmissão de uma imagem própria perante a abertura a um mundo globalizado.
A ausência de contraditório face às transformações em curso não reflecte, no entanto, uma
harmonização concertada dos arquitectos de Lisboa e dos agentes na reconstrução da sua escola
de arquitectura; pelo contrário, à já descrita ausência de um legado pedagógico forte, o 25 de Abril
vem oferecer uma abertura que, mais que libertadora, se revela inadaptada às componentes mais
promissoras da realidade anterior.
A prática dos alunos formados nesta Escola no período em foco reflecte assim uma inconsistência relativamente aos seus pressupostos pedagógicos constitutivos. É nesse sentido que se observa
uma profusão de influências que lhe são externas e, em grande parte, inconsequentes (tais como
o contágio de um irreflectido pós-modernismo arquitectónico); a nova condição de pósmodernidade que é finalmente e livremente adoptada contribui, por um lado, para a diluição de
uma hipotética identidade una para a Escola de Lisboa mas, ao mesmo tempo, constitui a sua
verdadeira identidade enquanto lugar de profusão de ideias. Cremos, no entanto, que tal não teria
sido viável a longo prazo não fosse o suporte e credibilidade institucionais que a Universidade
Técnica de Lisboa lhe garantiu nas décadas seguintes.
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São Paulo foi uma cidade modesta até finais do século XIX, quando a cultura do café, o início
da industrialização no Brasil, o fim da escravidão e a chegada de novos imigrantes europeus
impulsionaram seu crescimento e transformação. Os fazendeiros, cujas propriedades se estendiam desde o vale do Paraíba, passaram a investir na cidade, onde realizavam suas transações
comerciais, devido à sua localização estratégica, pois a produção precisava passar por ela para
chegar ao porto de Santos.
A população crescia, assim como o comércio; buscava-se o progresso, era necessário tratar do
abastecimento e infra-estrutura da cidade para atender às novas demandas. A antiga taipa ia
sendo substituída pelas construções em tijolos e os referenciais arquitetônicos eram os europeus. A instalação das famílias mais abastadas levou à criação de equipamentos culturais, como
o Teatro Municipal, por exemplo. As fronteiras físicas se alastravam, chácaras foram loteadas
para dar lugar a novos bairros, alguns deles planejados.
Buscando atender à crescente demanda interna, foi criada a Escola Politécnica em 1894, que
incluía um curso de Engenheiros - Arquitetos. A segunda Escola de Engenharia paulista foi a do
Mackenzie College que, instalada em 1896, formou sua primeira turma em 1900. A partir de
1915, o curso de Engenharia Civil do Mackenzie College foi desdobrado em mais três cursos
especializados: o de Engenheiros Eletricistas, em 1915, de Engenheiros - Arquitetos em 1916 e
de Engenheiros Químicos, em 1922.
O curso de Engenheiros Arquitetos implantado no Mackenzie College, constituiu-se na origem
da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, criada em 1947, que é o tema desta pesquisa. Enquanto esteve vinculado à Escola de Engenharia e até meados da década de 1950, a direção de seu
fundador manteve como paradigma dominante os princípios da arquitetura Beaux-Arts. A crescente importância da Arquitetura Moderna e as demandas dos alunos por aprendê-la, geraram
um processo de contestação e transição que culminou com a implantação do ensino da Arquitetura Moderna.
O principal objetivo da pesquisa foi investigar a passagem do ensino da Arquitetura Beaux –
Arts para o ensino da Arquitetura Moderna, na Faculdade de Arquitetura Mackenzie. Para este
fim, os objetivos específicos foram: historiar a instituição; analisar a criação do curso de arquitetura; verificar as influências que incidiram sobre a organização do curriculum do curso; estudar o papel de seu fundador e seu pensamento; analisar o desenvolvimento e consolidação do
curso; investigar o pensamento dos alunos a respeito de sua formação profissional; historiar o
processo de independência rumo à criação da Faculdade de Arquitetura; estudar as razões da
transição e seu processo rumo à consolidação do ensino da Arquitetura Moderna.
O recorte cronológico escolhido foi o de 1947 a 1965. A primeira data, o marco do início da Faculdade de Arquitetura; a data final, refere-se à conclusão do processo de transição de um paradigma para o outro, o que não se deu de maneira tranqüila, como se perceberá adiante.
A metodologia adotada foi a da pesquisa bibliográfica, com a utilização de fontes primárias e
secundárias, complementada por depoimentos de personagens que vivenciaram o período. As
fontes documentais consistiram em: programas de disciplinas, livros de atas, minutas de provas
aplicadas, imagens, projetos, desenhos. As fontes bibliográficas incluíram principalmente livros,
revistas e brochuras publicadas em âmbito interno.
O trabalho ora apresentado no IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação é resultado das pesquisas desenvolvidas para a elaboração da Dissertação de Mestrado e da Tese de
Doutorado desta autora. Na primeira, foi analisado o período de 1917, quando da criação do
curso na escola de Engenharia do Mackenzie College até 1947, data da independência do curso
e criação da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, período de predominância do ensino da Arquitetura Beaux-Arts. Na segunda, tratou-se do período de 1947 at 1965, etapa da transição
para o ensino da Arquitetura Moderna.
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Várias razões levaram à escolha do tema. Entre elas destaca-se aqui a constatação da escassez
de estudos nesta direção à época; a percepção da necessidade de recolher e examinar documentos que poderiam acabar perdidos com o tempo; a possibilidade de colher depoimentos de
personagens que viveram parte desta história; a importância de preservar a história da instituição, suas raízes, seus processos, para as novas gerações de alunos e incentivar neles a consciência de seu papel como herdeiros de uma linhagem significativa de bons arquitetos, egressos
da escola.
O paradigma beaux-arts, acadêmico, predominou no ensino da arquitetura no Ocidente desde a
criação da École des Beaux-Arts em Paris no século XVIII, até o século XX. A adoção da Arquitetura Moderna em substituição a este paradigma ocorreu antes na prática, através da atuação
de arquitetos que, embora de formação acadêmica, buscaram uma expressão arquitetônica que
consideravam compatível com a nova realidade do século XX, inspirados na produção industrial
e nos grandes avanços tecnológicos que se desenvolviam desde o século anterior.
Apesar da experiência alemã, na Bauhaus, o interregno entre o desenvolvimento da arquitetura
moderna na vida prática e sua adoção como paradigma no ensino, foi grande. Nas escolas tradicionais, inclusive no Mackenzie, os alunos clamavam pela substituição daquele sistema considerado por eles arcaico e descolado da realidade.
As idéias, textos e obras dos pioneiros do moderno na arquitetura indicavam e demonstravam
aos alunos que aquilo que aprendiam como arquitetura não mais correspondia às necessidades
da vida real. Porém algumas instituições, temendo ser o moderno um “modismo” passageiro,
como outros anteriores, não se dispunham a substituir ou alterar uma tradição de ensino que,
para seus responsáveis, vinha se mostrando eficiente. As mudanças buscadas pelos discentes
ocorreram de várias formas nos diversos cursos existentes.Vejamos como ocorreram no Mackenzie.
ANTECEDENTES
O curso de Arquitetura da Universidade da Pennsylvania, onde Christiano Stockler das Neves se
formou em 1911, apresentava duas características principais: a adoção do paradigma beauxarts como diretriz de ensino e modelo estético, aliada a uma grande ênfase nas conquistas tecnológicas e sua aplicação na construção. Tratava-se de um modelo híbrido, que mantinha a
estética do passado, mas adotava os avanços dos recursos tecnológicos para a construção. Foram estas as características que nortearam sua proposta para o novo curso de arquitetura
apresentado ao Mackenzie em 1916.
Criador e primeiro professor do curso, Christiano foi o responsável por todas as disciplinas específicas de arquitetura, durante os primeiros dois anos de seu funcionamento; as disciplinas
técnicas eram cursadas pelos alunos da Arquitetura em conjunto com os de Engenharia. Havia
grande carência de material bibliográfico para indicar aos alunos na época, o que levou o idealista e dedicado professor a elaborar material didático, para utilizar em suas aulas. Este foi extraído do material que havia adquirido durante sua formação universitária e na Europa, para
onde se dirigiu logo após a formatura, para cumprir a tradição dos egressos da formação beaux-arts, conhecendo in loco o que havia aprendido na Pennsylvania. Este material foi de grande valia no início e paulatinamente foi sendo complementado através de aquisições da
instituição para a biblioteca e pelos próprios alunos.
Com o tempo, alguns ex-alunos da própria Escola foram contratados como professores para
auxilia-lo, o que garantiu a persistência da linha mestra impressa por ele ao curso. Quando passaram a ser contratados professores - arquitetos oriundos de outras escolas (tanto nacionais
quanto estrangeiras), a linha mestra do curso já estava traçada e devia ser seguida por todos.
Apesar de ter sido responsável, ao longo do tempo, conforme a necessidade, por disciplinas
teóricas como Teoria e Filosofia da Arquitetura, o professor Christiano dava especial atenção ao
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trabalho em atelier, nas disciplinas Pequenas Composições e Grandes Composições, pelas quais
seria responsável até sua aposentadoria.
O trabalho em atelier era elemento fundamental nos cursos de arquitetura que seguiam os preceitos da École des Beaux-Arts de Paris. O curso do Mackenzie, seguindo este sistema de
aprendizado, utilizava-o, também como complemento para as aulas teóricas (História da Arquitetura, Teoria da Arquitetura, Elementos de Arquitetura).
De acordo com vários ex-alunos, havia muita troca de informações e espírito de colaboração
entre eles, nas ocasiões de trabalho em atelier, reproduzindo, assim, o espírito beaux-arts. Outro elemento muito importante emulado da École e adotado no curso do Mackenzie College, era
a prática dos concursos internos, anuais, seguidos de exposição dos trabalhos. Alem da formação acadêmica e de prancheta, os alunos tinham contato não apenas com os escritórios existentes, por meio de estágios, como com o canteiro de obras, através de visitas programadas a
obras em andamento.
No entanto, pode-se detectar algumas discrepâncias decorrentes das premissas do curso e de
sua aplicação no quotidiano. O Professor Christiano das Neves elaborava propostas de projetos
a serem desenvolvidos pelos alunos, nas disciplinas de Pequenas Composições e Grandes Composições, sem lhes fornecer ou exigir o suporte de um terreno (como era praxe nos cursos da
época), mas com temas contemporâneos, como por exemplo, posto de gasolina, ala de hospital, boite, ala de presídio, cuja solução dificilmente poderia vir da estética beaux-arts, a par de
temas anacrônicos, como Monumento ao Barão do Rio Branco, ou desvinculados da realidade
brasileira, como a ala central de um palácio, mas coerentes com o pensamento da École. Só
estes exemplos já denotam haver distorções significativas a serem solucionadas no curso.
O Anuário de 1946 da Escola de Engenharia registra que até aquele ano foram diplomados oitenta e cinco engenheiros - arquitetos. Nesta mesma fonte de consulta, no relatório do Diretor
da Escola de Engenharia Mackenzie, encontram-se documentadas as razões e o processo de
desmembramento do curso de Arquitetura para a criação da Faculdade de Arquitetura, cuja
instalação se deu em sessão solene do Conselho do Instituto Mackenzie, em 12 de agosto em
1947, quando também foi empossado Christiano Stockler das Neves como seu Diretor.
Ressalta-se que, já durante a primeira fase, a do curso de arquitetura na Escola de Engenharia,
havia reivindicações dos alunos, no sentido de receber formação em Arquitetura Moderna, como comprova este trecho escrito por Miguel Forte, aluno formado em 1939:

O Christiano era intransigente, ele não permitia que você pudesse ter
idéias contemporâneas, que você pudesse gostar de arquitetura contemporânea. Ele era formado na Universidade da Pensilvânia e toda
a estrutura de ensino dele estava ligada com a arquitetura no máximo neoclássica, com especial predileção pela francesa. Todos os temas que ele passava para os alunos deveriam ser desenvolvidos
segundo suas idéias. E existia um grupo [...] que, escondido do
Christiano, estudava por conta própria os movimentos da arquitetura
dessa época. Então nós ficávamos empolgados com Frank Lloyd
Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Richard Neutra e,
quase que escondidos dos nossos professores de projeto, ficávamos
manuseando revistas e livros com as publicações desses arquitetos. E
contávamos um para o outro: ‘Você viu aquela obra do Mies van der
Rohe?’ E assim por diante. Então isso era como se nós estivéssemos
nos informando por conta própria, os professores uns dos outros.1
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Porém, os protestos não reverberavam nos ouvidos de seu diretor, Stockler das Neves, que não
acreditava que a Arquitetura Moderna fosse durar, que fosse um “modismo”, como o haviam
sido o Art Nouveau e o Art Déco, por exemplo. Ademais, Stockler das Neves considerava que a
Arquitetura Moderna afrontava os princípios da arquitetura como nobre arte e era por ele chamada de “arquitetura de transatlânticos”.
A ORGANIZAÇÃO DA FACULDADE DE ARQUITETURA MACKENZIE
A organização administrativa da Faculdade atendia à legislação e era composta por Diretoria,
Conselho Técnico – Administrativo (CTA) e Congregação, estabelecida já na sua criação, em
1947. O Diretor, no início escolhido pela entidade mantenedora, passou a sê-lo pelo Conselho
Universitário, após a criação da Universidade Mackenzie, em 1952, a partir de lista tríplice.
O corpo docente era constituído, também de acordo com a legislação de ensino, pelas seguintes categorias de professores: catedráticos, auxiliares de ensino; docentes livres e professores
contratados. Para se tornar um professor catedrático, era necessário passar por concurso de
títulos e provas. Mesmo assim, sua atividade era monitorada e avaliada pelo corpo administrativo da faculdade, pois, embora vitalício, o professor catedrático poderia ser exonerado de suas
funções.
VIDA ACADÊMICA E DIRETRIZES CURRICULARES
Desde o início, a vida cotidiana no campus, de acordo com ex-alunos, era muito enriquecedora
em todos os sentidos. A partir dos anos 1930, a realidade vivenciada representou para eles um
desafio, no sentido de buscar e conseguir que a Arquitetura Moderna fosse o novo paradigma
adotado no ensino da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie.
Há relatos de fatos que comprovam a ânsia pela mudança, o que lhes permitiria, acreditavam,
entrar em compasso com a realidade arquitetônica vigente. Dentre as iniciativas dos alunos,
nesse sentido, pode-se citar: solicitações à diretoria de reestruturação do curriculum do curso,
pedidos de autorização para elaboração de trabalhos de cunho moderno principalmente nas
disciplinas de Composição, pedidos de alteração de conteúdos ministrados e na didática dos
professores.
As relações entre alunos e corpo diretivo chegaram a ficar tensas em vários momentos, devido
ao não acolhimento de suas solicitações. No entanto, por outro lado, uma análise cuidadosa da
documentação revelou que havia fundamentos a nortearem as decisões tomadas a respeito dos
programas das disciplinas e de como aplica-los, para a manutenção das diretrizes de ensino sob
o beaux-arts.
É possível que a própria necessidade auto-imposta de tomar contato com a Arquitetura Moderna e conhece-la, o que lhes era vetado na faculdade, tenha contribuído para que os alunos se
tornassem profissionais seguros de suas propostas e daquilo que queriam obter como resultado
final. Essa segurança é relatada por vários egressos, embora sempre acompanhada da ressalva
de terem sido obrigados a tomar contato com a nova arquitetura fora do curso regular, por
seus próprios meios.
A aposentadoria do Professor Christiano das Neves em 1956, abriu a possibilidade para que as
mudanças ocorressem. Aliada dos estudantes, a realidade provou que o Moderno tinha vindo
para ficar. Paralelamente, a questão que se avolumava era de como deveria ocorrer a transição
e como se poderia implantar o ensino da Arquitetura Moderna, para substituir o que se adotara
até então. O processo foi gradativo, implantado com cuidado, monitorado, para acompanhamento e verificação dos resultados obtidos, para evitar solução de continuidade. Não havia clareza de como devia ser o ensino da arquitetura sob o novo paradigma arquitetônico, o que
possibilitou experimentações.
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Outros fatores, porém, continuaram por um certo período a caminhar na direção contrária,
principalmente nas disciplinas ministradas por professores, catedráticos ou não, mas que pertenciam ao corpo docente desde o início e mantinham-se apegados aos programas e métodos
de ensino a que estavam habituados. Estes professores eram os principais alvos dos protestos
dos alunos, incluindo-se aí, algumas vezes, greves contra as aulas de alguns deles, que foram
aos poucos se aposentando ou saindo da escola.
No período de transição coexistiram professores da visão beaux- arts com os novos, que chegavam com propostas pedagógicas diferentes e traziam sua contribuição para a implantação do
ensino da arquitetura moderna no Mackenzie. Alguns dos professores do período beaux-arts
fizeram adaptações em seus enfoques e programas, outros se mantiveram irredutíveis enquanto puderam. Os novos docentes contratados sabiam como não queriam fazer, mas não tinham
clareza de como implementar as diretrizes do novo paradigma. Muitos destes eram também
ex-alunos, que haviam discordado e confrontado as diretrizes do professor Christiano S. das
Neves e tinham agora a chance de experimentar suas próprias propostas, como Miguel Forte,
citado acima, que foi contratado em 1964.
Avulta, entre 1958 e 1965 a figura do arquiteto e professor alemão Adolf Franz Heep. Formado
pela Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt, onde foi aluno de Walter Gropius, trabalhou com Le
Corbusier em Paris de 1928 a 1932. Partidário do racionalismo arquitetônico puro, exigia de
seus alunos, na disciplina de Projeto, uma postura que buscasse o essencial, a pureza das formas, o atendimento às necessidades humanas básicas em seus exercícios projetuais. Não tolerava nada supérfluo em qualquer projeto desenvolvido por alunos seus. É patente sua
influência na condução da disciplina de Projeto, a partir do ano de sua contratação.
Novos conceitos, novos temas, começaram a ser trabalhados nas diversas disciplinas e novas
expressões passaram a fazer parte do vocabulário do dia-a-dia, como função social do arquiteto, funcionalidade, habitação de renda mínima.
Um fator apontado como muito significativo para a vida acadêmica, desde os primeiros tempos,
era a convivência diária e em período integral. A troca de conhecimentos e experiências era
uma constante entre os alunos de um mesmo ano letivo e com os das outras etapas e mesmo
destes com os professores. A longa permanência facilitava também as discussões a respeito dos
caminhos culturais e estéticos que se descortinavam. Devido à escassez de bibliografia especializada produzida no país, os alunos buscavam, por meio de material importado, conhecer o que
se passava no resto do mundo, no campo da arquitetura e das artes. Este material era lido,
estudado, partilhado e discutido entre eles, que organizavam grupos para este fim. Nos anos
1960 esta tradição de troca de informações ainda se mantinha.
Desde os anos 1950, São Paulo apresentava aceleração em seu crescimento com a verticalização das edificações. Era a segunda transformação, em menos de um século, desta vez com a
utilização do concreto armado, das estruturas aparentes, dos acabamentos industrializados. As
obras traziam novidades e os alunos também se organizavam em grupos para visitar obras modernas, que considerassem relevantes, pela fama do autor do projeto arquitetônico ou pelas
características do que reconheciam como boa arquitetura. Estas visitas, feitas nos fins-desemana, podiam ou não contar com a presença do autor, ou de algum professor que, eventualmente, se dispusesse a acompanha-los.
Aspecto relevante da vida destes estudantes do final da década de 1950 e nos anos 60 do século XX, patente nos relatos saudosos, era a efervescência da vida cultural. O período foi muito
rico em manifestações de vanguarda nas diversas formas de expressão artística, por exemplo, a
instituição das Bienais de Arte. A localização da Universidade na região central da cidade facilitava o acesso dos alunos aos diversos eventos realizados. A proximidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na rua Maranhão, contribuía bastante
para a integração entre os estudantes de arquitetura das duas escolas. Localizado nas imedia-
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ções, também no Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, se organizavam reuniões periódicas,
às quais os alunos podiam comparecer e delas participar, para discussões sobre arquitetura e
seu ensino.
Os próprios alunos tomavam iniciativas culturais, como promoção de shows de música, sessões
de debate em grupos, discussões sobre os rumos do ensino de arquitetura e da Faculdade, discussões políticas. Algumas destas iniciativas se originavam no Diretório Acadêmico, DAFAM,
como a criação da revista “Pilotis”, na gestão de Carlos Barjas Millán:

Millán empreendeu com seus colegas de diretoria do DAFAM, a publicação de uma revista voltada para a cultura: PILOTIS. Apenas quatro
números foram editados. Artes Plásticas, cinema, arquitetura, teatro,
literatura e música e um refinado projeto gráfico, assim era a revista
na opinião de Jorge Wilheim ‘Servia, também, para divulgar as idéias
modernas, contrapondo-se à orientação didática do Mackenzie’,
acrescenta Wilheim. O número três da revista ficou famoso porque
teve sua capa desenhada por Alexander Calder. O artista americano,
em visita a São Paulo por ocasião da I Bienal, foi procurado por Millán e seus colegas que lhe presentearam com os dois primeiros números da revista. Calder foi convidado a desenhar a capa do número
três e atendeu ao convite entregando a Millán o original do desenho
que serviu de capa para aquele número2.
Foi ainda durante gestão de Millán no Diretório Acadêmico que se tomou a iniciativa de criar
sua primeira marca:

[...] foi desenhada por Luiz Roberto Carvalho Franco e Sidney Fonseca, a marca do Diretório Acadêmico: nela, lado a lado, estão uma coluna dórica e a figura que simboliza o Modulor, segundo croquis de
Le Corbusier. A divisão entre o clássico e o moderno aparece com
evidência para os arquitetos mackenzistas daquela época3.
O relacionamento aluno-professor em sala de aula caracterizava-se pelo tratamento cerimonioso, mesmo nos anos 1960. Havia distância hierárquica entre corpo docente e discente. Os costumes da época facilitavam este distanciamento entre as duas instâncias, mas não evitavam
que protestos e brincadeiras (até as de mau gosto) ocorressem. Porém, quando havia abuso, as
regras disciplinares eram aplicadas com rigor. Ao mesmo tempo nestas décadas, 1950 e 60, o
corpo diretivo buscava defender e proteger os alunos perante as autoridades acadêmicas, até
quando eles extrapolavam os limites estabelecidos.
AS ATIVIDADES DE ENSINO
Desde a criação da Faculdade, as disciplinas técnicas eram ministradas pelos professores engenheiros que também exerciam seu ofício na Escola de Engenharia Mackenzie. A freqüência a
estas aulas, no início, não era obrigatória, mas a apresentação de trabalhos e resolução de provas, sim. O grau de exigência era muito alto, como o demonstram os programas e alguns
exemplos de provas das diversas disciplinas deste grupo, mas os conteúdos eram os necessários à formação técnica dos arquitetos. Além das escritas, havia as provas orais, tanto semestrais, quanto nos exames finais. A análise dos programas das disciplinas deste grupo leva à
constatação de que os alunos recebiam formação técnica-ferramental muito completa e útil para o exercício da profissão. Nota-se também o cuidado com a atualização de conteúdos. Podese argumentar que o grau de exigência era exagerado em relação a essas necessidades, mas
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os egressos têm sido unânimes em constatar que se sentiam preparados para enfrentar os desafios profissionais ao ingressar no mercado de trabalho.
As disciplinas teóricas tinham, no início, em sua maioria, abordagem historicista dos temas, com
ênfase nas características da arte e arquitetura produzidas em cada região e tempo histórico,
desde a Antiguidade. Além de conhecer os aspectos históricos e características das edificações,
os alunos também tinham que representa-los, por meio do desenho. Entre 1958 e 1961 houve
considerável alteração neste enfoque historicista e de reprodução de modelos.
Havia um segmento de disciplinas teóricas, entre o quarto e quinto anos, para tratar das questões ligadas ao exercício da profissão, em seus aspectos legais e administrativos. Outros temas
diziam respeito à prestação de serviços para órgãos públicos. Os aspectos trabalhistas também
eram abordados e tratava-se, também, das principais teorias econômicas em vigor.
A ênfase no desenho, muito valorizado pelo beaux-arts, principalmente o de cópia e o de observação, foi diminuindo, conforme as características do curso iam se alterando, rumo ao Moderno. Os temas representados transitaram, com o passar do tempo, do figurativo para o
conceitual. Com a contratação de novos professores, afinados com o paradigma moderno, a
criação, o abstrato, a experimentação, passaram a ser os elementos ressaltados. Os alunos se
identificavam mais com esta abordagem da representação, embora a reestruturação tivesse
levado a uma diminuição da carga horária a ele dedicada. O grupo de disciplinas de Desenho foi
o que refletiu, com maior nitidez, as alterações decorrentes da adoção gradual do Moderno no
ensino da faculdade, até sua total incorporação.
O segmento de disciplinas abrigadas sob o leque Composição era o mais valorizado e enfatizado
em todas as etapas do curso, a partir do segundo ano, tanto sob um paradigma, como sob o
outro, chegando a ser definido como o “tronco” do curso de arquitetura, em 1958. Estas disciplinas eram divididas, por ordem de grandeza e complexidade dos temas propostos, em Pequenas e Grandes Composições, havendo ainda algumas outras que abrigavam o termo
composição em seu título e tratavam de elementos atinentes aos projetos desenvolvidos (estas
disciplinas foram quase totalmente suprimidas, com a implantação do paradigma moderno no
curso). Nestas disciplinas, além dos trabalhos solicitados para serem desenvolvidos em prazos
estendidos, que podiam chegar a dois meses, havia as atividades de Projeto Relâmpago, de 24,
8 e 6 horas, desenvolvidas na própria escola, herança do sistema beaux-arts, que se mantiveram durante o processo de implantação do Moderno.
Aspecto a ressaltar, no paradigma beaux-arts, é a inexistência da proposição de um terreno
onde deveria ser implantada a solução projetual. Teoricamente, as dimensões seriam as ideais
e a topografia plana, isto é, o terreno ideal para o edifício ideal. O passar do tempo e as transformações da realidade refletiram-se no tipo de solicitação e na forma como ela deveria ser
atendida. Enquanto a ênfase era beaux-arts, os temas propostos também o eram; a transição
trouxe alterações gradativas, que se avolumaram até chegar aos temas propostos na secada de
1960, de paradigma nitidamente moderno. Outra característica do conjunto dos temas propostos no período é de espelharem as mudanças da vida social, a complexificação dos equipamentos urbanos, o crescimento e adensamentos urbanos, as novas formas de lazer.
O curso passou por mudanças em diversos níveis, englobando a seriação das disciplinas, inclusão de novas, eliminação de outras, alterações nos conteúdos programáticos, atualização de
temas e de enfoques, de estudo de novas tecnologias de construção. A forma de elaboração e
apresentação dos programas das disciplinas também foi se alterando. Aqueles de 1961, por
exemplo, continham, muitas vezes, os objetivos da disciplina e a metodologia de ensino por
escrito como parte do programa, o que indica a adoção de princípios e metodologias pedagógicas diversas daquelas do período anterior.
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A TRANSIÇÃO DE PARADIGMAS NA FACULDADE DE ARQUITETURA MACKENZIE
A transição do paradigma de ensino de arquitetura calcado nos moldes beaux-arts e inspirado
no curso da Universidade da Pennsylvania para o da Arquitetura Moderna, no Mackenzie, foi
gradativa e, poder-se-ia dizer, ocorreu de modo sofrido e demorado. Não foi resultado de um
único fator nem de decisão individual, mas da conjugação de vários elementos que contribuíram para o resultado final. Não foi fruto de uma reforma, mas de uma série de providências,
tentativas, experimentações e suas avaliações, para se efetivar. Trocar de paradigma de ensino
sem interromper o funcionamento da escola durante a transição foi bastante complexo.
É uma espécie de consenso entre os alunos que cursaram até 1956 de que o grande entrave
para a adoção do moderno era o Professor Christiano. Acreditava-se, na época, que sua saída
iria resolver a questão e a implantação do moderno seria decorrência imediata. A transição foi
muito mais lenta do que imaginavam os protagonistas das reivindicações. Mas a crença de ser o
professor Stockler das Neves o único obstáculo, não se sustentou com sua saída.
Vários fatores contribuíram. As mudanças já estavam em embrião, antes de sua aposentadoria,
nos conteúdos das disciplinas técnicas e de organização do trabalho. Aspecto de considerável
peso era a constituição do corpo docente. O início do curso, na escola de Engenharia, foi levado
a efeito com poucos professores, escolhidos por seu fundador, que, durante o tempo de sua
atividade como diretor continuou a escolhe-los e/ou aprova-los. Sua aposentadoria não poderia
ser o gatilho de uma súbita substituição de todos os professores beaux-arts por modernos. Mudanças geralmente são fruto de processos em que, por um período de tempo, os adeptos tanto
do status quo quanto do novo paradigma coexistem. Nesse caso, conforme saíam os professores antigos, os que os substituíam eram afinados com o Moderno. A coexistência dentre os dois
grupos foi ficando cada vez mais discrepante. Os novos contratados foram introduzindo, em
suas aulas, os princípios, termos e aspectos próprios do pensamento moderno.
Quanto à duração dos vínculos empregatícios dos professores, verificou-se que, até aproximadamente 1958, havia baixa rotatividade dos professores, que depois se acelerou. Pode-se depreender deste fato que a busca dos caminhos a trilhar foi trabalhosa; muitas adaptações,
experiências e tentativas se fizeram necessárias. Fator que pode ser considerado de alta importância, é a falta de clareza de como deveria ser o ensino da arquitetura no novo paradigma – o
quê e como ensinar - eram questões prementes, apresentadas às escolas de arquitetura de
modo geral.
Há muitas referências, na documentação do período, à Comissão de Reestruturação da Faculdade de Arquitetura, principalmente após a saída do professor Christiano. Não foi possível precisar com exatidão se houve apenas uma em que se alternaram os membros, ou se foram
várias. As primeiras referências a estudos de adequação do currículo da faculdade datam de
sua gestão, e estes buscavam melhor entrosamento entre as disciplinas e adequação dos programas, porém mantinham o paradigma acadêmico.
Os entraves parecem ter sido significativas, pois a reestruturação abrangia diversas instâncias,
incluídas aí a situação trabalhista dos professores, as dificuldades para equipar a escola para
atender à nova realidade e, principalmente, para definir o perfil desejado para o curso. Somavam-se a elas pressões dos alunos para terem suas reivindicações atendidas rapidamente.
Havia também interferências externas, das comissões organizadas pelo grupo das faculdades de
arquitetura do país, do Instituto de Arquitetos e do Ministério de Educação. Foi necessária a
elaboração de novo regimento interno, que atendesse à legislação, abarcasse os resultados da
reestruturação do curso e regesse a vida da faculdade, de acordo, ainda, com o estatuto e o
regimento da Universidade. Os registros desse processo se encerram na Ata de 25 de janeiro
de 1965, com a aprovação para sua implantação experimental e encaminhamento ao Conselho
Universitário, que a aprovou.
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Com a implantação definitiva do novo paradigma, os conjuntos de disciplinas se organizaram da
maneira como segue. As Composições permaneceram como o tronco da estrutura didática do
curso, mas com novo enfoque; as disciplinas técnicas foram atualizadas em seu conteúdo e
permaneceram fortes em suas exigências. O desenho perdeu muito espaço, passando a ênfase
a ser na Comunicação Visual e Desenho Industrial, aliados à Modelagem. A História da Arquitetura sofreu grande esvaziamento; a Teoria da Arquitetura foi totalmente reformulada, passando
a trabalhar a função social do arquiteto e a funcionalidade na arquitetura. O Planejamento Urbano permaneceu acessório no período, pois o meio urbano era pouco estudado e o entorno
desconsiderado nas propostas projetuais (mesmo no Moderno). As disciplinas de formação profissional e legislação se mantiveram em seu papel auxiliar.
A formação recebida pelos alunos da Faculdade de Arquitetura Mackenzie continuou séria,
competente e bem fundamentada. Todas as condicionantes convergiam para uma formação
profissional que ensejasse a inserção de seus egressos no mercado de trabalho, onde poderiam
atuar de forma digna e competente. As divergências ideológicas, conceituais e estéticas não
afetaram o bom resultado colhido pelos egressos do curso, durante todo o período, até o fim da
transição.
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Forte, M. (2001). Diário de um jovem arquiteto: minha viagem aos estados Unidos em 1947. São Paulo:
Editora Mackenzie. P.15
2
FAGGIN, Carlos Augusto Mattei. (1992) Carlos Millán: itinerário profissional de um arquiteto paulista. FAUUSP. (Tese de Doutorado) or. Marlene Yurgel. p. 14-6
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Dois acontecimentos chave - a Revolução do 25 de abril de 1974 e a publicação do Decreto Lei
n.º 498-F/79 – fixam momentos de particular relevância no processo de reestruturação da Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP) e de integração na Universidade do Porto (UP),
justificando o desenvolvimento de um processo de análise, reflexão e aprofundamento sobre o
tema do ensino da arquitetura em geral e, sobre o projeto e prática pedagógicos da ESBAP, em
particular.
Pretende-se, num arco temporal balizado pela revolução de abril e pela publicação do referido
decreto, identificar os acontecimentos relevantes, os atores e a complexa estrutura de articulações, relações, continuidades e rupturas que, durante as décadas de 1970 e 1980, determinaram uma reformulação na designada Escola do Porto, concorrendo para a reestruturação e a
consolidação de um projeto pedagógico e de uma metodologia de abordagem ao projeto arquitectónico que a distingue e carateriza.
*
Em abril de 1974, num contexto de ruptura e paralisação da Escola, como reação à ditadura e a
uma gestão autoritária imposta pelo Ministério da Educação Nacional, a conquista da democracia e a consequente emergência de um novo enquadramento político, social e económico no
país, abria caminho a um processo de profundas reformulações no ensino superior, quer ao
nível das suas estruturas de gestão, quer ao nível dos modelos e práticas de ensino explorados.
A 21 de dezembro de 1979, o Decreto Lei n.º 498-F, cria a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), com o objectivo de dignificar o ensino e a investigação na área disciplinar da arquitetura, conferindo-lhes natureza universitária. Embora o referido decreto
enuncie a necessária salvaguarda da formação artística e assegure a transição do corpo docente da ESBAP para a nova faculdade, coloca a tónica na formação de natureza científica, retomando a essência do enunciado da Reforma de 1957 e, consequentemente, um conjunto de
limitações que determinaram a sua falência. Referimo-nos a um ensino eminentemente tecnocrático e potencialmente fragmentário por não se estruturar em função de uma lógica de formação global assente numa articulação interdisciplinar. A publicação deste decreto marca o
início de um longo e complexo processo de transição do Curso de Arquitetura da ESBAP para a
FAUP, que mobilizou colectivamente a Escola na defesa da sua autonomia e identidade.
Tendo em conta o contexto exposto, a persecução dos objectivos enunciados estrutura-se em
função de quatro momentos aos quais estão associados acontecimentos e momentos relevantes
no processo de restruturação da Escola no arco temporal definido. Num primeiro momento,
aborda-se o contexto e os acontecimentos que determinavam a paralisação do Curso de Arquitectura da ESBAP no ano letivo 1973/74. Num segundo momento, abordamos o contributo dos
três Encontros do Curso de Arquitectura da ESBAP, realizados em 1975, 1976 e 1977, procurando-se explicitar o contexto e experiências passadas que os enquadram e informam. Concluímos este momento, abordando o conjunto de Teses apresentadas por docentes da Escola, em
1979, destinadas à prestação de Provas de Habilitação para a obtenção do título de Professor
Agregado, tendo em conta que a sua realização, num timming e segundo uma estratégia particularmente pertinentes, contribuíam de forma mais ou menos direta para o processo de construção do projeto pedagógico da Escola. Um terceiro momento, no qual se aborda o processo
de criação e instalação da FAUP, destacando o tenso e conflituoso contexto de constituição e
nomeação da sua Comissão Instaladora (CI) e o encontro designado Quatro mesas redondas
sobre o ensino da Arquitectura, realizado em junho e julho de 1983, com o objectivo de questionar os princípios orientadores da experiência pedagógica em curso, identificando potencialidades e debilidades; por último, no quarto momento, colocamos em confronto os planos de
estudos que emergiam do debate e consenso alcançado nos Encontros do Curso de Arquitectura da ESBAP, e o primeiro plano de estudos do Curso de Arquitetura da FAUP, fixado pela Por-
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taria n.º 815, de 2 de outubro de 1984, identificando o entendimento, princípios, continuidades
e rupturas subjacentes.
*
Para o desenvolvimento do presente trabalho de investigação, foram consultados os arquivos das
instituições sobre as quais se reflete, nomeadamente das Faculdade de Arquitetura da U.P e da
Faculdade de Belas Artes da U.P., assim como os arquivos pessoais de alguns dos personagens
chave no contexto da Escola, nomeadamente de Alexandre Alves Costa e Álvaro Siza. Para além
do conjunto de fontes primárias que suporta a investigação e reflexão desenvolvidas, foi consultado um conjunto de Provas de âmbito académico desenvolvidas por docentes da ESBAP|FAUP,
artigos, publicações e Teses sobre a Escola do Porto e sobre o ensino da arquitetura.
*
Abordar o processo de reestruturação do Curso de Arquitectura da ESBAP, no período pós 25
de Abril, implica, necessariamente, recuar a 1968, explicitando o contexto que, após a superação de uma crise e da exploração de uma reestruturação da Escola, em moldes inéditos e inovadores, conduziu à instalação de uma nova e profunda crise que viria a culminar numa
paralisação das atividades escolares durante o ano letivo 1973/74.
Assim, em 1968, perante a emergência de uma crise na Escola, num contexto e quadro de motivações muito diversificado - nos quais destacamos a reação ao princípio de formação e plano
de estudos dos Cursos de Arquitetura, definidos pela Reforma de 1957; a reformulação da
agenda no campo disciplinar da arquitetura, centrada na emergência do papel social do arquiteto; o quadro de consolidação dos movimentos estudantis, à escala internacional e nacional, em
torno da democratização do ensino e da participação dos estudantes nos órgãos de gestão das
instituições; e a hipótese de extinção do Curso de Arquitectura da ESBAP, por dissolução prevista do seu corpo docente - surgia a oportunidade de explorar uma experiência pedagógica.
É no contexto de efetiva impossibilidade de funcionamento do curso, durante o ano letivo
1969/70, e na sequência de um conjunto de reivindicações e propostas apresentadas por docentes e alunos da ESBAP, no sentido de viabilizarem o seu funcionamento que, o recém nomeado Ministro da Educação Nacional, José Veiga Simão1, autorizava, na ausência de
alternativa e a título excepcional, a exploração de um regime de autonomia funcional e pedagógica. O referido regime, que viria a ser ensaiado entre 1 de abril e 31 de julho de 1970, tinha
por objectivo informar uma futura hipótese de reestruturação dos Cursos de Arquitetura. É neste contexto que se observa uma profunda reformulação do modelo de gestão, ao nível da definição das estruturas e respectiva constituição, assim como do modelo pedagógico. A referida
reformulação, rumo a uma democratização do modelo de gestão, efetivava-se por via da constituição de uma Comissão Coordenadora paritária, integrando três docentes e três alunos eleitos
pelos seus pares; uma Reunião Geral do Corpo Docente e uma Reunião Geral do Corpo Discente, constituídas pelo conjunto dos professores e dos alunos, respectivamente, com o objetivo
de estudar e tomar posições em matérias próprias; e um Plenário, constituído pelo conjunto de
Professores e alunos, com o objetivo de estudar e tomar posições em matérias comuns ao nível
da Escola. Pedagogicamente, definia-se um esquema de trabalho que centrava as atividades
escolares em torno de um tema único, Escola de Arquitectura, e da definição de propostas com
vista ao funcionamento do ano letivo seguinte, em particular, e à reestruturação do ensino da
arquitetura, em geral. Adoptava-se como unidade mínima de trabalho o grupo, privilegiando,
desta forma, o trabalho coletivo em detrimento do trabalho individual. A reformulação passava,
ainda, pela abolição do regime de faltas, adoptando um princípio de responsabilização individual e pela implementação de um novo sistema de avaliação, designado Apuramentos, no qual
participavam professores e alunos. O referido sistema era entendido como processo dinamizador da actividade escolar e meio de orientação da pedagogia, razão pela qual privilegiava uma
apreciação qualitativa e global do aluno, em detrimento de uma avaliação quantitativa.
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Num quadro de regime ditatorial, a natureza dos princípios que informavam o Regime Experimental ensaiado, a par de uma ausência de cultura, prática e modelos de reivindicação por parte dos alunos, viriam a justificar e a abrir caminho para o desmantelamento de uma estrutura
que se revelava particularmente incómoda para o Governo, razão pela qual este determinava
como única hipótese de funcionamento do curso, a reposição do plano de estudos definido pela
Reforma de 1957; o regresso a uma estrutura de gestão constituída apenas por docentes, a
que se somou a nomeação de um novo diretor, Joaquim Machado, capaz de defender e repor
os princípios de gestão tecnocrática e autoritária. O referido Diretor tinha por missão o saneamento político e o restabelecimento da ordem, depurando o corpo docente e discente da Escola. Como reação assistia-se a uma crescente politização de professores e alunos na defesa pela
liberdade de expressão e associação, e na luta contra a guerra colonial. O Governo de Marcelo
Caetano respondia com autoritarismo, policiamento, com a instauração de processos disciplinares a professores e o consequente recrutamento de estudantes para as fileiras do exército e
com cargas policiais sobre os estudantes. Como consequência, instalava-se uma profunda crise
na Escola que ao atingir o limite resultava numa paralisação das atividades durante o ano letivo
1973/74.
*
A conquista de liberdade de expressão, informação e associação, e o regresso a uma gestão
democrática, apenas viriam a ser possíveis após a Revolução de 25 de abril.
No rescaldo da Revolução, a 29 de abril de 1974, realizava-se um Plenário que viria a marcar
decisivamente o Curso de Arquitectura da ESBAP. Reunindo o consenso de professores e alunos
na defesa pela autonomia responsável e democrática das estruturas de gestão e pela implementação e consolidação de um processo de desfascização - como única via possível para evitar eventuais tentativas de reposição de um modelo de gestão e de ensino de natureza
tecnocrática -, retomava-se a proposta de estruturação do curso previamente formulada no
Regime Experimental, mantendo a divisão da sequência curricular em três ciclos – o 1.º ciclo
que englobava os 1.º e 2.º anos, o 2.º ciclo, que englobava os 3.º, 4.º e 5.º anos e o 3.º ciclo
que apenas englobava o 6.º ano -, assim como a adopção do princípio da hierarquização de
disciplinas, subdividindo-as em Disciplinas Centrais e Disciplinas Subsidiárias. De forma análoga
ao processo de implementação do Regime Experimental, a implementação da estrutura de curso adoptada, viria a ser efetivada por uma comissão paritária e eleita, agora designada de Comissão Pedagógica, que era entendida como o embrião das futuras estruturas de gestão da
Escola. A 31 de dezembro de 1974, o Decreto-Lei n.º 306, institucionalizava a democratização
dos estabelecimentos de ensino superior, fixando como órgãos de gestão dessas instituições a
Assembleia de Escola ou de Representantes, o Conselho Diretivo e os Conselhos Pedagógico e
Científico. Com a exceção do Conselho Científico, no qual apenas tinham assento docentes, os
restantes órgãos passavam a integrar docentes, alunos e funcionários.
Apesar das conquistas e mudanças enunciadas, no início do ano letivo 1975/76 mantinha-se a
crise no Curso de Arquitectura da ESBAP. É neste contexto e na sequência das deliberações de
uma Reunião Geral do Curso de Arquitectura (RGCA) que, a 10 de outubro de 1975, um grupo
de trabalho aberto, enviava a toda a comunidade académica um convite apelando a uma empenhada participação de todos num Encontro do Curso de Arquitectura, que se viria a realizar
nos dias 27, 28, 29 e 31 do mesmo mês, como única via possível para superar a crise instalada.
No referido convite, definia-se como objectivo principal do Encontro atingir uma linha de atuação e reestruturação para a Escola, com uma base de apoio que a legitimasse e tornasse exequível. Para o desenvolvimento dos trabalhos definiam-se três eixos temáticos estruturadores
da reflexão e do debate, designadamente O Movimento Estudantil, Reestruturação do Curso de
Arquitectura e Orgânica do Curso de Arquitectura.
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Do aceso debate gerado a partir de duas propostas de reestruturação do curso, apresentadas
no Encontro, designadas Lista Amarela2 e Lista Cinzenta3, resultava uma clarificação do sentido
e entendimento especifico da Escola relativamente à formação em arquitetura, numa clara
aproximação dos alunos aos problemas, aspirações, reivindicações e lutas das designadas classes trabalhadoras. O referido entendimento justificava a eleição do contacto com as referidas
classes como campo privilegiado de prática pedagógica e social, transformando-se a Escola
num grande atelier global que, por essa via, promovia uma efetiva inserção da comunidade
académica na realidade.
Do debate e da eleição da lista Amarela – que vencia a lista Cinzenta, por apenas um voto, na
eleição realizada na Reunião Geral do Curso de Arquitectura de 30 de janeiro de 1975 – resultava, ainda, a revalidação de uma estrutura do plano de estudos, organizada em função de três
ciclos, introduzindo como novidade a exploração simultânea de três domínios de formação, nomeadamente o teórico, o experimental e o social; assim como a manutenção de uma estratégia
de desenvolvimento dos trabalhos escolares, adoptando como unidade mínima o grupo e a manutenção do sistema de apuramentos, que continuava a ser entendido como processo contínuo,
crítico e construtivo, mantendo o sentido de apreciação global qualitativa do trabalho produzido.
É este o contexto que enquadra a realização de um conjunto de experiências desenvolvidas no
âmbito do Serviço de Apoio Ambulatório Local4 (SAAL), cuja importância se viria a revelar decisiva. Se, por um lado, as referidas experiências forçavam a um regresso do arquiteto ao campo
estrito da arquitetura e do seu exercício e à reposição do desenho como instrumento privilegiado – pondo termo à instalada dinâmica de recusa ao desenho -, por outro lado, como refere
Alexandre Alves Costa, a dinâmica e envolvimento geradas por estas experiências ao serem

transportados para o interior da escola por docentes e estudantes nele empenhados, vieram a
constituir elemento essencial na concretização da futura estrutura pedagógica para o novo curso de arquitectura que assim aparece profundamente enraizada na realidade social e resulta de
uma ampla participação que ultrapassa largamente os limites dos muros da escola.5
Os seguintes encontros, nomeadamente o II e III, realizados no início de cada ano letivo, em
outubro de 1976 e 1977, mantinham genericamente o enunciado do I Encontro.
Tendo em conta a experiencia, entretanto acumulada, tornava-se necessário e possível introduzir algumas alterações, definir uma estrutura de disciplinas específica para cada ano e enriquecer o plano de estudos com novos campos pedagógicos. Assim, resultava do II Encontro a
manutenção da estrutura tripartida do curso, organizando-a em três ciclos, procedendo-se, no
entanto, a uma reorganização do princípio de associação de anos. O 1.º ciclo, agora entendido
como propedêutico, de iniciação às problemáticas e conteúdos técnicos, passava a englobar
apenas o 1.º ano; o 2.º ciclo, entendido como momento de efetiva formação e de desenvolvimento de trabalho numa aproximação ao real, passava a englobar o 2.º, 3.º e 4.º anos; e o 3.º
ciclo, entendido como fase de transição entre as atividades escolares e a futura atividade profissional e momento privilegiado para desenvolver atividades no domínio da investigação, englobava o 5.º ano, um período de estágio curricular e um período destinado à realização de
uma pós graduação.
Do debate gerado no III Encontro não resultavam propostas de alteração significativas, apenas
alterações pontuais que passavam por explorar uma nova reorganização do princípio de associação de anos em cada um dos três ciclos, mantendo-se o sentido e princípio de formação explorado em cada um deles. Assim, o 1.º ciclo passava a englobar o 1.º e 2.º anos; o 2.º ciclo
passava a englobar apenas o 3.º e o 4.º anos; e o 3.º ciclo passava a englobar o 5.º ano e um
novo ano curricular, o 6.º. A realização de um estágio curricular, com discussão de relatório
sobre a actividade desenvolvida, passava a ser obrigatória apenas para os alunos cujo currículo
previa cinco anos de formação.
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Em dezembro de 1979, coincidindo com a data de publicação do decreto que cria a FAUP, um
conjunto de docentes da Escola – de entre os quais Pedro Ramalho, Alexandre Alves Costa,
Domingos Tavares, Manuel Correia Fernandes e Cristiano Moreira – apresentava teses destinadas à prestação de Provas de Habilitação para a obtenção do título de Professor Agregado. As
referidas provas revestiam-se de particular importância. Por um lado, possibilitavam a qualificação de cinco membros do corpo docente, que passavam a poder integrar o Conselho Científico,
em substituição de três professores externos à Secção Arquitectura da ESBAP, não arquitetos,
que tinham aceite desempenhar até aquele momento essas funções. Por outro lado, e no contexto de criação da FAUP, o desenvolvimento das referidas teses enquadrava-se numa estratégia previamente definida pelos candidatos de refletir sobre o ensino da arquitetura,
contribuindo de forma mais ou menos direta para o processo de construção e consolidação do
projeto pedagógico da Escola. Aquelas provas, para além da realização pessoal de cada um no

âmbito da carreira académica, constituíam também um teste de autoridade do próprio curso
para falar de si, impondo-se pela qualificação dos seus professores.6 Ou seja, a par do debate e
consensos construídos nos três Encontros realizados, as Provas de Agregação, constituíam, no
encerramento da década de setenta, um momento de balanço e síntese que, embora de natureza individual - partindo das leituras e experiências vivenciadas por cada um -, tinham por objectivo clarificar a essência e identidade da Escola, concorrendo para a consolidação de um
projeto coletivo, no qual tinham sido protagonistas. Às portas da entrada na Universidade, o
Curso de Arquitetura da ESBAP marcava uma posição, afirmando-se e reforçando-se coletivamente e institucionalmente.
*
O processo de criação e instalação da FAUP está associado a um clima de grande tensão e conflitualidade entre a Escola e o Reitor da Universidade do Porto, Armando Campos e Matos, desde a publicação do Decreto Lei n.º 498-F e a efetiva nomeação da CI da FAUP, a 20 de Julho
de 1982. Durante o referido período e perante a hipótese de nomeação de uma CI alheia ao
curso e aos seus interesses, e perante um entendimento do Reitor sobre o ensino da arquitetura muito diverso do da Escola, assistia-se a uma mobilização coletiva em torno da identificação
do conjunto de critérios que deveria orientar o processo de constituição da CI, e que se reivindicavam como condição necessária para assegurar a defesa de um conjunto de questões de
âmbito disciplinar e pedagógico, consideradas chave no processo de transição. Referimo-nos à
necessidade de verem assegurada a necessária autonomia disciplinar na definição de programas de ação pedagógica e científica, por forma a preservar a condição de interdisciplinaridade
da arquitetura, e garantir um ensino assente na capacidade de relacionar e integrar criticamente, e na proporção adequada, os diferentes domínios, artístico e científico da formação. Num
contexto em que se retomava um sentido de formação que reforçava o domínio científico, em
detrimento do artístico, e uma autonomia disciplinar tendente a uma fragmentação e desarticulação entre disciplinas, o referido conjunto de reivindicações ganhava particular pertinência determinando decisivamente o futuro sentido da formação em arquitetura, na Escola do Porto. A
18 de março de 1980, na eminência da nomeação da CI da FAUP, José Grade, Presidente do
Conselho Diretivo da 1.ª Secção Arquitectura, enviava um ofício ao Reitor da UP, solicitando
uma audiência com os órgãos de gestão do curso. Reivindicavam uma composição da CI com
maioria de arquitetos, incluindo o presidente que, na opinião do corpo docente, deveria ser arquiteto e com prática docente na ESBAP.
O despacho proferido pelo Ministro da Educação, João José Silva, a 20 de julho de 1982, encerrava finalmente o conflito entre a Secção de Arquitectura da ESBAP e o Reitor, fixando uma CI
que ia ao encontro das reivindicações da Escola, tendo em conta que nomeava cinco elementos, sendo que três deles eram arquitetos com experiência de docência no Curso de Arquitetura
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da ESBAP. Referimo-nos a Fernando Távora, que assumia as funções de presidente da comissão, e os Arquitetos Alexandre Alves Costa e Domingos Tavares.
Com a estabilização do processo de constituição da CI, estavam criadas as condições para dar
continuidade ao processo de debate, critica e revisão do curso, agora num contexto de autonomia disciplinar e institucional relativamente a outros domínios do ensino artístico, determinado pela integração na Universidade do Porto. Autonomia essa, que resultava de uma ruptura
não desejada entre o Curso de Arquitectura e os Cursos de Pintura e Escultura professados na
ESBAP.
O contexto exposto, enquadra o encontro designado Quatro mesas redondas sobre o ensino da
Arquitectura, realizado nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho de 1983, a pedido da CI da FAUP,
com vista à fixação do plano de estudos do Curso de Arquitetura da futura FAUP. De forma
análoga aos Encontros realizados nos anos 70, procurava-se, neste encontro, e no contexto de
entrada na Universidade, debater o ensino na Escola, colocando em evidência a história do curso, nomeadamente a Reforma de 1957, o Regime Experimental de 1969/70 e as transformações e concepções posteriores. A partir de uma discussão organizada em torno das quatro
áreas estruturantes do plano de estudos – Arquitectura, Teoria e História, Análise do Território
e Construção – pretendia-se questionar os princípios orientadores da experiência pedagógica
em curso, identificando potencialidades e debilidades, assim como posições convergentes sobre
uma estratégia de reestruturação.
Do debate gerado nas diversas mesas, extraia-se um conjunto de conclusões que permitiam
orientar a definição do futuro plano de estudos. Assim, na área de Arquitectura, destacamos,
como debilidades identificadas, a inconsistência teórica da área de Arquitectura e a ausência de
uma metodologia do ensino do projeto, a par de uma certa descoordenação horizontal, entre
disciplinas, que justificava a proposta de criação da figura do coordenador de ano e o desenvolvimento de um corpo coerente de Teoria da Arquitetura ligado à prática do Projeto. Na área de
Teoria e História, que passava a adoptar por consenso a designação de História da Arquitectura, procurava-se esclarecer o entendimento e sentido de formação, reivindicando-se a existência de uma componente de formação prática como único meio possível para alcançar o rigor,
profundidade e progresso do conhecimento, fomentando em cada aluno a construção e consolidação de um processo crítico, levando-o, como refere FIGUEIRA (2012:85) a movimentar-se e
a tomar uma posição activa face ao edificado histórico. “O ensino da História da Arquitectura

deverá contribuir para entender o presente e projectar o futuro, criando uma tessitura geral de
conhecimentos personalizada.”7 Por sua vez, na área de Análise do Território, a par da defesa
da formação do arquiteto generalista, reclamava-se uma maior autonomia disciplinar e o necessário reforço da área de urbanismo por via da clarificação de conteúdos e métodos próprios.
Por último, na área de Construção, o debate não permitia chegar a um consenso e a uma posição coletiva em torno de duas praticas pedagógicas possíveis – uma assente na experiência
profissional e outra assente na construção de um corpo teórico por via das Ciências da Construção -, e da importância e pertinência da Matemática, na formação do arquiteto da Escola do
Porto.
*
As palavras de Fernando Távora, no momento de tomada de posse da Comissão Instaladora na
Reitoria da UP, esclareciam a orientação, o sentido e a estrutura de formação que viriam a ser
explorados pela Escola e fixados pelo Despacho Reitoral, de 10 de outubro de 1984 e pela Portaria n.º 815, 20 de outubro de 1984.

Ensinar Arquitectura (...) é difícil e apaixonante.
Sobre a formação do arquitecto já afirmava Vitrúvio que ‘ele deve ...saber escrever e desenhar, ser instruído na geometria e não ser ignorante da óptica, ter aprendido a aritmé-
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tica e saber muito de história, ter bem estudado a filosofia, ter conhecimento da música
e algumas noções de medicina, de jurisprudência e de astrologia’. (...)
Continuamos iguais.
É na apaixonante e difícil formação deste especialista-generalista, passe o aparente contraditório da expressão, deste homem de síntese criadora com capacidade de inteligente
análise, que a Faculdade de Arquitectura vai, certamente empenhar-se, associando a experiência desta insigne Universidade à de uma prestigiada Escola (...).8
A Estrutura Orgânica do Curso de Arquitectura da FAUP mantinha a organização tripartida, explorada nos sucessivas propostas de reestruturação do Curso, ao longo dos anos 70. Embora se
mantivesse a fixação do currículo de formação em seis anos, de acordo com a proposta formulada no III Encontro e, entretanto, fixada nas Bases Gerais e regime de estudos, recuperava-se
o princípio de associação de anos defendido no II Encontro. Assim, o 1.º ciclo, passava a englobar novamente apenas o 1.º ano; o 2.º ciclo, voltava a englobar o 2.º, 3.º e 4.º anos; e o
3.º ciclo, para além do 5.º ano – que passava a permitir um aprofundamento da disciplina de
Projecto num de três domínios optativos, designados Edificações, Urbanismo e Renovação -,
passava a integrar um novo ano destinado à realização de um Seminário de Préprofissionalização. Relativamente aos planos de estudos anteriores mantinha-se, ainda, o princípio de hierarquização de disciplinas, dando lugar ao agrupamento de disciplinas nas designadas áreas científicas obrigatórias e áreas científicas optativas e à atribuição de unidades de
crédito em função do seu grau de importância na formação do arquiteto. No grupo das áreas
científicas obrigatórias, consideravam-se disciplinas de formação nuclear as de: Iniciação ao
Projecto; Projecto e Desenho; Projecto I, II e III; Teoria Geral da Organização do Espaço; Teoria da Arquitectura I, II e III; História da Arquitectura I, II e III; História da Arquitectura Portuguesa; e Urbanologia.
Para além do exposto, o elenco das disciplinas e respectiva distribuição em cada um dos anos
curriculares viria a refletir diretamente os consensos alcançados e as sugestões apontadas no
Encontro de 1983. Como principais transformações ao currículo anterior apontamos a consolidação da área da História da Arquitectura, que se autonomiza relativamente à Teoria da Arquitectura e que, distribuindo-se ao longo dos 5 anos de formação, conclui a sequência
cronológica - que organiza o programa específico de cada ano -, com uma abordagem que introduz um campo de estudo específico sobre a evolução da arquitetura e das cidades nas quais
se identifica uma matriz cultural portuguesa. Por sua vez, a área de Análise do Território perdia
expressão e importância nos primeiros 4 anos do currículo – ficando limitada à disciplina de
Urbanologia, no 2.º ano e de Gestão Urbanística, no 3.º ano, podendo o aluno escolher no 4.º
ano uma disciplina opcional nesta área – passando a ganhar importância nuclear apenas no 5.º
ano, opção B, Urbanismo.
*
A investigação desenvolvida permite-nos concluir que, na Escola do Porto, o ensino da arquitetura evoluiu numa lógica de continuidade e respeito pelas tradições, integrando os desafios e
solicitações de cada tempo cultural. Tal como em relação à construção da sua história, subsiste
no tempo a convicção de que a formação em arquitetura se relaciona com um tempo longo,
feito de continuidades e com um modo de ver, pensar e fazer arquitetura específicos. A transição do Curso de Arquitetura da ESBAP para o contexto universitário, com a criação da FAUP,
não resultou numa transformação significativa da formação em arquitetura no Porto, tendo
constituído sobretudo mais um momento de aprofundamento e consolidação da estrutura e
programas e respectiva lógica de arrumação e articulação, assim como de reforço institucional
da Escola em torno de duas questões chave - que decorrem do confronto entre o binómio ciência versus arte -, nomeadamente a defesa intransigente da componente artística na formação
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do arquiteto e da autonomia disciplinar da Arquitetura. Na Escola do Porto, os diversos momentos de crise – Reforma de 57, reação à ditadura, entrada na universidade em 1979 – constituíram oportunidade e estímulo para, um colectivo, levar a cabo reformulações que, mantendo a
essência e identidade de uma Escola e de um projeto pedagógico, se ajustam no tempo em
função da especificidade do contexto em presença.

Não há pois um método ideal nem uma didáctica certa, mas antes uma acção constante em
que tais instrumentos se refazem no confronto com a história e a crítica da arquitectura, com a
história e as descobertas do homem.9
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INSTITUIÇÕES ESCOLARES:
HISTÓRIA, ARQUIVOS
E F ONTES NO ESPAÇO
LUSO BR ASILEIRO
Adriana Aparecida PINTO, Coordenadora
Esta mesa-coordenada reúne cinco trabalhos que têm o objetivo de evidenciar algumas possibilidades investigativas no que tange a instituição escolar em regiões e
cidades do Brasil e de Portugal. As pesquisas sobre as instituições escolares foram
desenvolvidos a partir da década de 1960, especialmente na Europa. Entretanto
foi somente nas últimas décadas que, na História da Educação, a abordagem dos
processos de formação e de evolução das instituições educativas constituiu um
domínio do conhecimento historiográﬁco em renovação, que tem operado uma
profunda alteração metodológica. É justamente nesse cenário, que a história das
instituições escolares tem tomado fôlego na pesquisa em História da Educação,
com o estudo de temáticas ligadas ao cotidiano escolar, à organização e ao funcionamento interno das escolas, à construção do conhecimento escolar, ao currículo,
às disciplinas, aos manuais escolares, aos agentes educacionais (professores e alunos), ao arquivo escolar e a sua documentação, as suas formas de representação
nos dispositivos de legislação e comunicativos (imprensa periódica especializada
em educação e/ou imprensa de circulação geral) entre outros aspectos. A convergência dos trabalhos apresentados está, sobretudo, na preocupação em promover
nas investigações particulares a articulação entre história das instituições escolares, arquivos e fontes, estabelecendo assim, uma dialética que enriquece a interpretação na historiograﬁa educacional.
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CRUZAMENTO DE FONTES PARA A
ESCRITA DA HISTÓRIA DE INSTITUIÇÕES
ESCOLARES: DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS,
OBJETOS E MEMORIALISTAS
Eurize Caldas PESSANHA
Wanderlice da Silva ASSIS
Stella OLIVEIRA
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Introdução
Desde 2002, um grupo de pesquisadores dedica-se a escrever a história de uma instituição de ensino secundário, a atual Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, no sul
de Mato Grosso, desde a sua criação, em 1939, até 1971, promulgação da lei n. 5692 que extinguiu os ginásios. A experiência acumulada nessa trajetória constitui a base deste texto, cujo
objetivo é problematizar a utilização e o cruzamento de fontes na escrita da história de instituições escolares de ensino secundário.
Escrever a história da educação ao sul de Mato Grosso vem sendo um desafio constante para os pesquisadores da área. Essa região que, na atual divisão política do país, forma o
Estado de Mato Grosso do Sul, constituía, até 1977, a porção sul do então estado de Mato
Grosso. A história desse desmembramento ultrapassa os limites de uma divisão políticogeográfica, pois há indicações de que essa região construiu sua história em certa medida independente e até em oposição ao estado ao qual esteve ligada. Em 1932, por exemplo, contrariando a posição política da capital, o sul aderiu ao Estado de São Paulo na Revolução
Constitucionalista. Pesquisadores em história da educação, vinculados a instituições de pesquisa
do atual Mato Grosso do Sul, identificam que instituições escolares da região, embora vinculadas historicamente à história da educação do estado de Mato Grosso, apresentam especificidades históricas que justificam uma análise diferenciada. Essas especificidades podem ser
parcialmente atribuídas à diversidade na história da expansão do ensino público no estado: enquanto a criação de escolas públicas na capital Cuiabá era uma consequência “natural” de sua
posição política, para as cidades mais distantes, no caso, as situadas ao sul do estado, a instalação de cada nova escola ou nível de ensino era resultado de lutas e mobilizações políticas adquirindo, portanto, sentidos diferentes para seus habitantes. Essa diferenciação mostra-se
particularmente visível na história das instituições de ensino secundário: enquanto a capital,
Cuiabá, contava com um ginásio público, o Liceu Cuiabano, desde 1880, a parte sul do estado
só vai instalar o ensino secundário público na década de 1930.
Uma dificuldade pode ser acrescentada à tarefa de escrever a história do ensino secundário da região sul de Mato Grosso: a relativa escassez de literatura historiográfica oriunda
de pesquisas ancoradas em fontes históricas, ausência parcialmente explicada pela dificuldade
de acesso aos arquivos, pois, com a divisão do Estado, parte dos arquivos relacionados com as
atividades governamentais de educação ficou armazenada na capital do antigo estado. Toda
documentação produzida para atender a exigências legais e burocráticas tem sua duração dependente de sua função, terminada a função, desaparece a preocupação com sua preservação
e organização e, esses “papéis velhos” só adquirem sentido quando algum pesquisador os
transforma em fontes.
Metodologia
Magalhães (2004) nos informa que a investigação sobre a história das instituições
vem passando por um processo de renovação metodológica para superar as bases cronísticas e
memorialísticas e pela utilização de novas fontes de informação. Na análise da renovação metodológica e da ressignificação do conceito de fonte, incorporamos em nossas pesquisas os
alertas de Nosella e Buffa (2005) em relação ao fascínio que essas fontes não convencionais
exercem sobre os pesquisadores que tendem a privilegiar o “singular”, o “pitoresco”, situando
no mesmo plano, elementos com sentidos diferentes para a história da escola. Nossas pesquisas procuram enfrentar as particularidades da escola sem perder de vista a totalidade histórica,
assumindo o paradigma indiciário de Ginzburg (2003): operação historiográfica “de caça” que
nos permite descobrir o universal partindo da singularidade.
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Embora desde 1917, a região sul de Mato Grosso tenha sido marcada por instalações
e fechamentos de escolas que ofereceriam o curso de ginasial, a instalação da educação secundária na região pode ser considerada tardia, visto que a primeira cidade da região a oferecer
um curso ginasial, mantido pelo governo estadual, foi Corumbá, em 1935 e Campo Grande,
atual capital de Mato Grosso do Sul, criou seu primeiro ginásio público apenas no final da década de 1930. A história dessa instalação tardia caracterizou-se por dois aspectos: primeiro, como
em todo o país, a instalação de instituições de nível secundário foi impulsionada pela iniciativa
privada, uma vez que esse era um “luxo aristocrático” no qual o poder público não deveria investir; o segundo aspecto é que foi majoritariamente confessional e católica.
No início da década de 1940, a rede de colégios da região constituía-se de dois ginásios públicos, duas instituições privadas confessionais católicas salesianas femininas e duas
masculinas e uma instituição privada não confessional, nas cidades de Corumbá e Campo Grande. O primeiro ginásio público da cidade de Campo Grande/MS, atualmente Escola Estadual Maria Constança Barros Machado1, iniciou suas atividades em 1939, sem a necessária Inspeção
Prévia, só obtida em 1942. Identificado como uma referência na história da educação da cidade
tornou-se lócus das pesquisas sobre História das Disciplinas Escolares (HDE) realizadas pelo
grupo de pesquisa Observatório de Cultura Escolar (OCE)2. A transformação desta escola em
lócus das pesquisas sobre HDE vincula-se à conclusão a que esta equipe de pesquisadores chegou ao finalizar uma série de projetos de pesquisa sobre disciplinas escolares: “[...] o estudo da
história das disciplinas escolares estaria limitado caso se restringisse apenas aos processos
ocorridos internamente em cada disciplina.” (Pessanha, Daniel, & Menegazzo, 2004, p. 61).
Posteriormente, outra pesquisa, com o objetivo de realizar um estudo comparativo sobre a cultura escolar de instituições escolares “exemplares” constituídas no processo de urbanização e modernização das cidades brasileiras no período de 1880 a 1970, confirmou a hipótese de
que essa foi uma “escola exemplar”, isto é, considerada referência de qualidade e ligada à identidade dos grupos sociais que, em determinados momentos históricos, se consideravam elite na
cidade. Trata-se do projeto “Tempo de cidade, lugar de escola: um estudo comparativo sobre a
cultura escolar de escolas exemplares constituídas no processo de urbanização e modernização
das cidades brasileiras (1880-1970)”, desenvolvido de 2005 a 2007, financiado pelo CNPq (Edital
19/2004 - Universal). Sua origem vincula-se à produção do grupo de pesquisadores envolvidos,
voltada para o estudo de determinadas instituições escolares cujas histórias pareciam indicar uma
estreita relação com as histórias das respectivas cidades: o Liceu de Humanidades de Campos,
em Campos dos Goytacazes/RJ; o Grupo Escolar Conde do Parnahyba, em Jundiaí/SP; o Liceu
Campograndense, hoje denominado Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo
Grande/MS; e o Colégio Estadual de Uberlândia/MG. O período histórico analisado inicia-se com a
data de fundação da mais antiga entre as escolas analisadas, o Liceu de Humanidades de Campos, e termina no último ano antes da implantação da lei n. 5692, de 11 de agosto de 1971, que
alterou profundamente as características do ensino secundário, transformando os antigos Colégios
e Ginásios em “Escolas de 1º Grau” ou “1º e 2º graus”. Partindo da hipótese de que tais escolas
seriam escolas exemplares, isto é, percebidas como ligadas à própria identidade cultural dos grupos sociais que se expressavam como “elites” nessas cidades, em momentos históricos específicos, foram selecionadas algumas chaves de análise que possibilitassem compreender como essa
exemplaridade se expressou na cultura escolar de cada escola nos momentos históricos em que
se tornou mais clara. As chaves de análise selecionadas foram: os edifícios; os alunos, os professores e as práticas. Concluiu-se que, de alguma forma, a história registrada nos arquivos dessas
escolas explicita que, de formas diferentes, em algum momento de sua história, cada cidade foi
considerada estratégica em sua região e essa situação impulsionou seu desenvolvimento. Nesse
processo, as escolas “exemplares”, foram produzidas como forma de completar esse desenvolvimento e essa posição estratégica.
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Cruzamento das fontes
Das treze pesquisas sobre história das disciplinas escolares realizadas no grupo, nove
tiveram como lócus a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, como pode ser acompanhado no quadro abaixo:
Quadro 1
Relação das dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação
sobre História das Disciplinas Escolares segundo lócus

1.
2.
3.
4.
5.

Dissertação
O ensino de didática na década de trinta, no sul
de Mato Grosso: ordem e controle?
Consonâncias e dissonâncias de um canto coletivo: a história da disciplina canto orfeônico no
Brasil
A história da educação moral e cívica: um álbum
de fotografias da sociedade brasileira
Da proposta das “elites” ao método direto: uma
história da disciplina língua inglesa no Colégio
Pedro II (1930-1958)
Música na cultura escolar: as práticas musicais
no contexto da educação artística (1971-1996)

6. O ensino de latim na Escola Maria Constança
Barros Machado como reflexo da história da disciplina no Brasil (1939 – 1971)
7. A disciplina língua portuguesa nos trilhos da lei,
na prática dos livros didáticos e na memória de
alunos e professores em Campo Grande (19601980)
8. A disciplina educação física no Maria Constança:
expressões da cultura escolar no período de
1954-1964
9. O ensino de história nas séries iniciais do ensino
de primeiro grau na Escola Estadual Maria Constança
10. A disciplina língua inglesa e o “sotaque norteamericano”: uma investigação das práticas docentes no Maria Constança
11. A história da disciplina língua espanhola expressa nas leis e na cultura escolar do colégio “Maria
Constança” em Campo Grande-MT (1953-1961)
12. A história da disciplina escolar francês no Colégio
Estadual Campo-Grandense (1942-1962)

13. Os indícios das práticas curriculares na disciplina
de História em uma escola exemplar de Campo
Grande entre 1942 e 1970

Lócus
Sem lócus definido

Autor
Araújo (1997)

Sem lócus definido

Feliz (1998)

Sem lócus definido

Josgrilbert (1998)

Colégio Pedro II

Casimiro (2003)

Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado

Campos (2004)

Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado
Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado

Braga (2006)
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Braga (2005)

Pereira (2005)

Cardoso (2006)

Rahe (2006)

Morais (2007)

Oliveira (2009)

Menezes (2011)

Todas essas pesquisas foram conduzidas com base nas informações contidas nos documentos produzidos nessa escola e armazenados no que poderia ser genericamente considerado “arquivo escolar”. Dizemos “genericamente” porque, antes que tais documentos fossem
transformados em fontes que respondessem às questões de pesquisa, não passavam de “papéis velhos” guardados por acaso em algum canto da escola (Pessanha, Assis, & Oliveira,
2011).
Transformar documentos em fontes é uma operação historiográfica conduzida primordialmente pelas questões que se vai responder. Embora Ginzburg (1997, p. 11) afirme que “[...]
são freqüentes os acasos que fazem surgir uma pesquisa” e que Pessanha (2008, p. 223) tenha
escrito um capítulo de livro “[...] resultado de dois felizes acasos que permitiram acesso a cadernos escolares de duas normalistas da década de 1930”, nenhum desses acasos teria transformado os “achados” em fontes se já não houvesse questões de pesquisa provocando esses
pesquisadores e possibilitando os “acasos”.
Como já mencionado, as primeiras incursões aos arquivos da escola, em 2002, tinham
como objetivo localizar documentos para a escrita da história de disciplinas escolares que tiveram como lócus essa escola bem como escrever a história das práticas curriculares e da relação
entre a história desta escola e a cidade de Campo Grande. Paralelamente à realização dessas
pesquisas foi necessário organizar os documentos existentes na escola.
Esse processo de organização do arquivo, além de ter gerado um conjunto de DVDs
com 9423 fotos de documentos relativos à história da escola (Pessanha, & Assis, 2011), produziu, no próprio processo de coleta de dados, a necessidade de reflexão tanto sobre a transformação de documentos em fontes quanto sobre a própria escrita da história de instituições
escolares.
Escrever a história dessas instituições, a partir de documentos tão diversificados, produzidos com objetivos e leitores diferentes, mostrou descontinuidades, lacunas e a existência
de versões diferentes. Assim, por exemplo, a própria data de fundação da escola não pode ser
diretamente determinada, pois o decreto de sua criação data de 1938, mas, o relato de uma
das pessoas envolvidas nesse processo menciona que só no ano seguinte foi solicitada do governado a instalação de um ginásio público na cidade de Campo Grande (Rosa, 1990). Longe
de se buscar a “verdade” histórica, essa divergência aponta para a necessidade de problematização e de cruzamento de fontes.
O cruzamento das fontes permite também preencher os recorrentes hiatos ocasionados pela dificuldade de acesso e pelas lacunas dos arquivos identificadas no ato da produção
dos documentos e do estabelecimento de fontes (Certeau, 2006). Aquilo que um documento
pode não responder, o outro se encarrega de denunciar e o pesquisador, no ofício de historiador, na busca pela história da instituição escolar recorre, principalmente, às fontes encontradas
nos arquivos escolares, cotejadas entre si e com outras fontes externas ao arquivo.
É necessário desvendar a peça documental, encontrar o sentido de cada documento
em seu contexto de produção e uso, sua importância para o estabelecimento escolar, para a
escrita da história da instituição escolar em seus aspectos próprios, as condições em que foi
produzido, o propósito de sua produção.
Foi assim que cada pesquisador rastreou a inclusão e exclusão de disciplinas, alterações de nomenclatura e carga horária, livros didáticos recomendados, professores que as ministraram, e até mesmo polêmicas como no caso da discussão sobre a exclusão das disciplinas
Latim (Braga, 2005) e Espanhol (Morais, 2007).
A escrita administrativa constituída por Atas, Ofícios, Regulamentos, Portarias, Relatórios, Livros de ocorrência foi utilizada em todas as oito pesquisas que escreveram a história das
disciplinas escolares nesse lócus; em segundo lugar como fonte privilegiada aparece o livro di-
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dático utilizado em seis das pesquisas. Ao privilegiar essas duas fontes, com características “oficiais”, os pesquisadores enfatizam o currículo prescrito em detrimento do currículo praticado
(Goodson, 1995). Tal atitude indica, em primeiro lugar, a dificuldade de acesso a outros tipos
de fontes, mas aponta também para um obstáculo à escrita da História das Disciplinas Escolares: que fontes podem informar sobre o que foi realmente realizado?
O cruzamento com outra fonte, os diários de classe, foi o caminho encontrado pela
metade dos pesquisadores. Campos, por exemplo, analisou o registro dos conteúdos de música
nos diários de classe da disciplina Educação Artística e não encontrou nenhum conteúdo musical em 30% deles, concluindo que “é mais razoável afirmar que artes plásticas e artes cênicas
foram prioritariamente ministradas e praticadas no contexto da Educação Artística, sobrepujando as atividades musicais”, ao contrário do que era prescrito (Campos, 2004, p. 48).
Nessa mesma direção, Rahe identificou que, mesmo sendo prescrita para a disciplina
Língua Inglesa uma carga horária de noventa minutos semanais, duas aulas por semana, os
diários de classe de 2001 a 2003 registram que essa carga foi reduzida a 50 minutos pelas atividades identificadas como “projetos”. O cruzamento da escrita administrativa com os diários
foi, nesse caso, provocada por depoimentos de professores que afirmaram perceber uma alteração no prestígio que os alunos atribuem à disciplina influenciados pelas constantes mudanças
na legislação que a tornava ora obrigatória ora apenas recomendada. Foram também os registros nos diários de classe que possibilitaram a identificação de que o “método audiolingual centrado nos padrões estruturais de gramática definidos lingüisticamente” era praticado pelos
professores (Rahe, 2006, p. 86).
Garimpando os “papéis velhos”, ainda na fase de organização inicial do arquivo, Oliveira (2009) se deparou com uma fonte não usual: Pontos de Prova.
Segundo a autora eles formavam “a massa documental mais consistente a respeito da
disciplina escolar Francês do Colégio Estadual, práticas e conteúdos ensinados nas 1ª, 2ª, 3ª e
4ª séries do ginásio, ainda existente no Arquivo da Escola Maria Constança” (Oliveira, 2009, p.
25). Além disso, “seu bom armazenamento e estado de conservação [...] disposto num período
sequencial de 1942 a 1947”, possibilitaram a escrita da história da disciplina escolar Francês
naquela escola. Foi necessário criar procedimentos para organizar esse material antes de analisá-la como fonte para a HDE. A autora elaborou “um quadro de conteúdos (por série, professor
e ano letivo), um quadro de enunciados (por série, professor e ano letivo), um quadro de exercícios (por série, professor e ano letivo) e um quadro de temas de exercícios”. Esse quadro se
constituiu na linha de tempo da história da disciplina escolar Francês na Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado conferindo ineditismo à dissertação.
Duas das fontes classificadas como de escrita administrativa mereceram tratamento
especial: o “Relatório de Inspeção Prévia de 1941” e o “Relatório de verificação prévia” de
1956. São documentos elaborados para solicitar a autorização de funcionamento, o primeiro
deles obedecendo à Portaria de 15 de abril de 1932, e o segundo, obedecendo à Portaria n. 67,
de 30 de janeiro de 1946. Assinados pelo Inspetor Federal e pela diretora da escola explicitam a
adequação da escola às normas federais.
Trata-se, portanto, de documento com o objetivo de demonstrar para as autoridades
competentes, que a escola possuía todas as condições necessárias para que seu funcionamento
fosse autorizado. Esse objetivo obriga a problematizar tal documento uma vez que era preciso
apresentar os aspectos da escola que demonstravam “irrefutavelmente” que a instituição obedecia à legislação.
O Relatório de 1941 inclui uma “Síntese Biográfica do Ginásio Estadual Campograndense” que registra que a escola foi criada pelo Decreto n. 229, de 27 de dezembro de 1938 e
solenemente instalada em 18 de março de 1939, sem inspeção prévia.
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Os dois Relatórios atestam a existência das condições exigidas para a autorização do
funcionamento da escola. Do ponto de vista das práticas curriculares, incluem listas de objetos
para as disciplinas Física, Química, História Natural e para as práticas de Educação Física. O
primeiro cotejamento dessa fonte foi com a legislação pertinente: a Portaria n. 501, de 19 de
maio de 19523, referente ao Capítulo XXIII – DO APARELHAMENTO ESCOLAR (Vieira, 1956, p.
210), verificando-se uma total coincidência entre as duas listas: a prescrita na legislação e incluída nos Relatórios.
Há listas para três laboratórios: 140 itens para o Laboratório de Física; 190 para o
Laboratório de Química; e 20 itens para o Gabinete de História Natural.
Na primeira abordagem desses documentos, a equipe de pesquisadores percebeu a
coincidência entre essas listas e as listas contidas nas portarias ministeriais que regulamentam
o funcionamento das escolas e a necessidade de analisar se havia indícios da existência desse
material. Cruzando as informações dos relatórios com uma ata intitulada “Termo de abertura e
exame de material”, pela qual se tem notícia de que os professores de Física, Química, Geografia e Inglês foram reunidos, no dia 13 de setembro de 1940, para proceder à abertura de nove
volumes contendo artigos destinados ao Gabinete de Física e Química, História Natural, Geografia, Educação Física e Desenho (Atas das reuniões do Liceu Campograndense, 1939-1975,
2011), concluiu-se que a escola adquiriu esse material em firmas de São Paulo e Rio de Janeiro,
ao que parece, especializadas em material escolar: Franz Sturm & Cia Ltda., Rua José Bonifácio,
115, São Paulo; Empreza Progresso Ltda., do Rio, Rua Dom Geraldo, 49; Brasileira Fornecedora
Escolas Ltda. de São Paulo, Av. São João, 791.
Para demonstrar de maneira insofismável que a escola atendia às exigências legais,
foram incluídas no “Relatório de verificação prévia” de 1956, fotografias com legendas indicando que retratam três laboratórios. No entanto, uma análise detalhada dessas fotografias leva à
conclusão de que não são três laboratórios, mas fotografias de ângulos diferentes da mesma
sala na qual estão expostos os suportes materiais do ensino daquelas disciplinas. Além disso,
em 1956, a escola já havia se instalado em edifício moderno, projetado por Oscar Niemeyer,
mas as fotografias registram salas provavelmente do edifício antigo, o que pode ser constatado,
pois as salas apresentam pé direito alto e janelas altas e pintadas em cores escuras, muito diferentes do edifício atual.
Como “testemunho”, a fotografia tem um status documental, apresenta “evidência
empírica” e torna supérfluas as interpretações e dúvidas da audiência. Em primeiro lugar é necessário lembrar que a fotografia foi concebida como uma “testemunha ocular” dos fatos: testemunha objetiva, “neutra”, um “espelho” da natureza, impressa apenas obedecendo às leis da
natureza, sem intervenção da mão do homem, adquirindo assim um status de documento fidedigno e inquestionável (Grosvenor, 1999).
Incluí-las no Relatório contribuía “como testemunho” da existência dos equipamentos
necessários, o que parece ter sido uma estratégia eficiente, pois a escola obteve as autorizações necessárias e pode iniciar o ginásio em 1942 e o segundo ciclo do ensino secundário em
19564.
No momento atual da pesquisa, alguns desses objetos foram localizados e estão sendo inventariados, catalogados e analisados como pistas para a escrita da história dos suportes
materiais das práticas curriculares.
Conclusões
Foi o cruzamento das fontes que permitiu concluir que o primeiro ginásio público de
Campo Grande foi criado pelo Decreto n. 229 de 27 de dezembro de 1938, como resultado de
mobilização liderada pela professora Maria Constança Barros Machado. Após a realização do
primeiro exame de admissão, iniciou seu funcionamento em 18 de março de 1939, sem autori-
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zação prévia. Obtida a Inspeção Prévia em 1940, funcionou por um mês e foi fechado pelo Departamento Nacional de Ensino. Em 06 de abril de 1942, começou a funcionar regularmente,
sob inspeção federal. As atas registram também os procedimentos que cercaram as aberturas e
fechamentos da escola, com entrega de arquivos ao Inspetor Federal. A escrita da história das
disciplinas escolares e das práticas curriculares desta escola constituem outro foco das pesquisas, para o qual foi indispensável o cruzamento de diferentes fontes. Analisando as determinações legais, o primeiro Regulamento da escola, incluído no Decreto n. 229/1938, as indicações
de livros a serem adotados, os registros nos diários de classe, concluiu-se que, embora o Regulamento explicitasse que os professores tinham ampla liberdade na explanação das matérias,
precisavam obedecer às instruções baixadas pelos órgãos governamentais.
Os exemplos de cruzamento de fontes incluídos neste trabalho pretenderam enfatizar
a necessidade de problematizar e realizar cruzamento de fontes na escrita da história de instituições escolares de ensino secundário.
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1

Esta instituição escolar, inaugurada em 1939, foi o primeiro ginásio público da cidade de Campo Grande, na época Mato Grosso, e teve como primeiro nome Liceu Campograndense. Em 1954, o nome foi
alterado para Colégio Estadual Campograndense, e finalmente, em 1971, recebeu o nome que figura nos
dias atuais, Escola Estadual Maria Constança Barros Machado.
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2

Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, criado em 2005 por pesquisadoras da linha de pesquisa Escola, Cultura e Disciplinas Escolares do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGEdu).
3
Embora a data de publicação desta Portaria seja posterior ao Relatório, os quadros de avaliação das
condições da instituição para efeito de autorização são os mesmos da Portaria, fazendo supor que já
estava vigente, mesmo tendo sido publicada apenas em 1952.
4
Essas fotografias foram analisadas em Pessanha e Silva (2010).
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No presente ensaio se tem como enfoque a existência de instituições escolares confessionais (católicas e protestantes) no então estado de Mato Grosso, destacando-as enquanto
possibilidade de pesquisa no âmbito da história da educação brasileira. No Brasil, os estudos
sobre o tema desenvolveram-se a partir dos anos de 1990, em função de fatores como abertura
política, proliferação e fortalecimento dos programas de pós-graduação em educação, entre
outros. Nas pesquisas dessa natureza é preciso estabelecer a conexão objetiva entre as particularidades da escola e a sociedade, como forma de compreendê-la um pouco melhor, a partir de
levantamento e análise de documentos, fotografias, plantas, cadernos, livros didáticos, manuais
escolares. Embora toda instituição escolar pertença ao cenário de sua época, ela não deixa de
ser específica e única no meio onde emergiu e floresceu. Magalhães (1999) argumenta que é
preciso, sobretudo, compreender e analisar a existência histórica das instituições educativas.
Por certo o estudo do tema se constitui num campo vasto de investigação, podendo o pesquisador enveredar por caminhos amplos que vão desde os aspectos arquitetônicos, materiais,
métodos, ideário pedagógico entre tantos outros.
Nesse campo temático, ocorre, hoje, uma bipolarização do enfoque de pesquisa entre
o público e o privado. Ou dito de outra maneira: entre os pesquisadores da história da educação os quais se dedicam ao estudo das instituições escolares, existem aqueles que centram suas investigações sobre instituições públicas e outros cujo alvo de pesquisa são instituições
confessionais, sejam elas, católicas, protestantes ou espíritas. Nessa segunda vertende iniciamos nossos estudos e pesquisas, inclusive vinculados ao GEPHEB1, por meio de projeto de pesquisa, sob minha coordenação, projetos de iniciação científica e de extensão (bolsistas) de
acadêmicos do curso de Pedagogia.
Interessa, sobretudo, a existência de tais instituições em terras mato-grossenses e
sul-mato-grossenses, com o objetivo de desvelar e compreender a contribuição que tenham
realizado na escolarização da infância e da juventude. Registros e indícios revelam que a presença marcante de tais instituições pelo interior do país foi mais intensa a partir dos idos de
1930, por meio das congregações católicas, como a dos salesianos, franciscanos, maristas,
agostinianos, dominicanos, redentoristas, entre outros. De confissão protestante, encontram-se
a contribuição dos presbiterianos, batistas, metodistas.
Possibilidades de pesquisa em instituições escolares
No Brasil, os estudos sobre instituições escolares desenvolveram-se a partir dos anos
de 1990, em função de fatores como abertura política, proliferação e fortalecimento dos programas de pós-graduação em educação, dentre outros. Segundo Buffa e Nosella (2006, 2008),
o pesquisador dessa temática, precisa estabelecer a conexão objetiva entre as particularidades
da escola e a sociedade, a partir do levantamento e da análise de dados empíricos, como documentos, fotografias, plantas, cadernos, livros didáticos, como também por meio da análise da
trajetória de alunos, ex-alunos e docentes; de conteúdos utilizados na instituição pesquisada.
Mergulhar no interior de uma instituição escolar, com o olhar de historiador, é buscar
suas origens, seu desenvolvimento no tempo, as alterações arquitetônicas pelas quais passou, e
que não são gratuitas; observar a identidade dos sujeitos (professores, gestores, alunos, técnicos e outros) que a habitaram; das práticas, nela desenvolvidas; do mobiliário escolar e muitos
outros.
Mas, afinal, pode-se perguntar: quais fatores motivam a pesquisa sobre instituições
escolares? Talvez a resposta não seja tão simples, mas uma boa síntese da questão é a defesa
da pesquisa sobre o singular, de modo a evitar esquemas teóricos globais de análise de conjuntura com prevalência sobre aspectos econômicos e sociais – práticas muito comuns no passado.
Embora toda e qualquer instituição dessa natureza pertença ao cenário de sua época, ela não

CD-ROM DE ATAS | 219 | COLUBHE 2012

deixa de ser específica e única no meio onde emergiu e floresceu. Certamente, por essa razão
admite-se:

Seja na formulação de interpretações ou análise que dêem conta do
presente ou do passado, as escolas apresentam-se como locais que
portam um arsenal de fontes e de informações fundamentais para a
formulação de interpretações sobre elas próprias e, sobretudo, sobre
a história da educação brasileira (GATTI Jr., 2002, p. 04).
Outra possível resposta está relacionada ao fato de a historiografia da escola primária
brasileira, ainda não se encontrar pronta, concluída; pelo contrário, está em franca expansão.
As investigações e pesquisas que a abarcam podem ser consideradas iniciais, embora exista
número expressivo de trabalhos na área, materializados, nas duas últimas décadas, em forma
de dissertações e teses e envolvendo, principalmente, instituições escolares no chamado período republicano. Dentre as contribuições sobre o tema, importa considerar:

A abordagem dos processos de formação e de evolução das instituições educativas constitui um domínio do conhecimento historiográfico
em renovação no quadro da História da Educação. Uma abordagem
que permita a construção de um processo histórico que confira uma
identidade às instituições educativas. Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região,
é por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua
multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico (MAGALHÃES,
1999, p. 02).
Dessa forma, compreender como se constituiu uma instituição escolar perpassa por
desvelar sua identidade enquanto instituição social, modeladora de valores, normas, representações. Algumas categorias contribuem para essa reconstrução histórica e favorecem a aproximação do real, como:

Espaço (local/lugar, edifício, topografia. Tempo (calendário, horário,
agenda antropológica). Currículo (conjunto de matérias lecionadas,
métodos, tempos etc. ou racionalidade da prática). Modelo pedagógico (construção de uma racionalidade complexa que articula a lógica
estruturante interna com as categorias externas que a constituem –
tempo, lugar e ação). Professores (recrutamento, profissionalização;
formação, organização, mobilização, história de vida, itinerários, expectativas, decisões, compensações). Manuais escolares. Públicos
(cultura, forma de estimulação e resistências). Dimensões (níveis de
apropriação, transferências da cultura escolar, escolarização, alfabetização, destinos de vida). (MAGALHÃES, 1998, apud GATTI Jr. e PESSANHA, 2005, p. 80).
Ainda segundo Magalhães (1999), o estudo sobre as instituições escolares compreende um vasto campo de investigação e nele o pesquisador pode enveredar por caminhos diversos, desde os aspectos arquitetônicos, estrutural, organizacional, até o ideário pedagógico.
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Escolas católicas e protestantes
Os períodos políticos pelos quais passou o Brasil (colonial, imperial e republicano) foram férteis na existência de escolas confessionais. Basta, para tanto, lembrar a forte e quase
hegemônica presença de jesuítas na educação brasileira, quadro somente alterado com a expulsão desses religiosos, em 1759, pelo Marquês de Pombal. Não se pode desconsiderar, entretanto, a presença de franciscanos, dominicanos e beneditinos em solo brasileiro desde o início
de nossa história.
Na vigência do Império, houve registros ainda da atuação de congregações e ordens
católicas na educação, como também da criação das primeiras instituições protestantes a partir
da metade do século XIX, como o exemplo de presbiterianos, batistas e metodistas. Grosso
modo, houve relativa paralisação e recrudescimento da ação católica no campo educacional a
partir da instauração do regime republicano no país, que por dispositivo constitucional contemplou entre outras questões, a separação entre Igreja e Estado. Entretanto, para Araújo (2007,
p. 102) a retomada da influência desse segmento, teria sido articulada pelos pronunciamentos
do episcopado brasileiro, por meio das chamadas Cartas Pastorais, nas quais se defendeu a fé
católica, como também sua permanência no seio da sociedade brasileira. Tais documentos foram publicados nos anos de 1890, 1900 e 1922, e visavam, de certa forma, fortalecer a restauração católica. (AZZI, 1977, apud ARAÚJO, 2007, p. 103).
Outros fatores contribuintes com a reinserção do meio católico devem ser considerados, como os relativos ao aspecto legal, reguladores das relações Igreja e Estado. Por exemplo,
a década de 1930 é paradigmática, principalmente pelo fato de que nas Constituições de 1934
e 1937, terem sido previstos mecanismos de apoio e subvenção à educação, oferecida pela iniciativa privada; inclusive as denominadas de confissões religiosas, como se observa:

Na constituição de 1934 que “foi talhada conforme as necessidades e
prioridades de Vargas”. A separação entre Igreja e Estado continuava,
mas agora o governo a ajudaria financeiramente “no interesse da coletividade” (art. 17). Os membros das ordens religiosas podiam votar
agora (art. 108). As associações religiosas ficaram bem mais à vontade sob facilidades jurídicas (art. 113 e 5). A assistência espiritual passou a ser permitida nos estabelecimentos oficiais e militares (art. 113
e 6). E provavelmente mais importante que tudo, ficou prevista a
educação religiosa dentro do horário escolar e o Estado podia subvencionar as escolas católicas (art. 153). No que diz respeito à educação,
a Constituição de 1937, no capítulo relativo à família, estatui no artigo
125 “A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando,
de maneira principal ou subsidiária para facilitar a sua execução ou
suprir as deficiências e lacunas da educação particular”. (MOURA,
2000, p. 122).
Percebe-se nesse cenário, uma junção de forças católicas de diversas matizes a agir inclusive pela atuação de prelados –, na defesa do retorno da presença católica nos diversos
segmentos da sociedade e do Estado brasileiro, motivados, principalmente pelo catolicismo ultramontano2, movimento que se tornará mais enfático a partir dos anos de 1930. Em decorrência dessa reaproximação, tornam-se intensas a criação de instituições escolares confessionais,
principalmente ligadas ao catolicismo e ao protestantismo das igrejas históricas. Genericamente, foi de fato nos anos de 1940 e 1950 que houve crescimento vertiginoso na criação e na ins-
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talação dessas instituições, ocorrido entre outros fatores, pela incapacidade do Estado em atender à demanda da população crescente por todo o país, em decorrência da urbanização.
Quanto à confissão protestante, sabe-se que as primeiras comunidades e igrejas chegaram ao país no século XIX, principalmente advindas de frentes expansionistas norteamericanas. Os ideais desses imigrantes da fé encontravam-se alicerçados principalmente em
visão civilizadora, oriunda, principalmente, do conceito do “Destino Manifesto”, segundo o qual
se devia levar a outros povos a ética cristã, a fé religiosa, e a cultura. Os grupos foram compostos por presbiterianos (1868), metodistas e episcopais (1870), batistas (1881) e episcopais/anglicanos (1889). Nesse conjunto encontravam-se o desejo e a iniciativa de se
estabelecer escolas, compreendidas enquanto mecanismos de divulgação e disseminação da fé
protestante.
Tais instituições ao final do século XIX e início do XX, imprimiram certo encantamento
e atrativos às lideranças políticas liberais brasileiras e à própria elite, por serem compostas por
características próprias, como: localização dos estabelecimentos em bairros e setores urbanos,
compostos por classes médias e altas; aparência imponente, já que o aspecto externo e interno
das instituições era cuidadosamente planejado; dinâmica do ensino caracterizada pela utilização
de método moderno (intuitivo), proximidade entre professores e alunos, carteiras individuais,
auditórios, laboratórios, material didático, instrumentos musicais (MESQUIDA, 1994).
Por outro lado, visando conhecer um pouco melhor a produção acadêmica sobre essas
instituições, foram verificados os registros constantes no Banco de Teses da CAPES, apurando
as pesquisas a seguir elencadas. A respeito de escolas católicas são: os de Faccioni (2002), sobre a educação dos irmãos maristas em Passo Fundo (RS); Santos (2004) sobre a educação
profissional de meninas; Santos (2006) sobre o Colégio Cristo Redentor, de Juiz de Fora (MG);
Lage (2007) sobre o Colégio Nossa Senhora de Sion, desvelando pensamento liberal e ultramontano na instituição; Boschilia (2002) sobre a educação católica masculina; Gonçalves (2004)
ao estudar a educação católica primária e secundária perpetrada por irmãs dominicanas em
Goiás; Perosa (2005) sobre a educação para meninas em três instituições católicas paulistas, na
década de 1960; Ferreira (2006) sobre a educação feminina.
No âmbito da educação protestante, constam: o de Araújo (2006) a respeito da ação
de educadores da Igreja Batista no estado da Bahia; o de Santos (2009) sobre a contribuição
de protestantes históricos em colégios em São Paulo; o de Vilas-Bôas (2000) acerca da ação
educacional de presbiterianos norte-americanos na fundação da Escola Americana em Aracaju e
outras cidades do Sergipe; o de Hosokawa (2001) sobre o Colégio Adventista Brasileiro criado
em Santo Amaro-SP; o de Figueiredo (2001) acerca das escolas paroquiais protestantes norteamericanas anexas às paróquias protestantes no interior paulista; o de Freiras (2006) sobre as
escolas paroquiais luteranas no estado do Espírito Santo; o de Anjos (2006), acerca do Educandário Americano Batista de Aracaju–SE; o de Martins (2007) sobre o Colégio Adventista Brasileiro de São Paulo; o de Moraes (2008) analisando o Instituto Ponte Nova, fundado por
missionários norte-americanos presbiterianos, no início do século XX.
A respeito de Mato Grosso do Sul, as pesquisas ainda são incipientes e encontram-se
vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), como o de Silva (2008) sobre a instituição escolar das irmãs vicentinas,
localizada na região da fronteira (Ponta Porã) e o de Manfroi (1997), acerca das instituições
escolares salesianas em Corumbá (Colégio Santa Teresa e Cidade de Dom Bosco). Pela exiguidade dos trabalhos nesse âmbito, percebe-se que para a constituição do campo historiográfico,
ainda há muito a ser feito em âmbito regional.
A instalação de instituições católicas e protestantes no então estado de Mato Grosso
pode ser observada na tabela abaixo:
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Tabela 1 – Escolas católicas/protestantes – Mato Grosso/Mato Grosso do Sul
(1894/1963)
Nome
Local
FundaMantenedora
ção
Cuiabá
Liceu Salesiano São Gonçalo
1894
Missão Salesiana de Mato Grosso
Corumbá
Colégio Salesiano de Santa
1899
Missão Salesiana de Mato Grosso
Teresa
Cáceres
Colégio Imaculada Conceição
1907
Sociedade Beneficente Providência Azul
Escola Agrícola Santo Antônio Coxipó (Cuia1908
Missão Salesiana de Mato Grosso
bá)
Corumbá
Escola Imaculada Conceição
1908
Colégio Imaculada Conceição
Patronato Bom Jesus
Três Lagoas
1924
Missão Salesiana de Mato Grosso
Escola Nossa Senhora Auxili- Campo Grande
1926
Colégio Nossa Senhora Auxiliadoadora
ra
Ginásio Municipal Dom Bosco Campo Grande
1930
Missão Salesiana de Mato Grosso
Guiratinga
Escola Santa Terezinha
1931
Escola Santa Terezinha
Poconé
Escola Madre Luiza Bertrand
1937
Escola Madre Luiza Betrand
Dourados
Escola Presbiteriana Erasmo
1939
Missão Leste do Brasil
Braga
(Igreja Presbiteriana do Brasil)
Patronato Salesiano
Alto Araguaia
1939
Missão Salesiana de Mato Grosso
(Colégio Padre Carletti)
Instituto Maria Auxiliadora
Alto Araguaia
1939
Irmãs Salesianas
Ladário
Escola Particular São Miguel
1940
Sociedade de Instrução e Beneficência
Cuiabá
Escola Coração de Jesus
1945
Colégio Coração de Jesus
Escola Sagrado Coração de
1950
Irmãs Catequistas Franciscanas
Rondonópolis
Jesus
Escola Evangélica
Patronato de Menores São
José
Educandário Santa Clara

Cassilândia

Escola Franciscana Imaculada Conceição
Instituto Madre Marta Cerutti
Instituto Santa Maria
Patronato São José
Instituto Dom Afonso Fusco
Escola Batista

Paranaíba

1950
1953

Paranaíba

1955

Dourados

1955

Igreja Presbiteriana Independente
Missão Franciscana de Mato Grosso
Associação Brasileira das Franciscanas de Agudos
Irmãs Franciscanas

Barra do Garças
Cáceres
Guiratinga

1956

Instituo Madre Marta Cerutti

1958
1961

Aparecida do
Taboado
Paranaíba

1963

Instituto Santa Maria
Obras Educacionais da Diocese de
Guiratinga
Congregação de São João Batista

1963

Federação Batista de Mato Grosso
– FEBAMA

Os dados elencados acima indicam o movimento de instalação de escolas pertencentes às Congregações e ao segmento protestante no que foi o território do estado de Mato Grosso. Esses números, em nossa opinião, não representam um quadro fiel e real da situação, mas
sem sombra de dúvida confirmam a presença de instituições escolares confessionais no estado.
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Em relação ao quantitativo geral de instituições escolares protestantes que criadas no mesmo
período das elencadas na tabela mencionada, sabe-se que elas existiram e atuaram na escolarização de crianças e de jovens no estado.
Por outro lado, interessante observar a criação de escolas particulares católicas e protestantes paralelamente à instituição de escolas públicas, como as isoladas, as reunidas e mais
tarde os chamados grupos escolares – não só em cidades maiores, como a capital, mas também em outras menores.
Tal coincidência nos remete à hipótese – a nosso ver, plausível – de que na ausência de
recursos e carência de efetivos humanos para a oferta da escolarização, houve, das mais variadas formas, o apoio à presença de instituições escolares vinculadas à religião.
Considerações finais
Embora de forma breve, procuramos, no decorrer desse ensaio, evidenciar a relevância do estudo sobre as instituições escolares, particularmente aquelas consideradas como confessionais, ou seja, católicas e protestantes. Nesse movimento de renovação paradigmática, de
novos aportes teóricos, objetos e fontes, compreendemos que a pesquisa sobre elas possibilita,
indubitavelmente, compreender um pouco melhor o movimento de escolarização da infância e
da juventude nas mais diversas regiões do país. Certamente o campo de estudos e pesquisas
sobre o tema ainda está sendo constituído pela produção de âmbito acadêmico, sobretudo, por
meio de dissertações e teses.
No caso brasileiro, compreender melhor e mais adequadamente a ação da religião por
meio da educação é algo ainda por vir. Por exemplo, estudos mais acurados sobre a ação das
inúmeras congregações e ordens católicas, como também das variadas correntes do protestantismo, ainda são iniciais e abarcam pequenos recortes sobre nossa realidade.
As iniciativas desses segmentos encontravam-se permeadas de visão de mundo e de
sociedade, de representações, de valores, de projetos civilizadores e fé a ponto de se estabelecerem ao longo do século XX em quase todas as regiões do país, fossem elas urbanas ou rurais.
De certa forma, nos locais mais isolados, essas instituições escolares foram as únicas presenças
e oportunidade de escolarização disponível para a população. Devido a isso, elas imprimiram
sua marca nos indivíduos frequentadores de suas escolas, colégios e internatos.
Referências
ANJOS, Maria de Lourdes Porfírio Ramos Trindade dos. (2006). A presença missionária norte-americana no Educandário Americano Batista. Aracajú: FUFS. Dissertação (Mestrado
em Educação). Fundação Universidade Federal de Sergipe.
ARAÚJO, João Pedro Gonçalves. (2006). Educação e conversão religiosa: os batistas de
Richmond e o Colégio Taylor-Egídio de Jaguaquara, Bahia – 1882-1936. Brasília: UnB. Tese
(Doutorado em Sociologia). Universidade de Brasília.
ARAUJO, José Carlos Souza. (2007). As instituições escolares na Primeira República – ou
os projetos educativos em busca da hegemonia. IN: NASCIMENTO et al (Orgs.). Instituições
escolares no Brasil – conceito e reconstrução histórica. Campinas: Autores Associados, p. 95122.
BOSCHILIA, Roseli. (2002). Modelando condutas: a educação católica em colégios masculinos (1925-1965). Curitiba: UFPR, 2002. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do
Paraná.
BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. (2006). As pesquisas sobre instituições escolares: balanço crítico. Anais do VI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (Percursos e desafios
da pesquisa e do ensino de História da Educação). 12 a 20 abril de 2006. Uberlândia: p. 50745086.

CD-ROM DE ATAS | 224 | COLUBHE 2012

______. Instituições escolares: por que e como pesquisar. (2008). Caderno de Pesquisa:
Pensamento Educacional. Vol. n. 03, n. 05, jan/jun 2008. Curitiba: Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes.
FACCIONI, Bianca. (2002). Os irmãos maristas em Passo Fundo: O Gymnasio Nossa Senhora da Conceição (1906-1947). Passo Fundo: FUPF. Dissertação (Mestrado em Educação).
Fundação Universidade de Passo Fundo.
FERREIRA, Hedmar de Oliveira. (2006). Colégio Normal Nossa Senhora do Patrocínio: um
instrumento de educação feminina na Zona do Alto Paranaíba em Minas Gerais (1928-1950).
Franca: UNESP. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho –
UNESP.
FIGUEIREDO, Eneida Ramos. (2001). As escolas paroquiais protestantes em Brotas no
final do século XIX. Araraquara: UNESP. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP (Faculdade de Ciências e Letras –
FCL).
FREITAS, Eliane Maura Littig Milhomem. (2006). Escolas paroquiais luteranas no estado
do Espírito Santo. São Paulo: USM. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade São
Marcos.
GATTI Jr., Décio; PESSANHA, Eurize Caldas. (2005). História da educação, instituições e
cultura escolar: conceitos, categorias e materiais históricos. IN: GATTI Jr., Décio; INÁCIO
FILHO, Geraldo (Orgs.). História da educação em perspectiva: ensino, pesquisa, produção e
novas investigações. Campinas: Autores Associados, p. 71-90.
GATTI Jr., Décio. A história das instituições educacionais: inovações paradigmáticas e temáticas. IN; GATTI Jr., Décio; ARAUJO, José Carlos (Orgs.). (2002). Novos temas em história
da educação brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. Campinas: Autores Associados; Uberlândia: EdUFU.
GONÇALVES, Ana Maria. (2004). Educação secundária feminina em Goiás: intramuros de
uma escola católica (Colégio Sant"Ana - 1945/1937). Araraquara: UNESP. Tese (Doutorado em
Educação). Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho – UNESP (Faculdade de Ciências e
Letras).
HOSOKAWA, Elder. (2001). Da colina 'rumo ao mar': Colégio Adventista Brasileiro em Santo
Amaro (1915-1947). São Paulo: USP. Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade
de São Paulo.
LAGE, Ana Cristina Pereira. (2007). A instalação do Colégio Nossa Senhora de Sion em
Campanha: uma necessidade política, econômica e social sul mineira no início do século XX.
Campinas: UNICAMP. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Campinas.
MAGALHÃES, Justino. (1999). Contributo para a história das instituições educativas:
entre a memória e o arquivo. IN: FERNADES, Rogério e MAGALHÃES, Justino (Orgs.). Para a
História do Ensino Liceal em Portugal: actas dos colóquios do I centenário da Reforma de Jaime
Moniz (1894-1895). Porto: Universidade do Minho.
MANFROI, José. (1997). A missão salesiana e a educação em Corumbá: 1899 – 1996.
Campo Grande: UFMS. Dissertação (Mestrado em educação). Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (Centro de Ciências Humanas e Sociais).
MARTINS, Andréia. (2007). Estratégias de difusão da Igreja Adventista do Sétimo Dia
no Brasil: um estudo sobre o Seminário/Colégio Adventista Brasileiro - 1915 a 1937.
São Paulo: USP. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de São Paulo.
MESQUIDA, Peri. (1994). Hegemonia norte-americana e educação protestante no Brasil. São Bernardo do Campo/Juiz de Fora: Editeo/Editora UFJF.

CD-ROM DE ATAS | 225 | COLUBHE 2012

MORAES, Márcia Maria Gonçalves de. (2008). Educação e missão civilizatória: o caso do
Instituto Ponte Nova na Chapada Diamantina. Salvador: UNEB. Dissertação (Mestrado em
Educação). Universidade do Estado da Bahia.
MOURA, Laércio Dias de. (2000). A educação católica no Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Loyola.
PEROSA, Graziela Serroni. (2005). Três escolas para meninas. Campinas: UNICAMP. Tese
(Doutorado em Educação). Universidade Estadual de Campinas.
SANTOS, Cláudia Medianeira Gomes dos. (2004). A educação feminina: Escola de Artes e
Ofícios Santa Teresinha no município de Santa Maria-RS, um estudo de caso. Santa Maria:
UFSM. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Santa Maria.
SANTOS, Alfredo da Conceição. (2006). A influência do Concílio Vaticano II na vida do
Colégio Cristo Redentor de Juiz de Fora: 1962-1968. Petrópolis: UCP, 2006. Dissertação
(Mestrado em Educação). Universidade Católica de Petrópolis.
SANTOS, Jane Borges de Oliveira. (2009). Igreja e escola na perspectiva das práticas
musicais em colégios históricos americanos de confissão protestante (São Paulo:
1870-1920). São Paulo: USP. Tese (Doutorado em Educação). Universidade de São Paulo.
SILVA, Andréa Natália da. (2008). Instituição Vicentina de Gijzegem: um entrelaçamento
de relações entre política, religião e educação na instituição da sociedade fronteiriça Brasil/Paraguai entre 1940 a 1980. Campo Grande: UFMS. Dissertação (Mestrado em Educação).
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Centro de Ciências Humanas e Sociais).
VILAS-BÔAS, Ester Fraga. (2000). Origens da educação protestante em Sergipe: 18841913. Aracajú: FUFS. Dissertação (Mestrado em Educação). Fundação Universidade Federal de
Sergipe.

1

Grupo de Estudos e Pesquisas em História e Historiografia da Educação Brasileira.
Ultramontanismo refere-se à doutrina política católica que buscava em Roma a sua principal referência.
Este movimento surgiu na França na primeira metade do século XIX. Reforçou e defendeu o poder e as
prerrogativas do Papa em matéria de disciplina e fé.

2

CD-ROM DE ATAS | 226 | COLUBHE 2012

ANUNCIANDO A MODERNIDADE PEDAGÓGICA:
INSTITUIÇÕES ESCOLARES E IMPRENSA
PERIÓDICA DE MATO GROSSO (1880 -1900)
Adriana Aparecida PINTO
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

PA L AV R A S- C H AV E

Instituições escolares; Imprensa
periódica; Mato Grosso
ID: 600

CD-ROM DE ATAS | 227 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 228 | COLUBHE 2012

A transição do século XIX para o XX consolida, no Brasil, uma modalidade de instituição
para o atendimento especifico dos processos de ensino e aprendizagem – a escola - seja ela no
formato de escolas isoladas, rurais ou nos destacados grupos escolares, conforme evidenciam,
dentre outros, os estudos de Rosa Fátima de Souza (1998, 2006) estes espaços destinados,
inicialmente, ao ensino da leitura e da escrita, são fortes elementos para os estudos no campo
da História da Educação.
Em relação aos processos de criação de instituições daquela natureza, uma série de estudos vem sendo realizado, tomando-as ora como fonte ora como objeto de analise, contemplando desde as suas especificidades, a saber: currículos, programas, processos de formação
de professores, dispositivos escolares, à sua complexa estrutura física e arquitetônica, alinhavada por pressupostos da modernidade, no que tange à configuração de seus fundamentos e importância.
Por outro lado, ainda associado à transição do século, o advento da imprensa periódica
de circulação geral – cujas primeiras iniciativas inauguraram-se, no Brasil, com a criação da Imprensa Régia em 1808 – ganhando contorno, volume e iniciativas diferenciados em muitas das
Províncias do Brasil Imperial, ao longo do século XIX - para além de servir ao poder oficial, publicizando notas e atos dos governos, tornou-se considerável partícipe na veiculação e circulação de informações sobre o cenário educacional nos locais em que se inseria. Os modos de
legislar e operar os dispositivos da instrução fosse ela pública ou de iniciativa particular figuram
com lugar garantido na imprensa de circulação geral mato grossense1.
Frente ao exposto, a presente comunicação tem como objetivo apresentar e discutir as
formas por meios das quais as instituições escolares, em funcionamento na Província/Estado de
Mato Grosso, entre os anos de 1880 a 1900, foram apresentadas nas páginas da imprensa periódica de circulação geral. O corpus documental mobilizado para estas análises consiste na seleção e exame de jornais, cujas características principais que os diferenciam de outros
impressos são: periodicidade e regularidade; forma de circulação; tipologias textuais distintas.
À época conhecidos como semanários ou periódicos, os jornais representaram, na
perspectiva que orienta os estudos em curso, importante dispositivo de difusão e propaganda
das instituições escolares no período em questão. Foram examinados 06 títulos que circularam
em Mato Grosso entre os anos de 1880 a 1900, a saber: em Cuiabá: A Provincia de Mato Grosso(1881-1889), O Expectador(1881-1885), O Mato Grosso(1890-1900), O Republicano (18951899), e Corumbá: O Corumbaense(1881) e O Iniciador(1880).
A justificativa para a seleção das localidades, bem como das fontes principais, consiste
em que tanto Cuiabá quanto Corumbá funcionaram como principais lugares de entreposto comercial em Mato Grosso, através dos portos fluviais, responsáveis pelo abastecimento das localidades nos arredores, assim como pelo translado de pessoas entre os lugares. As notícias
chegavam, igualmente, pelos barcos a vapor e paquetes, alimentando o conhecimento sobre o
que acontecia no Brasil e no além-mar.
Em seu estudo, João Carlos de Souza, utilizando-se da imprensa periódica como fonte
para discutir aspectos da modernidade mato grossense, no caso de Corumbá, destaca:

Outras cidades de diferentes regiões brasileiras também receberam
impulsos de crescimento no período. Não se constituíram em grandes
centros industriais e econômicos, muito menos em metrópoles, mas
tiveram significativa importância em suas regiões. São pequenas cidades que requerem um olhar mais atento no estabelecimento de seu
lugar no fenômeno da urbanização ocorrido no Brasil. Uma delas é
Corumbá, na fronteira Oeste do Brasil, divisa com a Bolívia.
Ao ser eleva-la à condições de cidade, em 1878, era a segunda em
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população do estado de Mato Grosso. (SOUZA, 2008, p. 18, grifos
nossos)
Entende-se, pois que, a imprensa periódica de circulação geral constitui-se, ao lado da
imprensa especializada em ensino, embora com viés bastante distinto da primeira, em um dos
dispositivos essenciais em busca do alcance à pretensa modernidade aclamada pelo país e
anuncia, com crivo de seleção e importância, as notas sobre a modernidade alcançada no campo educacional.
Não obstante, persiste a manutenção do projeto político republicano de formação de
uma unidade nacional que envolvia Províncias/Estados com características extremamente distintas e singulares, assim como desenvolvimento econômico desigual, embora balizadas por um
discurso comum e unificador2. Nesse sentido, tanto o discurso quanto as práticas de implementação política ocupam lugar estratégico, enquanto representativas de estratégias de execução
de legitimação do projeto republicano, em oposição do imperial, bem como o conjunto de iniciativas referentes à descentralização dos poderes, consubstanciadas na consolidação das unidades federativas – os Estados3.
Cabe, de antemão, o alerta de Michel de Certeau, sobre o trabalho e as responsabilidades do historiador

Se dá prioridade a um resultado objetivo, se visa a colocar no seu discurso a realidade de uma sociedade passada e a reviver um desaparecido, ele reconhece, entretanto, nessa reconstituição, a ordem e o
efeito de seu próprio trabalho. O discurso destinado a dizer o outro
permanece seu discurso e o espelho de sua operação. Inversamente,
quando ele retorna às suas práticas e lhes examina os postulados para renová-las, o historiador descobre nelas imposições que se originaram bem antes do seu presente e que remontam a organizações
anteriores, das quais seu trabalho é sintoma e não a fonte.” (CERTEAU, 2010, p. 46)
Busca-se, por meio do aparato teórico e metodológico assentado na perspectiva da História Cultural e da Nova História, em especial com os trabalhos de Jacques Le Goff (2005), Robert Darnton (1986), Roger Chartier (1990), estabelecer parâmetros para analisar as fontes e,
assim, redefinir as possibilidades interpretativas sobre a produção do conhecimento historiográfico em educação, bem como reiterar o esforço de analise e destacar a importância dos dispositivos de imprensa para os estudos na área.
Das fontes em estudo e as potencialidades reveladas: as instituições escolares nas
páginas da imprensa periódica de Mato Grosso (1880-1900)

Os esforços convergem na intenção de apresentar o mapeamento e analises das notas
publicizadas na imprensa de circulação geral sobre a organização, criação e manutenção das
instituições escolares, tendo em vista que a forma de acesso aos jornais de circulação periódica,
embora restrita no período em análise, ganha em fecundidade na variedade de títulos que circulavam.
O discurso jornalístico sobre a instrução no final do período imperial oscilava entre a inquietação sobre as práticas políticas que não foram levadas a termo e um idealismo progressista, reflexo evidente do discurso político que mobilizava o Brasil naquele momento. A criação de
escolas figura entre o idealismo e as práticas discursivas nos jornais mato grossenses, assinalando o pretenso progresso que a nação almejava, alicerçado no ideário republicano, consolidado por meio da aquisição da leitura e escrita da população.
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Frente a problemática a ser investigada, tomaram-se como fontes para a construção do
texto, seis títulos publicados entre os anos de 1880 a 1900, conforme demonstra o quadro que
segue:
Quadro 1 – Fontes primárias 1880-1890
Fontes

Localidade/Cidade

Período

O Iniciador

Corumbá

1880

O Corumbaense

Corumbá

1881

A Provincia de Matto Grosso

Cuiabá

1881-1889

O Matto Grosso

Cuiabá

1890-1900

O Republicano

Cuiabá

1895

O Expectador

Cuiabá

1881-1885

No tocante à difusão da imprensa em Mato Grosso, cabem algumas notas introdutórias
da sua atividade. Sua história inicia-se desde a primeira metade do século XIX, conforme atestam Licurgo Costa & Barros Vidal:

foi em 1840 que, com o Themis Mato-grossense, publicado em Cuiabá, Mato Grosso teve seu primeiro jornal. Veio depois o ‘Cuiabano Oficial’ e que passou a chamar-se ‘O Cuiabano’, circulando em 1842. E
em 1889 tinham vida regular em Cuiabá os seguintes jornais: ‘A Provincia de Mato-Grosso’, ‘A Situação’, ‘A Gazeta’, ‘A Vespa’, ‘O Futuro’.
(COSTA e VIDAL, 1940, p. 53)
Nas produções A imprensa oficial em Mato Grosso (1986?) e a edição comemorativa
ilustrada “Imprensa Oficial de Mato Grosso: 170 anos de história” (2009) Pedro Rocha Jucá,
oferece elementos relevantes para entender a história centenária da imprensa em Mato Grosso,
como evidenciam os estudos daquele autor, e com alto volume de títulos, na sua maioria composta por jornais particulares – entre os anos de 1848 a 1890 – mas que vendiam, mediante
recursos angariados pela via de assinaturas mensais, trimestrais, semestrais ou anuais; por
meio da participação em editais públicos, contratos e convênios; e anúncios, publicados ao final
de c cada número. A venda de espaços nas suas páginas para a publicação dos atos oficiais
enquanto a tipografia do Estado não se estabelecera efetivamente, o que ocorre a partir de
1890, em certa medida favorecia a sobrevivência desses periódicos. (JUCÁ, 1986; 2009)
Em outro momento, o mesmo autor reitera a importância do setor:

Mêsmo com a sua característica oficial, tanto a tipografia quanto o
jornal prestaram valiosos serviços, a começar pelo fato de proporcionar a Cuiabá, e a Mato Grosso o seu primeiro veiculo de comunicação
de massa. A influencia nos meios culturais também foi evidente, estimulando o hábito da leitura, divulgando a língua pátria, e elevando o
nível de educação e cultura da população local. (JUCÁ, 1986, p. 27)
Nos próprios jornais examinados é possível identificar a representação que faziam de si,
bem como a importância do papel que desempenhariam junto à sociedade, representando seus
interesses:

o dever de um jornal não é exclusivamente procurar dar o que agradar, é também e principalmente procurar dar o que é util, o que pode
produzir proveitosos fructos, ou o que ao menos sirva para despertar
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o gosto e o amor pelas lettras. A imprensa que procede de modo contrário divorciar-se de seu nobre(?...) a litteratura, que é a expressão
do bello. (O Corumbaense, n. 60, 1881, p. 1)
O Corumbaense, órgão dos interesses do commercio, da lavoura e da instrucção popular – litterario e noticioso, publicado duas vezes por semana, dedica volume considerável de
seções de seus exemplares com discussões referentes à instrução. Trazido pelo trem à vapor
Triumpho prodecedente de Cuiabá, ao lado de outros4, circulou em Corumbá entre os anos de
1880 a 1889, configura-se, para os interesses dessa pesquisa como importante veiculo de circulação de notícias acerca do que acontecia do Estado em termos de instrução.

A causa principal, só não única da frouxidão que tanto enfraquecem e
amesquinhão o espírito nacional, a alma da nação desalentando-as
para largos commentimentos, ascender ao apogeu de gloria a que ,
no século atual, devem aspirar os povos moderno se firmar no pedestal grandioso da civilisação a sua autonomia:(...) a origem de todos
nossos male é a ignorância em que jazem as massas populares, a falta absoluta no seio de nossas populações, a ausência, enfim,
da escola, do livro, do mestre, esses 3 poderosos elementos
do progresso e do aperfeiçoamento da humanidade. Se há paiz
onde mais se tenha descarado(?) da instrucção pública, onde se tenha
attendido a educação do povo onde a cultura intellectual será quase
um mytho, é elle certamente, o Brazil(...) A instrucção publica no Brazil nunca foi considerada pelos homens d’Estado como uma questão
magna de vital interesse para todo paiz, mas como um assunpto muito secundário. (...) A parte ilustrada de nossa população deve o que
sabe a estabelecimentos da educação particulares, aprende-o com os
mestres estrangeiros, não mandados vir de seus paizes pelo governo,
mais ainda por particulares.” (grifos nossos, O Corumbaense, n. 61,
19/02/1881, p. 1)
No entanto, em outro momento, em uma espécie de Ode à imprensa, os editores de O
Corumbaense lamentam a pouca valorização atribuída aos seus esforços:
E lastimavel a negação que da parte de muitos compatriotas se nota
para com a imprensa. Raros, bem poucos em relação a população
vasto império, chamado do cruzeiro, tão rico de tallentos e belezas
naturais, são os que cultivam e animam as lettras. Provem d’ahi, em
grande parte o estado de atraso, quer moral, quer material, em que,
comparativamente ao adiantamento de outros povos ainda nos achamos máo grado os optimistas. No Brazil dá-se mais apreço a
qualquer analphabeto apatacado embora pouco se differencia
do quadrupide do que a um homem de lettras.(...) A imprensa,
que deveria ser o ídolo de todos, a quem todos deverião procurar e
animar, como a procura da luz do sol, porque como esta ella nos illumina o espírito; a imprensa que em toda parte foi sempre a rainha da
opinião, a interprete por excellencia de todos os sentimentos nobres e
civilisadores (...) passa quase esquecida, olhada com o maior indiferentismo como se fosse uma coisa supérflua ou um trambolho que
nos incommodasse (...)Se no Brazil lesse-se mais, se tivesse a
imprensa outro acolhimento que infelizmente ainda não tem,
se pudesse obter pela iniciativa individual vigoroso impulso,
com a sua importância e prestigio surgirião escolas se prepa-
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rariam as multidões, porque o gosto para o estudo ella se incumbiria de despertar-lhes. (grifos nossos, O Corumbaense, n. 65,
1881, p. 1)
As escolas eram personificadas na figura dos mestres, como já bem demonstra a bibliografia pertinente tanto ao tema como àquelas discutem a formação de professores no período
imperial. Nem todos os jornais examinados tratam, contudo, de revelar ao seu público leitor os
problemas pelos quais aqueles que se candidatavam ao cargo enfrentavam: a procura por espaço físico para ministrarem aulas, que em muitas vezes aconteciam nas próprias residências
dos mestres, como é possível evidenciar por meio de algumas notas na imprensa; a necessidade de buscar alunos para constituir uma escola, dentre outras, eram situações comuns àquele
contexto o qual a imprensa local desconhecia ou omitia-se.
O processo de institucionalização das escolas, principalmente àquelas que estavam sediadas nas casas dos mestres, o que ocorria na grande maioria dos casos, não é objeto de analise deste trabalho. Contudo, foram estas formas de escola que se apresentaram com
frequência nas páginas da imprensa, começando em alguns casos com o regime de pensionato,
como demonstra o excerto que segue:

Eschola de S. João Baptista. O professor d’esta Eschola avisa aos Srs.
Chefes de família de fora d’esta cidade, que recebe alumnos pensionistas a 40$000 réis mensaes. (O Iniciador, n. 242, 21/08/1879, p.
04)
Rivalizando com Cuiabá, para ser a capital da província (SOUZA, 2008), em Corumbá as
notas sobre a instrução são igualmente freqüentes, se comparadas aos periódicos cuiabanos,
com destaque para a frequencia de uma seção que registrava noticias enviadas por correspondentes estrangeiros, bem como transcrições das noticias estrangeiras – Washigton, Nova York,
Paris entre outras5. A imprensa representava, sob a ótica dos redatores “[...] o quarto poder do
Estado, o Tribunal justo e inexorável, onde se julga com acerto, todas as questões Moraes e
sociaes [...]” (O Corumbaense, Noticiario, n. 73, 02/04/1881, p. 01).
Nos primeiros meses de 1881, O Corumbaense denunciava o estado da instrução publica

Abra-se o relatório da commissão de estatística apresentado a’s camaras legislativas. N’elle ver-se-há que de ...10.000,000 de habitantes,
de que consta a população do império, somente recebem instrucção
1.600 e jazem em COMPLETA IGNORANCIA (phrase do citado relatório) 8.400,000. (O Corumbaense, n. 61, 19/02/1881, p. 1)
A ausência de iniciativas ligadas ao poder público não passava despercebida pelos redatores dos jornais:

(...)A instrucção publica o Brazil nunca foi considerada pelos seus homens d’Estado como uma questão magna e de interesse vital para todo o paiz, mas como um assumpto muito secundário. [...] Se alguma
cousa se tem feito, por ultimo, em seu beneficio, nas capitais de duas
ou trez das nossas principaes províncias, isso é devido exclusivamente
á iniciativa particular. Por quem foram inaugurados no rio de Janeiro,
os cursos públicos, as aulas nocturnas, as conferencias populares tão
applaudidas e frequentadas e de que tanto proveito se tem tirado,
muito antes que o governo de tal se lembrasse?
Por particulares!
A quem devemos essa pouca instrucção que tem uma parte muito
diminuta da população? Onde se a adquirio? Deve acaso ao governo?
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Foi ella, por ventura, bebida em estabelecimentos públicos, em casas
de educação alimentadas pelo Estado.
Não, mil vezes não! (O Corumbaense, n. 61, 19/02/1881, , p. 1).
A implantação de escolas e a organização do ensino congregam, pois, o ideal salvacionista que impera no discurso jornalístico mato grossense, assim como em outras províncias ao
longo do período republicano. Desse modo, “se há paiz onde mais se tenha descurado da ins-

trucção pública , node se tenha attendido a educação do povo onde a cultura intellectual
será quase um mytho, é elle certamente, o Brazil(..)! (grifos nossos, O Corumbaense, n. 61,
19/02/1881, p. 1).
De acordo com Humberto Marcílio entre os anos de 1858 a 1871,

[sobre a instrução em Mato Grosso] poucos fatos merecem realmente
atenção, limitando-se os próprios relatórios dos inspetores dos estudos, e as mensagens presidenciais, como o faziam quasi sempre, no
clamar contra os males que o retardam, no lamentar a incapacidade e
a ineficiência dos mestres, no apontar soluções infalivelmente adiadas, face às limitadas possibilidades do erário para o atendimento
dessas ingentes necessidades. (1963, p.67)
Já a década seguinte é transcrita por Humberto Marcílio como ‘período áureo’, onde

a instrução primária, modificados alguns aspectos do seu primitivo sistema e métodos, passa a funcionar em bases mais sólidas e mais racionais. Adota-se novo regime no seu horário de aulas,
restabelecendo-se dois turnos, de acordo com a Lei n 8, de 3 de julho
de 1875, ou seja, de oito às onze da manhã e de duas às cinco da
tarde, ao invez das seis horas corridas.” (1963, p. 87).
Em A Provincia de Matto Grosso, cuja primeira parte é integralmente dedicada à publicação dos atos oficiais, as ações ligadas a aprovação nos exames, criação de escolas particulares e ações referentes as visitas dos inspetores escolares s]ao igualmente dignos de nota, ainda
que em seções especificas como a Parte Oficial, Noticiario ou Expediente.

Nomeação – Por acto de 18, foi nomeado para reger effectivamente a
cadeira de instrucção primaria do sexo masculino da cidade de Poconé, o cidadão José Delfino da silva, visto ter satisfeito as exigências
da lei.” (A Provincia de Matto Grosso, Gazetilha, n. 158, 21/08/1881, ,
p. 2)
A imprensa arregimenta a responsabilidade e o interesse, evidentemente, de conclamar
o poder público a mobilizar-se em prol da implantação e organização do aparelho escolar naquele Estado6. Pode-se afirmar o interesse capital dos responsáveis por veículos em fomentar
processos de ensino de leitura, visando, entre outros motivos, a ampliação do público leitor para suas notas, potencializa o investimento do publico que se utilizaria dos dispositivos de imprensa para manter-se informado a respeito do que estava acontecendo na província, no
império e no mundo dito civilizado.

INSTRUCÇÃO PUBLICA. Há questões que lançadas no tapete da discussão não podem ser retiradas.
E sendo a instrucção publica uma das mais vitaes questões de um Estado é o maior emprenho do governo de qualquer paiz, porque educar
o povo é elevar o nível da sociedade, dar oas seus destinos uma marcha segura e brilhante, extirpar-lhe os vícios, e guial-o á pratica salutar da liberdade, á imprensa cumpra tratar della. Todos nós,
brazileiros queremos o progresso moral e material do paiz, a estabili-
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dade das nossas instituições fundamentaes, o regimem da ordem, e a
edificação solida da pátria.
Podemos partidos divergir em uma ou outro ponto; mas todos nos
queremos antes de tudo, a liberdade e instrucção do cidadão, porque
o cidadão analphabeto, o individuo que não tem da personalidade senão a forma humana, não pode exercer nenhuma das prerrogativas
que a lei lhe concede. [...]”(TRANSCRIPÇÃO. INSTRUCÇÃO PUBLICA.
O Corumbaense, p. 03-4)
Seria o anúncio da necessidade de uma cruzada pela instrução pública que se arvorava
em Mato Grosso, a ser capitaneado pelos veículos de imprensa?
Pela via da imprensa, os mato grossenses demonstraram sua atenção aos problemas
que assolavam o país em determinados períodos, mas sobretudo demonstram como a agenda
de preocupações coadunava com àquelas presentes em outros espaços sociais. Valores e códigos da modernidade estavam assentados nas práticas culturais e políticas realizadas no município da Corte – Rio de Janeiro – mas muito mais do que um simples conjuntos de práticas
pretensamente modernas a serem imitadas ou mesmo transplantadas ao Mato Grosso: a circulação das notícias, das pessoas e dos modelos eram feitas com certa freqüência, contrariando o
que convencionamos nominar aqui como “tese do isolamento mato grossense”, não deixando,
evidentemente, de considerar as dificuldades físicas e estruturais que grassavam pelo território,
no entanto, tentando entendê-las como uma espécie de construção discursiva para alijar o Mato
Grosso de contato com alguns signos da modernidade.
Ao final da década de 1890, em um texto que revela o posicionamento favorável dos
editores de O Matto Grosso, em relação ao regime republicano, e forte oposição aos domínios
da igreja sobre o setor educacional, encontramos forte critica a educação manifesta por instituições jesuíticas, responsáveis pelo atraso do país;

É admirável que o governo da monarchia entre nós, governo que por
longo tempo viveo a custa da serva padresca, procuras-e por todos os
meios afugentar do Brasil os Jesuitas, recommendando instantemente
que não consentissem por forma alguma as ordens jesuíticas fundar
collegios ou casas de recolhimento nas províncias. É admirável, sim,
que esse governo que vivia de hypocrisias abominasse essa gente q’
de humana só tem a forma, e o governo da Republica se mostre tão
despreocupado de seu pernicioso contacto, deixando-os invadir todos
os Estados, onde fundam collegios a bestializar o povo.[...]O menino
educado no meio hypocrita do jesuitismo, quando home, traz consigo
para a sociedade os vícios e os defeitos que alli adquirio.
Entretanto o Brasil nunca precisou tanto como agora cuidar da educação do povo, pois precisa extinguir de vez os ódios que ainda não estão esquecidos e as esperanças vãs da volta de um sistema de
governo exótico e anachronico, paixões estas que ainda se agitam,
mas que tendem a desapparecer como tempo e com a educação
apropriada dada ao povo. [...] É preciso que o governo e o povo se
convençam de que o ensino e a educação dada pelos jesuítas, lazaristas, irmãs d’ e caridade, e por todos esses emissários de Roma, só
podem fazer retrogradas o paiz.[...].(O Matto Grosso, Caveat, n. 920,
21/11/1897, , p.1)
Em Mato Grosso, o ideário da modernidade é identificado, explicitamente na produção
de Elizabeth Madureira Siqueira (2000), em sua tese de doutorado. A autora busca, nos documentos imperiais, na intenção de apresentar a modernidade,
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não como um período cronológico, mas sim uma determinada concepção de mundo em que o pensamento racional, evolutivo e científico, imperou como modelo a ser seguido pelas sociedades que
desejavam se encaminhar em direção ao estágio ‘civilizado’. (SIQUEIRA, 2000, p.11).
Segundo a autora, seu estudo apontou para uma “nova e inovadora datação dos antigos marcos cronológicos tradicionais da História da Educação regional, descortinando e desnudando a existência, na província de Mato Grosso, de um diversificado e heterogêneo universo
cultural.” (SIQUEIRA, 2000, p. 11) No entanto considera o Rio de Janeiro como grande laboratório das práticas culturais do período imperial.
As visitas escolares realizadas por governadores de província, inspetores gerais e inspetores paroquiais foram, também, objeto de constantes publicações em alguns jornais do período. Era necessário, ao nosso ver, evidenciar ao público que, embora não houvesse um setor
efetivo responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos trabalhos relativos à instrução,
esta não se encontrava relegada aos planos inferiores. Interessante notar, em algumas matérias, o detalhamento da ‘expedição pedagógica’7: há relatos que descrevem desde o momento
em que o inspetor parochial, montava ao lombo do burro, a quantidade de dias em que passava para chegar até algumas escolas, as ações que desenvolvia por lá.
Em 1884, O Expectador - orgam dos interesses sociais, que circulou em Cuiabá, entre
os anos de 1880 a 1890, dedicava parte de suas colunas à descrição de momentos e situações
que relatavam as visitas de inspetores paroquiais a escola. Aos leitores deste jornal era dado
saber como se dava a verificação da situação escolas distribuídas pela Provincia, sobretudo como forma de legitimar o papel e as ações do governo em relação aos temas da instrução.
Em três exemplares consecutivos de O Expectador, foram encontradas referencias textuais às visitas do Inspetor paroquial a escolas de diversas localidades de Mato Grosso. A primeira referencia data de 13 de junho de 1884, quando o jornal publiciza a saída de do Dr. João
Carlos Muniz, Director da instrução publica acompanhado de seu amanuense,

afim de visitar ás escholas publicas de instrucção primaria, para poder
apresenta ao S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia, um relatório circumstanciado acerca d’esse importante ramo do serviço publico. (O
Expectador, n. 35, 13/06/1884, p. 02)
O exemplar de 19 de junho reitera a noticia da visita de inspeção de João Carlos Muniz,
já em curso, detalhando as escolas publicas e localidades que seriam visitadas por aquele Diretor – Chapada, Guia Brotas, Rosario, Diamantino, Livramento, Poconé, Capão do Piqui e Santo
Antonio do Rio-abaixo - e fazendo uma ressalva interessante:

[...] Convem declarar aqui q. o Sr. Dr. Muniz dispensará, em beneficio
da instrucção, a ajuda de custo a que tem direito na razão de dous
mil reis por légua de ida e volta na viagem que fizer. Procedimento
d’esta naturesa está acima de qualquer elogio. (O Expectador, n. 36,
19/06/1884, p. 02)
Finalizando o ciclo de noticias sobre aquela visita, o jornal divulgou alguns de seus desdobramentos:

[...]N’essa peça official o Sr. Director expoz com côres bem vivas á S.
Ex. o lastimável estado em que se acham algumas d’essas escholas.
S. Ex. attendendo as judiciosas considerações feitas pelo Sr. Director
em seu relatório, resolveu por acto de 18 do corrente, mandar fechar
as escholas da guia e capão do Piqui por falta de alumnos – e exonerou os respectivos preceptores que as exerciam interinamente. [...]
Não podíamos esperar de S. Ex. outro procedimento máxime sabendo
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que nutre bons desejos a respeito de melhorar este importante ramo
do serviço publico [...].(O Expectador, Noticiario, n. 41, 24/07/1884,
p. 01)
A criação de escolas particulares é noticia frequente nas páginas de todos os títulos
examinados,

O Estevão de Mendonça, um rapaz intelligente e operoso, acaba de
fundar um curso primário que se acha provisoriamente funccionando
na casa de sua residência a rua 27 de Dezembro n. 48. A esse curso
elle deu o nome de <<Augusto Leverger>> o benemérito Barão de
Melgaço, de veneranda memória a quem tanto deve Matto Grosso
[...]. (O Republicano, n. 17, 09/01/1896, , p. 1)
Com base no exame dos jornais selecionados é possível afirmar que, embora as abordagens ligadas à instrução e a educação, componentes considerados essenciais para alavancar
o progresso da província mato-grossense, não sejam observáveis de modo tão frequente quanto àquelas referentes à política e economia regional bem como notícias da Corte e de outros
países, as notas sobre instrução apresentam-se com regularidade e freqüência, evidenciando
que se tratava, num primeiro momento, pois, de um tema a ser conhecido pelo publico leitor
dos jornais, e em um segundo momento, como forma de dar legitimidade as ações realizadas.
Por outro lado, as visitas dos inspetores paroquiais (assim denominados no período imperial) e escolares foram motivos de notas nos jornais contando, por vezes, com a descrição
dos relatórios apresentados aos diretores da instrução. Evidenciar para um público leitor e, indiretamente, não leitor, o que acontecia em relação as instituições escolares, configurava-se como uma estratégia de, por um lado, propagandear as atividades no plano da instrução, dos
governos no poder, evidenciando aspectos positivos daquelas instituições, e por outro lado, denunciavam as condições e ausências na sua implantação, quando por meio de denúncias e
abaixo assinados, os articulistas dos periódicos davam voz àqueles que estava diretamente ligados ao trabalho naquelas instituições.
Os títulos examinados apontaram discussões tímidas, muitas das vezes protegidas pela
marca do anonimato, o que dava aos seus autores certa liberdade em apresentar suas ideias e
posicionamentos. A defesa pelo ensino as “massas populares”, consubstanciado no ensino publico, também apresenta-se nas paginas dos jornais, e ainda que se configure como plataforma
política visando ao favorecimento de um grupo no poder, em detrimento de outro, indica a pertinência e a necessidade da instauração desse serviço de modo organizado, constante, custeado
e acompanhado pelo poder publico central, ou provincial, afinal

[...]um povo contaminado pela ignorância é um povo embrutecido,
materialisado, sem vida e sem acção, é a ruína de uma nação e o suppendaneo da tyrannia ” [...] O povo que for o mais instruido esse será o primeiro povo e a nação a que pertencer, - a mais feliz do
Universo. (O Corumbaense, nº61, 19/02/1881, p. 2).
Para as escolas isoladas, restava o improviso, contar coma ‘dedicação e o zelo’ dos professores no desempenho de sua função e esperar o melhor aproveitamento dos alunos. Não há
nesse sentido, na imprensa mato grossense do período examinado, a adoção da bandeira da
defesa da instrução publica e da criação de instituições escolares subsidiadas pelo poder público, para além do discurso progressista que ela enceta. O veículo que poderia auxiliar nas reivindicações ao governo, por mais instrumentalização do ensino, calava-se mediante ao anúncio
de questões de foro político, algumas poucas em tom combativo
Considerações finais
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A análise das fontes demonstraram que Mato Grosso, ao contrário do que se costuma
afirmar, não estava isolado, ao menos no plano do discurso, das discussões no campo educacional. Revelaram, ainda, um Estado que estava antenado com as propostas educacionais efetivadas nos grandes centros políticos do período, embora não tivessem ainda condições de
implementá-las do ponto de vista prático. As notas sobre as instituições escolares nas páginas
da imprensa, são frequentemente relacionadas a atividades cívicas, festas, homenagens prestadas a figuras públicas que ocorriam naqueles espaços, mas também revelaram as condições
precárias de trabalho dos professores, as dificuldades em se obter recursos tanto para a construção e reforma dos espaços físicos destinados àquelas instituições.
Por fim, entendemos que, para além da função primordial de transmissão de notícias, a
imprensa adquire o que qualificamos como função pedagógica, ainda que de modo bastante
distinto das publicações periódicas destinadas aquele fim, como evidenciam os estudos de CATANI&SOUZA (1999). A característica de prescrição, marcante nas publicações daquela natureza, torna-se secundarizada nos jornais de circulação geral, até mesmo em virtude do pretenso
público leitor não ser constituído primordialmente por professores. No entanto, a preocupação
com o que vai ser posto em circulação, a forma como as noticias foram veiculadas era reveladora de uma determinada forma de conceber as instituições escolares que foram sendo criadas e
instaladas no período em estudo.
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O estudo sobre a circulação de noticias sobre a instrução mato grossense, entre os anos de 1880 a 1920,
é objeto da tese de doutoramento da autora, em desenvolvimento no Programa de Pós Graduação da Universidade Estadual Paulista, Araraquara, sob orientação da Prof. Dra. Vera Teresa Valdemarin.
2
Os usos e apropriações do conceito de estratégia neste trabalho, seguem as orientações e encaminhamentos propostos por Michel de Certeau (2010).
3
O Ato Institucional de 1834 antecipara a iniciativa republicana de descentralização das iniciativas públicas ligadas ao campo da instrução. Sobre o tema e seus desdobramentos na província de Mato Grosso,
vale consultar a tese de doutorado de CASTANHA, André Paulo. O Ato Adicional de 1834 e a instrução
elementar no império: descentralização ou centralização. UFSCar, 2007. Ver, ainda, em uma outra abordagem teórico metodológica, os estudos realizados por Dimas Neves (2010).
4
O estudo de João Carlos de Souza (2008) aponta como sendo os principais jornais que circularam em
Corumbá entre os anos de 1880 1918 os seguintes: O Iniciador (1877-1886); A opinião (1878-1880); O
Corumbaense (1880-1889); Gazeta Liberal (1884-1888); Oasis (188—1896); O Lidador (1891-1892);
Echo do Povo (1893-1899); A Federação (1896-1899); O sertanejo (1897- ?); O Tiradentes (1897- ?); A
Pátria (1899 – 1902; 1905-1906); A Reacção (1902-1903); O Brazil (1902-1910); Autonomista (19041909) Correio do Estado (1909-?).
5
Cf.:O Iniciador, n. 57, 15/07/1880, p. 02;
6
A dissertação de mestrado de Raquel Discini de Campos destaca o convívio de Rio Preto com a modernidade que se instaurava no Brasil, no final do século XIX, revelando os sentidos assumidos pelos signos
do progresso nesta cidade, extraídos do cotejamento de fontes ligadas a imprensa riopretense. Percepção
semelhante foi identificada nos textos dos jornais publicados em Mato Grosso, cotejados para esse estudo,
sendo possível inferir que o advento da República, traria, para além da mudança do regime político administrativo, a emancipação de um tempo comumente conhecido como improdutivo e inócuo em várias localidades do país: “(...) adventos típicos da modernidade – imprensa, luz elétrica, bares, cafés, empresas
de água e esgotos, cinemas, vitrines magicamente iluminadas, tudo compondo o novo cenário urbano que
ao mesmo tempo dialogava com um passado tão próximo de local isolado, semi selvagem, desabitado,
denunciado o status da cidade recente nas ruas sem calçamento, na escassez de escolas e professores.”
(2004, p. 41)
7
Expressão pessoal.
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1.
Um espaço nunca é neutro devido a ser uma construção social; ele comunica mostrando o emprego que o ser humano faz dele. Importa ter presente a ideia de que os edifícios modelam o
comportamento e que lhes cabe um importante papel na determinação do grau em que cada
um de nós é um indivíduo ou membro de um grupo, e da medida em que atuamos segundo
decisões livremente tomadas ou obedecendo a limites espaciais (Arnheim, 1988/1977, p. 218).
Cada sujeito orienta-se na perceção do tempo e do espaço: “o eixo tempo permite, pela axialidade formada, situar o sujeito no seu devir”, enquanto que o espaço “é o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível” (Rodrigues, 2002, p. 28). A associação da arquitetura escolar
com a ordem do tempo reflete-se não só na disposição espacial das escolas mas também nos
horários que regulam os ritmos da ação educativa. Por isso, importa analisar o espaço escolar
em relação com outros espaços e lugares, com o território ocupado e a distribuição, nesse
mesmo território, das zonas edificadas e não edificadas, seguindo-se destas até chegar à aula
passando pelo edifício no seu conjunto e pela sua distribuição interna em diversos espaços e
usos. Entre os vários espaços é necessário considerar as áreas de transição, como corredores,
salas de espera e, por último, o mobiliário. A arquitetura da escola pode ser, ainda, contemplada como suporte de outros símbolos, já que os edifícios serviram de estrutura material para
colocar o escudo, a bandeira nacional, as imagens e pensamentos de homens ilustres, os símbolos da religião, máximas morais e higiénicas, o relógio, entre outros, porque “a arquitectura
cedo ultrapassa o nível utilitarista para se converter, através da imaginação simbólica e por uma
intuição intelectual, em testemunho social; quer pelos signos que veicula, quer pelos desejos
que encerra e cristaliza, quer ainda pela unidade explicitada na habitação comum” (Rodrigues,
2002, p. 35).
Os espaços escolares, como lugares que acolhem o discurso académico, estão impregnados de significações e transmitem uma quantidade de estímulos, conteúdos e valores do
chamado «currículo oculto». Fazendo-se, em grande parte, a construção do homem social na
escola, é importante analisar em que medida os espaços onde ela ocorre interferem nessa
construção. Para Edward Hall,

É um erro monumental tratar o homem à parte, como se ele constituísse uma realidade distinta da sua habitação, das suas cidades, da sua tecnologia ou da sua linguagem. Esta interdependência do homem e das suas extensões deveria fazer-nos
conceder mais atenção às extensões que criamos não só no nosso próprio interesse, mas também no interesse daqueles a quem tais extensões se arriscam a ser
pouco adaptadas. A relação do homem com as suas extensões não representa senão um modo particular e uma forma especializada da relação geral dos organismos com o seu ambiente. (Hall, 1986/1966, p. 213)
Assim, tentar-se-á fazer uma breve história das edificações onde esteve instalada cada
uma das escolas de formação de professores primários da cidade de Lisboa, olhando para a
arquitetura dos edifícios como objetos úteis e quadros de vida humana.

2.
Ao longo da 1.ª metade do século XIX desenha-se a ideia, que acaba por se consolidar
na segunda metade do mesmo século, de que para se ser professor é preciso ter uma formação
adquirida no seio de instituições vocacionadas para esse fim (Pintassilgo&Serrazina, 2009).
Foi no longínquo ano de 1862 que, a 21 de abril, se inaugurou a Escola Normal Primária
para o sexo masculino, na presença do rei D. Luís I e do Ministro do Reino, Anselmo Braan-
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camp. Instalada no antigo palácio dos Marqueses de Abrantes, em Marvila, foi nomeado para
primeiro diretor da escola Luís Filipe Leite.
Marvila fica na zona oriental da cidade. Na época, tinha várias quintas (Quinta do Ourives, da Rosa, das Flores, das Amendoeiras, do Leal, … e a do Marquês de Abrantes) e muitas
hortas com terras férteis banhadas pelas águas do rio Tejo. Era, por isso, uma zona rural de
grande atividade agrícola. Estas propriedades eram exploradas, essencialmente, por uma população com raízes no norte do país e abasteciam os mercados ambulantes espalhados pelo bairro
e por toda a capital. Era também a zona onde se instalara a alta nobreza em sumptuosos palácios. O palácio, onde estava a funcionar a Escola Normal para o sexo masculino, ficava na rua
do mesmo nome da freguesia, rua de Marvila. A Quinta do Marquês de Abrantes (ou dos Condes de Figueiró, de Vila Nova de Famalicão) tinha sido edificada no séc. XVII, em terrenos da
quinta de Marvila, por iniciativa dos condes de Figueiró. Mais tarde, passou para as mãos dos
marqueses de Abrantes.

Figuras 1 e 2. Palácio dos Marqueses de Abrantes – Rua de Marvila 31 (Fontes: fotografia de
1969, a preto e branco, do Arquivo Municipal de Lisboa – A.M.L. – e foto atual)

Figuras 3, 4 e 5. Pátio do Palácio dos Marqueses de Abrantes. Hoje, muito degradado, está
ocupado por diversas famílias. No amplo átrio de entrada foram instalados lavadouros e outros
equipamentos coletivos. (Fontes: fotografias a preto e branco de 1969 da A.M.L; foto atual)
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Figuras 6 e 7.
Pórtico brasonado (brasão picado) que dá acesso ao pátio do
antigo Palácio do Marquês de
Abrantes, no n.º 34 da Rua de
Marvila (Fontes: fotografia de
cerca de 1941 da A.M.L.; foto
atual)
Inicialmente destinada apenas à formação de professores do sexo masculino, a Escola
Normal Primária de Lisboa, instalada no Palácio dos Marqueses de Abrantes, em Marvila, foi
complementada, em 1866, por uma Escola Normal Feminina, localizada no Calvário. Com data
de nascimento outorgada pela carta de lei de 9 de Julho de 1862, foi estabelecida no recolhimento do Santíssimo Sacramento e Assunção, ao Calvário, uma escola para alunas-mestras,
com internato, mas o regulamento da escola só foi decretado em 20 de outubro de 1863 e
apenas no ano letivo de 1866/1867 começou a funcionar (com 15 alunas).

Figuras 8 e 9. Imagens do Convento do Calvário
(Fonte: Escola Superior de Polícia, 1984-1999, 15 Anos ao Serviço de Portugal)

Neste edifício do Convento do Calvário, na parte do mosteiro, funcionou até 1917 a Escola
Normal do sexo feminino. De acordo com o estipulado no artigo 14.º, capítulo IV, do
regulamento de 1863, as mestras residiriam no edifício enquanto exercessem o magistério;
mais, o mesmo regulamento no artigo 25.º do capítulo VIII determinava que, no edifício
destinado à escola normal, devia haver “aposentos próprios para habitação permanente da
regente, mestras, educandas e serventes do sexo feminino”, o que transmite uma imagem de
clausura, muito próxima do passado religioso daquele espaço.
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Figuras 10 e 11. Convento do Calvário restaurado pela P.S.P.
(Fonte: Escola Superior de Polícia, 1984-1999, 15 Anos ao Serviço de Portugal)
A necessidade de remodelar o espaço onde estava instalada a Escola Normal de Marvila
levou a decretar o seu encerramento em 18 de outubro de 1869, por determinação do ministério do Duque de Loulé, mas logo a seguir é publicado o decreto da remodelação que prevê a
instalação da referida escola no palácio dos Condes de Murça, em Santos. Apenas em 29 de
maio de 1882 é transferida a Escola Normal Primária masculina, situada em Marvila, para o Palácio dos Condes de Murça, localizado no cruzamento da Rua de S. João da Mata, n.º 3, com a
Rua das Janelas Verdes, em Santos, como se pode ver na planta (figura 12). São do «Projecto -

orçamento para as obras a realizar no edifício da Escola Normal de Lisboa para o sexo masculino», da Direcção Especial de Edifícios Públicos e Faróis, existente no Arquivo Nacional da Torre
do Tombo (A.N.T.T.), as plantas que a seguir se reproduzem.
Figura 12. “Ante-projecto: Reconstrucção d’um edificio para estabelecer uma escola normal para o sexo masculino e uma escola para instrução primaria” (Fonte: A.N.T.T.)
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Figura 13. Corte aumentado da parte superior esquerda da planta

Figura 14. Alçado principal da Escola Normal para o sexo masculino, em Santos (Fonte:
A.N.T.T.)
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Figura 15. Antigo Palácio dos Condes de Murça onde esteve instalada a Escola Normal para o
sexo masculino, em Santos (foto atual)
De acordo com a memória descritiva do projeto de «orçamento das obras requisitadas
pelo Director da Escola Normal de Lisboa para o sexo masculino» de 8 de fevereiro de 1896,
existente na Torre do Tombo, após terem sido revistas as instalações pelo chefe da 8.ª secção,
este entende que aquelas instalações precisam de várias obras, porque «todo o telhado se encontra em pessimo estado de conservação, bem como parte do madeiramento, guarda-pó e
ripa, se acham completamente podres”, precisando por isso de um telhado novo; «as janelas
do lado sul não podem consertar-se por estarem podres e sobretudo por ter de pôr-se bandeiras como é exigido pelo conselho de saúde», razões apontadas para a colocação de janelas novas; também a clarabóia de ferro e vidro que ficaria sobre o pátio da entrada, “para ali
esperarem os estudantes quando haja mau tempo”, não se podia fazer sem primeiro se construirem “novos frontaes de tijolo em logar dos de madeira que existem por estes se acharem
podres”; e antes de se fazer a esplanada, era indispensável a mudança da canalização para
outra com maior diâmetro, porque a existente “acumula grande quantidade de terras vindas do
jardim que se acha superior à esplanada o que impede o facil curso das águas dando logar a
que estas entrem pelo edificio”.
No mesmo processo, um documento datado de 25 de novembro de 1895 refere a urgência da realização de obras no edifício da escola, para que fique isolada e independente a
parte destinada aos exercícios escolares da que é destinada a residência do secretário da escola
(ele habitava no mesmo edifício), para além da necessidade de também se proceder ao arranjo
de uma sala de estudo para os alunos e para a conversão de três salas numa só destinada a
exercícios escolares. A realização das obras seria da responsabilidade do diretor dos edifícios
públicos (documento de 22 de novembro de 1895). Na planta do anteprojeto, na parte lateral
direita, encontra-se escrito “reconstrução d’um edificio para estabelecer uma escola normal para o sexo masculino e uma escola para instrução primaria”, mas não aparece na figura que aqui
se reproduz (Figura 14).
No projeto intitulado «Orçamento para as obras a realizar no edifício da Escola Normal
de Lisboa para o sexo masculino», da Direcção Especial de Edifícios Públicos e Faróis, de 21 de
abril de 1897, consta a lista de obras a serem efetuadas: «envidraçamento e outros trabalhos
na aula de gymnastica, nas salas onde estão as aulas e a denominada sala de estudo»; e é referido ainda que «não se apresenta o orçamento para as 3 divisões proximas da sala d’estudo
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por já se acharem feitas as obras que foram executadas pela 8.ª secção d’esta Direcção”. Seria
colocada madeira a toda a volta do ginásio até a altura de um metro e o resto seria envidraçado. O envidraçamento seria feito por meio de caixilhos basculantes (abrir e fechar) para maior
ventilação das três frentes sul, este e oeste, a fim de abrigar das intempéries. O lado norte do
ginásio seria todo tapado de madeira. O pátio, onde estava instalado o ginásio, seria terraplanado com terras adquiridas na propriedade anexa (construindo-se um pequeno muro de suporte das mesmas terras), o pavimento seria ensaibrado a fim de tornar o piso suave para os
diversos exercícios dos alunos (construindo-se valetas calçadas com pedra miúda para escoamento das águas pluviais em todo o polígono terraplanado, bem como em volta do ginásio). A
pedra a empregar seria aproveitada da calçada à portuguesa existente, depois de convenientemente britada; a superfície da área seria toda coberta de saibro e calcada a maço. Este pátio
era “destinado a exercícios de gymnastica dos alumnos” e seria convenientemente preparado
de modo a “poder servir e corresponder aos preceitos do ensino”. Junto à entrada principal da
escola seria feita uma escadaria de pedra com três degraus de cantaria que daria acesso ao
pavimento do pátio. Também seriam postas duas sarjetas para captação das águas acima referidas, em substituição dos dois sifões existentes que eram insuficientes para dar vazão ao volume de águas do perímetro molhado. As paredes das salas de aulas que estivessem forradas a
papel seriam lavadas e picadas a fim de receberem estuque; por sua vez, os tetos de estuque
seriam aguados, enquanto que os tetos de madeira seriam raspados e pintados a óleo. As portas também seriam pintadas a óleo. Os vãos da sacada da fachada principal da escola, que pela
deterioração dos caixilhos não permitissem vedar por completo as correntes atmosféricas, bem
como as águas pluviais, “com o que pode perigar a saude dos alumnos” seriam substituídos por
novos caixilhos com bandeiras móveis “cujos movimentos poderão metodicamente regular o
bom arejamento”. Todas as treze janelas de sacada teriam vidros foscos “para se evitar a distracção dos alumnos para a rua”. Neste edifício funcionavam três salas de aulas da Escola Normal e duas salas pertenciam à escola anexa.
Num outro documento pertencente ao mesmo projeto de recuperação daquela escola,
diz-se que a propriedade particular onde funciona a Escola Normal para o sexo masculino “é um
velho palácio, espaçoso e bem situado para qualquer fim a que se queira destinar”. Contudo,
“para quem como eu entender que as escolas sobretudo as que pela sua índole devem exigir
estudos profundos e cuidadosos, precisam ser instaladas em edificios apropriados e fora do bulício de uma capital, não é por certo aquele local de constante movimento ... o mais adequado”
(ofício n.º 766A, de 11 de junho de 1896-ANTT)
Em ofício datado de 20 de janeiro de 1898 da 1.ª repartição da direcção dos serviços
de obras públicas lê-se o que o Ministro havia determinado em despacho para o Diretor de Edifícios Públicos: “faça proceder às reparações de que carece o edifício da antiga Escola Normal,
na rua de Santos” (A.N.T.T.), o que leva a supor que as obras se arrastavam no tempo e que a
escola já não funcionaria naquele espaço.
A existência de duas escolas de formação de professores, uma destinada ao sexo masculino e outra ao sexo feminino, tinha os dias contados. A partir de 1919, fundiram-se numa só1
e passaram a funcionar, em regime de coeducação, em edifício construído entre 1916 e 1918,
localizado na Quinta de Marrocos, em Benfica, feito propositadamente para albergar a instituição, segundo projeto do arquiteto Arnaldo Redondo Adães Bermudes. Em termos de infraestruturas escolares, foi um dos mais marcantes investimentos do regime da Primeira República
Portuguesa. A Escola Normal Primária de Lisboa ali permaneceu até 1930, ano em que as escolas normais portuguesas foram extintas e substituídas pelas Escolas do Magistério Primário. Em
1936, foram suspensas as matrículas no 1.º ano do curso, o que levou ao encerramento das
escolas de magistério primário por um período de seis anos. As escolas abrem de novo em
1942 com novas regras, novos currículos, novos programas: os cursos agora têm como eixos

CD-ROM DE ATAS | 249 | COLUBHE 2012

norteadores a redução e o controlo, traduzidos na retórica oficial pelos termos efetividade, eficácia, economia de tempo e aproveitamento de recursos. Com o advento da democracia proporcionado pelo 25 de abril de 1974, mudanças significativas são operadas no curso de
formação de professores primários. Nos finais dos anos oitenta do século XX termina a fase da
«Escola de Magistério Primário de Lisboa» para dar lugar à de «Escola Superior de Educação de
Lisboa» mas sempre em funcionamento no mesmo espaço, até aos dias de hoje.
A história da edificação desta escola pode ser feita a partir de maio de 1913, quando é
nomeado em Diário do Governo o júri do concurso de projetos para a construção de um edifício
destinado às Escolas Normais de Lisboa. A escolha e aquisição do terreno para a construção da
Escola Normal de Lisboa decorre nos anos de 1914 e 1915. Em março de 1916, é nomeada a
comíssão encarregada de proceder aos trabalhos preparatórios para a instalação da Escola
Normal Primária de Lisboa, presidida pelo Doutor Pedro José da Cunha (diretor da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa) e também é nomeada a comissão que vai dirigir as obras
do novo edifício; no final do mês, o ministro do Fomento entrega ao ministro de Instrução Pública, os terrenos destinados à construção do edifício da nova Escola Normal de Lisboa, localizados na Estrada do Calharíz de Benfica. A 9 de dezembro de 1916, são inauguradas
oficialmente as obras da Escola a construir na Quinta de Marrocos.

Figuras 16 e 17. O presidente da República no lançamento da primeira pedra do novo edifício
da Escola Normal de Lisboa (Fonte: Ilustração Portuguesa, 18/12/1916)
Na fotografia da esquerda (Figura 16), o Presidente da República, Dr. Bernardino Machado, acompanhado pelo Ministro da Instrução, Dr. Pedro Martins, e pelo presidente da comissão administrativa das obras dirigem-se para o local onde iria nascer o edifício da Escola Normal
de Lisboa. A fotografia da direita (Figura 17), regista o ato simbólico do lançamento da primeira
pedra desse edifício. A escolha daquele local não parecia ser do agrado de todos, tanto que o
redator da notícia localiza a inauguração “nuns terrenos junto à estação do caminho de ferro de
Benfica” e lamenta a escolha do local “que só oferece desvantagens no sítio em que vai ser
construído” (Ilustração Portuguesa, 18/12/1916, p. 500) Segundo relato encontrado numa página on-line, aquele terreno foi doado por Sidónio Pais:

… Os terrenos já então eram muito escassos, aqui em Benfica. Aconteceu que um
dia, em conversa com o Eng. Sidónio Pais, neto do Presidente Sidónio Pais, ele me
disse: “vocês têm lá um terreno mesmo para isso. O meu avô deixou ao Ministério
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da Educação uma Quinta, Quinta de Marrocos, na condição de o Ministério a aproveitar para construção de Equipamento Escolar”.
(. . .) Assim, ficou a saber-se que toda esta zona, todo este terreno da chamada
Quinta de Marrocos, foi deixada em testamento ao Ministério, pelo Presidente
Sidónio Pais.- Cónego Prof. Doutor João António de Sousa, em 20 de Novembro de
2001
(acedido no dia 20 de maio de 2012 em http://sites.esjgf.com/esjgf/historia1/arquitectura/arquitectura-escolar-da-quinta-de-marrocos)

Figura 18. Planta do rés-do-chão da Escola Normal Primária/Magistério Primário - Benfica
(Fonte: Sistema de Informação Para o Património Arquitetónico – SIPA –
PT031106080453)
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Figuras 19 e 20. Escola Normal/Magistério Primário de Lisboa – Aspetos da fachada principal (Fonte: SIPA)
Em julho de 1918, é decretado o início de funcionamento da nova Escola Normal Primária de Lisboa mas, efetivamente, só em 4 de dezembro é que abre, provisoriamente, nas
dependências do Clube de Desportos Lisboa e Benfica, cedidas pela respetiva direção; após as
férias do Natal, já passou a funcionar na parte disponível do edifício em construção (Moreirinhas Pinheiro, 2001, pp. 102-103). A 16 de Janeiro de 1920 é aprovado, pelo Decreto n.º
6351, o Regulamento Interno da Escola Normal Primária de Lisboa.
A 1 de Abril de 1022, o Decreto n.º 8086 manda anexar à Escola Normal a Escola Primária
Superior do Instituto do Professorado Primário e no ano de 1924, mais concretamente a 24 de
setembro, a direção da escola normal foi autorizada a ceder as dependências da Quinta de
Marrocos que julgasse dispensáveis para nelas se instalar, a título provisório, o Instituto do
Professorado Primário.
O ano de 1930 é um marco na história das instituções de formação de professores primários, porque lhes é alterada a designação de «Escolas Normais Primárias» para «Escolas de
Magistério Primário» (artigo 2.º, do decreto n.º 18 646, de 19 de julho de 1930).
No próprio edifício da, agora, Escola do Magistério Primário funcionou também, em
quatro grandes salas dos 2.º e 3.º pisos, a Biblioteca e Museu do Ensino Primário, a partir de
1933, ano em que foi criada por decreto de 30 de março (Moreirinhas Pinheiro, 2001, p. 104).
Ainda funcionou nos primeiros anos, na parte do edifício virada a nascente, o Instituto Nacional
de Educação Física, criado em 1940 com o fim de preparar professores que ministrassem a
educação física escolar (Ibidem).
Fez também parte deste complexo do Campus de Benfica, um edifício situado na estrada de Benfica, conhecido como «Pensionato», que havia sido um palacete no século XIX. O casarão, situado no n.º 529, foi um estabelecimento de apoio aos alunos da Escola do Magistério
Primário que vinham de fora de Lisboa (atualmente é a sede do Instituto Politécnico de Lisboa).
Segundo Moreirinhas Pinheiro (2001), a “instituição que, ao longo dos anos, prestou bons serviços facultando instalações e alimentação às alunas-mestras do Ultramar e às jovens residentes
fora de Lisboa” (pp. 104 e 105), encerra definitivamente em 1974. Posteriormente, servirá outros fins, diferentes daqueles para que foi criado. Em 1980, um incêndio de origem desconhecida reduz a escombros todo o seu interior. O prédio, situado no n.º 533, destinava-se à
residência do Diretor da Escola Normal, tendo nele vivido o Dr. Octávio Neves Dordonnat, enquanto que o n.º 533-A era destinado à residência do «chefe do pessoal menor» (Ibidem, p.
100).
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Figuras 21 e 22. Fachada lateral do pensionato da Escola Normal/Magistério Primário de Lisboa
(Fonte: fotografia a preto e branco-SIPA; foto atual)
.
Nos dois edifícios destinados às escolas de aplicação, anexas à Escola do Magistério
Primário, funcionaram as escolas de ensino primário n.º 47 e 48.

Figura 23 e 24. Fachada principal e lateral direita da escola de aplicação (Fonte: SIPA)

3.
Olhando agora para o interior destes edifícios, as fotografias dos espaços e das atividades que lá se desenvolvem dão visibilidade à existência da escola e servem de testemunho ao
devir: “o efeito que ela [a fotografia] produz em mim não é o de restituir aquilo que é abolido
(pelo tempo, pela distância), mas o de confirmar que aquilo que vejo existiu realmente” (Barthes, 1981, p. 116) . Deste modo, as fotografias passam a ter um papel de documento, de fonte histórica: “interrogarmo-nos se a fotografia é analógica ou codificada não é um bom método
de análise. O importante é que a foto possui uma força verificativa e que o verificativo da Fotografia incida não sobre o objecto mas sobre o tempo” (Barthes, 1981, p. 125). As imagens, geralmente, captam momentos rituais do processo educativo: visitas de estudo, festas
comemorativas, grupos escolares, etc.
De acordo com o regulamento de 1863, artigo 25.º do capítulo VIII, o edifício destinado
à Escola Normal para o sexo feminino (no Calvário) devia ter aposentos de habitação (para professoras, alunas e serventes), salas de aula, gabinetes, salas de estudo, enfermaria para as
educandas e “officinas indispensaveis para a economia interior da escola”. A materialidade escolar daquela instituição contava ainda com “uma livraria aonde se achem colligidas as melhores obras sobre a educação e sobre o ensino, e sobre a organização, economia e direcção das
escolas primárias”, “uma collecção de mappas geographicos”, “uma collecção de instrumentos
indispensaveis ao ensino do desenho linear”, “todos os utensilios necessarios para a execução
dos lavores proprios do sexo feminino”, “um terreno para recreação das educandas” e “uma
escola primaria annexa para os exercicios praticos do ensino”.
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Figura 25. Edifício do Calvário: «A aula
infantil onde praticam as futuras professoras» na escola anexa (Fonte: Ilustração Portuguesa 15/08/1910)

Figura 26. Edifício do Calvário: «O museu da
escola e a exposição de lavores» (Fonte: Ilustração Portuguesa 15/08/1910)

Figura 27. Edifício do Calvário: grupo de alunas
(Fonte: Ilustração Portuguesa 15/08/1910)

Infelizmente, não se encontrou até ao momento qualquer fotografia que pudesse servir
de testemunho do que se passava no interior do(s) edifício(s) onde funcionou a escola normal
masculina.
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No concernente à Escola Normal/Magistério Primário de Benfica e à escola de aplicação
anexa, apresentam-se duas fotografias (Figuras 28 e 29) que dão uma visão da similitude do
espaço interior e da disposição do
mobiliário nas mesmas.

Figura 28. Interior de uma sala de aula da
Escola Normal/Magistério Primário - em
Benfica

Figura 29. Interior de uma sala de aula
da escola de aplicação

(Fonte: Biblioteca de Arte da Gulbenkian-Estúdio Mário Novais-acessível em rede)
A arquitetura veicula uma imagem social: “presente na materialidade como corpo entre
corpos, e assim ocupando um espaço análogo ao ocupado pelo corpo humano, é susceptível de
ser interiorizada pelo homem como uma imagem virtual de si próprio” (Rodrigues, 2002, p. 40).
Mas que imagem seria esta que estava projetando a escola, como realidade material, como
objeto submetido às condições universais de existência? Como se enquadravam as primeiras
construções escolares no panorama legislativo nacional?
A Portaria de 20 de Julho de 1866 foi o primeiro regulamento de construções escolares
a ser seguido em Portugal. Critérios quanto à localização, dimensionamento e concepção dos
edifícios para escolas primárias, bem como das residências para os professores, constam dessa
Portaria. Quanto à situação da escola prescrevia-se que devia ser saudável, de fácil acesso,
desviada das estradas de muito movimento, longe de estabelecimentos “ incommodos ou perigosos, quer à saude quer à moral dos alunos”. A escola ficaria separada, sempre que possível,
de outros edifícios, exceptuando-se a residência do professor que podia ser contígua. No que
concerne à exposição e luz, a escolha deveria ser feita atendendo às circunstâncias locais. Seria
indispensável proteger a escola das correntes de ar vindas de pântanos e «lugares doentios».
As janelas seriam dispostas ao longo da aula de ambos os lados, e, no caso de só ser possível
de um lado, ficariam à esquerda dos alunos (Figuras 30 e 31). Preferir-se-iam janelas largas,
ainda que poucas, a janelas estreitas mais numerosas, porque alumiavam melhor. As janelas
deveriam ser feitas de modo a abrirem para trás, de maneira a renovar-se o ar no intervalo das
aulas.
Em 7 de Julho de 1871 foi publicada nova portaria, destinada às casas de habitação
onde era exercido o ensino, na qual eram estabelecidos os requisitos mínimos sobre as salas e
os objectos indispensáveis para a organização das escolas primárias, cabendo aos governadores
civis a coordenação de comissões para inspecionarem e aprovarem, localmente, os edifícios, a
«mobilia e utensilios». Os mínimos agora decretados deviam-se à impossibilidade de pôr em
prática os preceitos estipulados na portaria de 20 de Julho de 1866, embora se reconhecesse
que os anteriores eram os mais adequados à construção dos edifícios escolares.
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O ideal moderno de educação exigia não só a melhoria dos locais e do mobiliário, como
também introduzia a ginástica, o jogo, os passeios e as excursões como forma de retificar o
caráter meramente intelectual dos antigos programas (Figuras 30 e 31). A necessidade de edifícios próprios para educação era vista por D. António da Costa (1870) como um assunto muito
importante, “porque a falta de edificio proprio vae prejudicar uma grande parte das questões
do ensino, a hygiene, a educação physica, os methodos, o ensino obrigatorio, e outros muito
pontos” (pp. 286-287).
Aula de Ginástica

Figura 30. Escola Normal/Magistério Primário – de Benfica (Fonte: Biblioteca de
Arte da Gulbenkian-Estúdio Mário Navais)

Figura 31. Escola Normal para o sexo feminino – no Calvário (Fonte: Ilustração Portuguesa, 15/08/1910)

Notas finais
Durante muito tempo, foi habitual recorrer a edifícios e locais não pensados na sua origem como escola e que, por necessidades diversas, acabaram por se destinar total ou parcialmente ao ensino. A construção específica de um edifício para servir de escola relaciona-se com
uma independência espacial: se um edifício escolar for identificado arquitetonicamente como tal
é porque, em certa medida, a instituição escolar lhe atribui autonomia e respeito em relação a
outras instituições ou poderes com os quais anteriormente havia uma certa dependência. Não
se tratava de fazer algo simplesmente para ser admirado pelo fausto, ou para guardar o espaço
exterior, mas para permitir o controle dos que se encontravam no interior de forma articulada e
detalhada. Tratava-se de encontrar uma arquitetura que agisse como meio auxiliar para a
transformação dos indivíduos, agindo sobre aqueles que abriga, dominando o seu comportamento, reconduzindo até eles os efeitos do poder, ofertando-os a um conhecimento, modificando-os. Tal como observara o antropólogo Edward Hall, “é essencial compreender que o espaço
de carácter fixo constitui o molde que afeiçoa uma boa parte do comportamento humano” (Hall,
1986/1966, p. 125).
A memória da educação alicerça-se no tempo e no espaço escolares vividos. Tempos e
espaços esses que regularam sempre a vida das instituições educativas e que acabaram por
definir as caraterísticas psicológicas e culturais dos que nelas estudavam ou nelas eram mestres. Por outro lado, o vínculo afetivo aos lugares e às coisas é inegável: “os objectos tocamnos, não por tal enquadramento meramente útil que rapidamente se esgotará, mas porque
nesse uso se anuncia a qualidade vivível, isto é, o quadro permanente ou episódico do desenrolar de uma parcela das nossas vidas” (Rodrigues, 2002, p. 30). Se se tiver em conta que é na
escola que se permanece durante os anos em que se formam as estruturas mentais básicas da
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criança e do jovem, ela torna-se um espaço peculiar e relevante, na medida em que, à semelhança de todos os outros espaços, socializa e educa, mas o que a diferencia dos outros é ser
essa a sua finalidade específica. A escola enquanto instituição ocupa um espaço e um lugar,
mas para além do lado físico e material também é “una construcción cultural que genera «flujos
energéticos»” (Viñao Frago, 1993-94, p. 27). A análise da construção do espaço da escola como
lugar só se pode fazer a partir da consideração histórica dos círculos envolventes que o configuram e definem. Não se pode descurar a estreita ligação existente com a evolução dos estatutos
sociais atribuídos à profissão de professor, ao papel de aluno, às políticas pedagógicas e à mentalidade social que vigoraram em cada época. E é aqui que entram as publicações periódicas
editadas por professores e alunos, ou apenas por professores da instituição, no período em estudo, pois permitem-nos entrar num domínio de reflexão e análise sobre a construção da identidade do aluno-mestre, designação pela qual eram conhecidos os alunos das escolas de
Magistério Primário, e sobre a formação de professores. Resta ainda referir que este trabalho
encontra-se em fase de exploração, não estando, portanto, terminado.
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Este trabalho integra a mesa-redonda “Instituições Escolares: História, Arquivos e Fontes no Espaço Luso-Brasileiro”. A referida mesa coordenada reúne cinco trabalhos que têm o
objetivo de evidenciar algumas possibilidades investigativas relacionadas à instituição escolar
em regiões e cidades do Brasil e de Portugal. O presente trabalho apresenta um recorte dos
resultados obtidos no projeto “Inventário de Fontes Documentais: um estudo sobre a formação
e a profissão docente no município de Dourados e região (1959-1996)”. A justificativa para a
periodização de 1959 a 1996 está ancorada tanto na historicidade das instituições de formação
de professores quanto na História da Educação e na política educacional brasileira. O ano de
1959 marca a instalação da primeira escola de formação de professores no município de Dourados. O ano de 1996 sinaliza um período de mudanças, que refletiu profundamente no processo de formação dos professores das séries iniciais, pois a Lei de Diretrizes e Bases (nº.
9.394/96) estabeleceu que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e institutos superiores de educação.
Os resultados aqui apresentados referem-se à pesquisa realizada nos arquivos da Escola Imaculada Conceição, da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, ambas situadas em
Dourados, e da Escola Estadual Dom Bosco, situada no Distrito de Indápolis – município de
Dourados. No texto busca-se analisar as possibilidades e os limites que os documentos dos arquivos destas escolas oferecem para a escrita da história das instituições de formação de professores em Dourados e região. Esta análise sustenta-se nas seguintes ideias: de Maria João
Mogarro e Diana Gonçalves Vidal, sobre arquivos escolares; na história das instituições escolares, de Justino Magalhães; na Arquivologia, tendo como referência Heloísa Liberalli Belloto; na
história da formação de professores no Brasil, de Leonor Tanuri, entre outros.
Dourados e região têm reconhecida importância histórica e geográfica, pois, no passado, tiveram sua economia baseada na agricultura ervateira, o que fez dela uma grande zona de
migração e mistura de culturas, recebendo pessoas de diversos Estados, como São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, e Santa Catarina, além de imigrantes japoneses, árabes,
libaneses, alemães e paraguaios, entre outros. Como se sabe, o ensino, como um elemento
constitutivo da cultura, mantém uma relação dinâmica com os demais aspectos formadores da
sociedade. Desse modo, levantar, organizar e catalogar dados sobre a formação e a profissão
docente, para, posteriormente, analisá-los, significa também adentrar nos elementos culturais
que emolduraram tanto o contexto socioeconômico quanto o educacional desta importante região do Sul de Mato Grosso, no período de 1959 a 1996.
As instituições de ensino, os arquivos escolares e a pesquisa em História da Educação.
O pesquisador português Justino Magalhães (1996) aponta que foi somente nas últimas
décadas que, na História da Educação, a abordagem dos processos de formação e de evolução
das instituições educativas constituiu um domínio do conhecimento historiográfico em renovação.

Uma renovação onde novas formas de questionar-se cruzam com um
alargamento das problemáticas e com uma sensibilidade acrescida à
diversidade dos contextos e à especificidade dos modelos e práticas
educativas (p.1).
As instituições de ensino são estruturas complexas, universos específicos, em que se
condensam muitas das características e contradições do sistema educativo. No plano histórico,
segundo Magalhães (1998, p.61), uma instituição educativa
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(...) é uma complexidade espácio-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam elementos materiais e humanos, mediante
papéis e representações diferenciados, entretecendo e projectando futuro(s), (pessoais), através de expectativas institucionais.
Com vistas à complexidade da estrutura da instituição de ensino e à abrangência desta
instituição no plano histórico, de acordo com Magalhães (1998, p.61), vale a pena entender
como é construída a sua história: é uma “história construída da(s) memória(s) para o arquivo e
do arquivo para a memória, intentando uma síntese multidimensional que traduza um itinerário
pedagógico, uma identidade histórica, uma realidade em evolução, um projecto pedagógico”.
Os arquivos escolares têm alcançado importância e visibilidade na pesquisa em História
da Educação, no Brasil e em Portugal, nas últimas décadas, e investigações recentes vêm marcando a relevância da sua contribuição para o estudo da organização e construção da história e
da memória da educação (MOGARRO, 2005a, 2005b; VIDAL, 2005).
Independentemente de suas origens ou natureza, as instituições de ensino constituem
uma amostra significativa do que realmente acontece no contexto educacional de um determinado país. Juntamente com seus atores, as instituições escolares produzem diversos tipos de
documentos e registros de caráter administrativo, pedagógico e histórico, exigidos pela administração e pelo cotidiano burocrático, que perpassam inclusive seu âmbito pedagógico. Desse
modo, as escolas apresentam-se como espaços portadores de fontes de informações fundamentais para a formulação de pesquisas, interpretações e análises sobre elas próprias, as quais
permitem a compreensão do processo de ensino, da cultura escolar e, consequentemente, da
História da Educação.
Nas instituições escolares, os arquivos se constituem no repositório dos documentos de
informação que estão diretamente relacionados com o seu funcionamento. De acordo com o
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.27), arquivo é definido como um
“conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza
do suporte”. Já o arquivo escolar, segundo Vasconcellos (1999, p. 42), é caracterizado como
um "conjunto de documentos organicamente acumulados, cujas informações permitem a trajetória de vida de seu titular".
Bonato (2002, p.3) ainda esclarece que os arquivos escolares constituem acervos arquivísticos, contendo diversas espécies documentais que são fontes de pesquisa: "São espaços de
memória, depositários de fontes produzidas e acumuladas na trajetória do fazer pensar o pedagógico no cotidiano das escolas". A esse respeito, vale citar Nora (1993, p.13):

os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso
manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais.
Nestes arquivos encontram-se registros de diferentes naturezas e espécies, que, muitas
vezes, já fazem parte de uma memória “perdida”, esquecida, mas que representa um passado
de escolarização, com características próprias da instituição escolar a qual pertence e identificada com sua época. Esses registros de diferentes naturezas e espécies documentais tornam-se,
diante do olhar pesquisadores em História da Educação, fontes fundamentais para o estudo dos
processos de escolarização, da história das instituições escolares, da cultura escolar, entre outros aspectos.
É importante explicar que referir-se a fontes significa “falar em produções humanas, em
testemunhos que possibilitam entender o mundo e a vida dos homens, em registros construídos
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por homens e mulheres em diferentes contextos históricos” (OLIVEIRA, 2005, p.3). No que tange ao campo de estudo da História da Educação, pode-se dizer que a fonte histórica é compreendida como todo e qualquer objeto que possibilite a obtenção de notícias e informações sobre
o passado histórico-educativo.
Vale observar que “a história das instituições educacionais é facilitada quando a escola
mantém o seu arquivo histórico organizado” (PEREIRA, 2007, p.88). Entretanto, apesar de a
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61) ter passado a exigir
das instituições escolares a organização de um arquivo para a conservação de seus documentos
(RIBEIRO, 1992), muitas escolas ainda não se preocupam em preservar seus arquivos e nem
mesmo salvaguardar seus registros documentais.
Os arquivos e os locais onde se guardam os documentos ainda apresentam muitos problemas de acesso e conservação. Apesar da importância dos documentos para o conhecimento
do patrimônio cultural e histórico, os pesquisadores ainda se deparam e lidam com muitas dificuldades para desenvolver as pesquisas históricas. Para Sousa (2009, p. 127),

(...) a despeito de diversas tentativas e iniciativas de organizar instituições voltadas para a guarda da memória local e regional, temos
conseguido fazer pouco - ou quase nada – se considerarmos a dimensão e a riqueza do nosso patrimônio histórico e o crescente processo
de destruição a que se encontra submetido.
Embora já venha ocorrendo uma discussão em torno das questões que norteiam a preservação do patrimônio documental, ainda assim existem poucas as iniciativas concretas. Por
essa razão, torna-se importante realizar estudos acerca de arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação, pois esses locais reúnem documentos de origem diversa.
No que diz respeito aos arquivos escolares, a falta de interesse pela sua preservação e
pelo uso de suas fontes para a pesquisa sobre a história e memória das instituições de ensino
tem constituído uma preocupação dos pesquisadores da área de História da Educação. No entender de Vidal e Hilsdorf (2004), a ausência de políticas institucionais de preservação e organização de fontes,

é responsável por uma das mais sérias dificuldades com que se defrontam os pesquisadores brasileiros de história da educação, principalmente se considerarmos a pluralidade de fontes documentais
solicitadas pelas novas linhas investigativas desenvolvidas nesse
campo (p.179).
Diante de tais circunstâncias, as instituições escolares com os seus respectivos arquivos
motivam profundas preocupações relativas à salvaguarda e preservação dos seus documentos,
pois na maior parte dos prédios escolares, até hoje, os documentos estão abrigados e guardados em porões úmidos ou salas apertadas. Como lembra Zaia (2003), a ideia de que os arquivos públicos representam “lugares da memória”, posta no século XIX, ainda não chegou às
escolas, uma vez que essas instituições ainda estão pouco atentas à historicidade de suas práticas. Zaia (2003) ainda esclarece que as Secretarias Estaduais de Educação, responsáveis administrativamente pela maioria destas instituições, também não assumiram uma política de
guarda e preservação.
Mas, apesar das dificuldades encontradas com relação à documentação escolar, os pesquisadores da área de educação têm se lançado na tarefa de construir estudos históricos acerca
dos arquivos escolares e de sua documentação.
Por fim, é importante ressaltar que o arquivo constitui um núcleo duro da informação
sobre a escola, “ao corresponder a um conjunto homogêneo e ocupar um lugar central e de
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referência no universo das fontes de informação que podem ser utilizados para reconstruir o
itinerário da instituição escolar” (MOGARRO, 2005a, p. 77), práticas que nela se produziram e,
mesmo, sobre as relações que estabeleceu e estabelece com seu entorno (p.24). Para Vidal
(2005), o arquivo escolar

pode fornecer elementos para a reflexão sobre o passado da instituição, das pessoas que a freqüentaram ou freqüentam, das práticas
que nela se produziram e, mesmo, sobre as relações que estabeleceu
e estabelece com seu entorno (a cidade e a região na qual se insere)
(p.24).
Diante do exposto, pode-se dizer que nos arquivos das instituições escolares é possível
encontrar documentos de diversos tipos e registros de caráter administrativo, pedagógico e histórico, documentos esses de valor inestimável, como: álbuns de fotografias, livros didáticos e
paradidáticos, relatórios, listas de matrículas, prontuários de alunos e professores, trabalhos de
alunos, entre outros, que permitem a compreensão do processo de ensino, da cultura escolar e,
consequentemente, da História da Educação, tornando-se fontes de informações fundamentais
para a pesquisa.
Os Arquivos das Escolas de Formação de Professores de Dourados e região: possibilidades e limites de seus documentos para a pesquisa sobre a história da instituição
O ensino responsável pela formação de professores primários em Dourados só teve início em 1959, inicialmente, no Instituto Educacional de Dourados, que funcionava no mesmo
prédio da Escola Confessional Franciscana Patronato de Menores Santo Antônio. A esse respeito, Mancini, Oliveira e Silva (2007) assinalam:

Em 1959, as irmãs franciscanas iniciaram um Curso Normal no Instituto Educacional que funcionava no mesmo prédio do Patronato de Menores Santo Antônio. A fundadora do Curso foi a irmã Clara Thomas,
diretora da Escola de 1960 a 1961. O curso contava com o Normal
Regional (Primeiro Grau) e o Normal Colegial (segundo grau). O primeiro começou a funcionar com 08 alunas e o segundo com 06 alunas
(p. 127).
Conforme registram essas autoras, pode-se dizer que o primeiro curso de formação de
professores de Dourados e região foi organizado de acordo com a Lei Orgânica do Ensino Normal, de 1946, e se incumbia tanto da formação do regente do ensino primário quanto da formação do professor primário. Tanuri (2000) esclarece que as diretrizes estabelecidas pela
referida Lei Orgânica instituíram uma divisão do Curso Normal em dois ciclos: o primeiro que
era responsável pela formação de “regentes” do ensino primário, com um curso de duração de
quatro anos, e funcionaria em Escolas Normais Regionais; e o segundo se incumbiria da formação do professor primário, com um curso de duração de dois anos, e seria ministrado nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação.
Outra instituição de formação de professores pertencente à rede privada de ensino foi
instalada em Dourados, no início dos anos de 1960, anexa ao Colégio Osvaldo Cruz, denominada Escola Normal Olavo Bilac.
É importante registrar que a primeira escola pública de formação de professores somente foi instalada em Dourados, na década de 1970, com a criação da Escola Normal de Dourados, anexa ao Centro Educacional “Menodora Fialho de Figueiredo”. O Art.42, item III da
Constituição Estadual, determinava:
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Art. 1°-Fica criado uma Escola Estadual de 1° e 2° Graus, com sede
no Município de Dourados denominado pelo Decreto n° 1478 de 11 de
março de 1971 de Centro Educacional “Menodora Fialho de Figueiredo”.
Art. 2°-Fica integrada a Escola, a Escola Normal de Dourados criada
pelo Decreto n° 1164, de 27 de maio de 1970.
Parágrafo Único - As Escolas que trata desse Artigo passarão a denominar-se Escola Estadual de 1° e 2º Graus “Menodora Fialho de Figueiredo”.
A segunda instituição pública de formação de professores surgiu em Dourados, no final
dos anos de 1970, mais precisamente, em 1977, com a instalação do Curso de Magistério na
Escola Estadual Dom Bosco, do Distrito de Indápolis. Porém, o funcionamento deste curso somente conseguiu a regulamentação para funcionamento em 1982, mediante ao Ofício nº.
332/82.
Os arquivos destas instituições ainda permanecem em funcionamento em Dourados e
região, mesmo não ofertando mais o curso de formação de professores em nível médio, devido
às determinações da Lei 9.394/96. Sendo assim, foram pesquisados os arquivos da Escola Imaculada Conceição, da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo e da Escola Estadual Dom
Bosco. O arquivo do Colégio Osvaldo Cruz, instituição que funcionou na Escola Normal Olavo
Bilac, não foi contemplado, pois esse estabelecimento de ensino foi fechado na década de
1990, na cidade de Dourados.
A pesquisa iniciou-se pelo arquivo da Escola Imaculada Conceição e, posteriormente,
passou para os arquivos das duas escolas da rede pública: o arquivo da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo e o arquivo da Escola Estadual Dom Bosco, do Distrito de Indápolis,
município de Dourados. Convém registrar que, em Dourados e região, a situação dos arquivos
escolares não é nada diferente da realidade que se configura no Estado de Mato Grosso de Sul,
pois são poucas as instituições escolares que possuem um arquivo organizado. Em algumas
escolas, por exemplo, os arquivos não passam de um amontoado de papéis guardados, sem
nenhuma forma de organização em espécie, natureza e cronologia.
O Estado de Mato Grosso do Sul não possui até os dias de hoje uma legislação específica sobre a preservação de arquivos escolares, e, apesar de as instituições de ensino serem detentoras de grandes acervos documentais, o que se nota é um descarte destes documentos a
cada dez anos.
No caso da Escola Imaculada Conceição, da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo e da Escola Estadual Dom Bosco, é preciso registrar que em seus prédios, geralmente, há
um espaço destinado ao arquivo ligado à secretaria da escola. Essas instalações, de modo geral, estão em boas condições de uso, pois se apresentam limpas e arejadas. Uma parte da documentação destes arquivos encontra-se guardadas em caixas de arquivo de papelão e plástico,
outra parte empilhada em vários montinhos de documentos, amarrados, inclusive com barbante. Esse material encontra-se depositado em prateleiras de madeira e dentro de armários de
aço, o que, de certa forma, lhe garantiu uma conservação razoável.
Apesar disso, as três escolas não possuem um profissional especializado para trabalhar
com a documentação depositada no arquivo. Na maioria das vezes, esse trabalho é realizado
pelas funcionárias da própria secretaria, das bibliotecas e até mesmo pelas coordenadoras pedagógicas. Nos arquivos das três escolas não há qualquer instrumento de pesquisa, como
guias, catálogos, índices, inventários, repertórios, tabelas de equivalência, entre outros produzidos acerca da documentação depositada nas prateleiras.
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Ao vasculhar os arquivos da Escola Imaculada Conceição, da Escola Estadual Menodora
Fialho de Figueiredo e da Escola Estadual Dom Bosco, na busca pela documentação, os pesquisadores1 envolvidos no projeto mencionado tiveram que recorrer diretamente aos documentos
depositados nas prateleiras de madeira e dentro de armários de aço. No entanto, foi possível
recuperar alguns documentos que diziam respeito ao funcionamento destas instituições de ensino e de sua cultura escolar, sobretudo no que tange a dados relacionados à formação de professores.
A investigação empreendida nestes arquivos escolares permitiu localizar uma variedade
de fontes documentais, de diferentes naturezas, de caráter histórico, administrativo e pedagógico, tais como: listas de matrículas do corpo discente, livros de pontos dos professores, programas de ensino das disciplinas curriculares, pastas de alunos, relatórios dos responsáveis pela
administração do ensino. A referida pesquisa tem contado com a colaboração e a participação
de bolsistas, tanto em nível de iniciação científica quanto de mestrado.
Para melhores esclarecimentos, deve-se registrar três amostras de documentos levantados nestas três instituições de ensino de Dourados e região. No arquivo da Escola Imaculada
Conceição, no período de 1959 a 1996, foi possível levantar e coletar os seguintes documentos:
ARQUIVO DA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO (1959-1996)
Documentos
Decretos
Fotografias
Livro Histórico do Estabelecimento
Pastas de alunos
Portarias
Programas de ensino das disciplinas
Livros com recorte de noticiários de Jornais (Abertura da Escola, festividades, entre outros)
Relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino

Período
(De diferentes períodos)
(De diferentes períodos)
Sem data
(De diferentes
dos)
(De diferentes
dos)
(De diferentes
dos)
(De diferentes
dos)
(De diferentes
dos)

períoperíoperíoperíoperío-

Quadro 1 – Documentos do Arquivo da Escola Imaculada Conceição
Fonte: Arquivo da Escola Imaculada Conceição
Como se pode observar, no Arquivo da Escola Imaculada Conceição não foi possível encontrar um número significativo de documentos de diferentes natureza e espécie, de caráter
histórico, administrativo, pedagógico e iconográfico. Trata-se, na verdade, de uma documentação que traz informações sobre a história da instituição de ensino pesquisada, dos alunos do
curso de formação de professores, entre outros aspectos.
O Arquivo da Escola Menodora Fialho de Figueiredo, diferentemente do Arquivo da Escola Imaculada Conceição, apresenta um número mais significativo de documentos de diferentes natureza e espécie, de caráter histórico, administrativo, pedagógico e iconográfico,
conforme revela o quadro seguinte.
ARQUIVO DA ESCOLA ESTADUAL MENODORA FIALHO DE FIGUEIREDO (1970-
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1996)
Documentos
Currículo de Professores
Decretos

Período
(1974–1996)
(1970, 1974, 1976,
1978, entre outros)
(1970-1996)

Diário Oficial
Deliberações
Fotografias

(1976, 1983,
outros)
(1970-1996)

Lista de matrículas do corpo discente.
Livros de pontos dos professores

(1970-1996)
(1970-1996)

Livro Histórico do Estabelecimento

(1990)

Pastas de alunos

(1970-1996)

entre

Portarias

(1977, 1978, entre
outras)
Programas de ensino das disciplinas
(1970-1996)
Livros com recorte de noticiários de Jornais (Abertura da Escola, fes- (1974, 1977, 1980,
tividades, entre outros)
entre outros)
Relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino
(1970-1996)
Quadro 2 – Documentos do Arquivo da Escola Menodora Fialho de Figueiredo
Fonte: Arquivo da Escola Menodora Fialho de Figueiredo
No período compreendido entre 1970 e 1996, no Arquivo da Escola Estadual Menodora
Fialho foi possível localizar uma documentação que traz informações sobre a instalação da escola, sobre o perfil do corpo docente e discente, o currículo escolar, a relação da instituição com o
poder público, entre outros aspectos.
No Arquivo da Escola Estadual Dom Bosco, de Indápolis, como no Arquivo da Escola
Menodora Fialho de Figueiredo, foi localizado um número significativo de documentos de diferentes natureza e espécie, de caráter histórico, administrativo, pedagógico e iconográfico, como
mostra o quadro seguinte.

ARQUIVO DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO DE INDÁPOLIS (1982-1996)
Documentos

Período

Atas de Resultados Finais

(1985 -1996)

Currículo de Professores
Decretos

(1985 -1996)
(De diferentes períodos)
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Diário de Classe
Ficha de Individual de Controle de Estágio de Atividades de Estágio
Supervisionado do Magistério
Fotografias

(1990, 1995,
outros)
(1985 - 1996)

entre

Lista de matrículas do corpo discente.

(1985-1996)
(1985-1996)

Livros de pontos dos professores

(1985-1996)

Livros de Registro de Diplomas

(1988- 1996)¨

Pastas de alunos

(1985-1996)

Pareceres

Programas de ensino das disciplinas

(1985, 1988, 1990,
entre outros)
(1982, 1985, 1986,
1988, 1990, entre
outros)
(1985-1996)

Projeto de Estágio Supervisionado do Curso de Magistério

(1990- 1996)

Relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino

(1985-1996)

Processos de Autorização e de Funcionamento de Curso

Quadro 3 – Documentos do Arquivo da Escola de Dom Bosco de Indápolis
Fonte: Arquivo da Escola Dom Bosco de Indápolis.

Os documentos expostos nos quadros trazem dados importantes sobre a história das
instituições de formação de professores das séries iniciais em Dourados e região, no período de
1959 a 1996, pois revelam informações a respeito do processo de instalação das escolas, da
organização administrativa e didático-pedagógica, do perfil do corpo docente e discente, das
disciplinas escolares que compunham a grade curricular, dos programas e conteúdos das disciplinas do curso de formação de professores ao longo dos diferentes períodos, das festividades
escolares, entre outros dados. Tais informações possibilitam investigar e compreender a história
destas instituições que contribuíram, no seu início, para a formação de professores das séries
iniciais, em uma época em que Dourados contava com um demanda significativa de escolas
primárias situadas tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, cujo número de professores
habilitados não era capaz de atender a toda a população em idade escolar.
Um recorte no conjunto de documentos levantados nos fundos documentais do arquivo
da Escola Imaculada Conceição, do arquivo da Escola Estadual Dom Bosco, de Indápolis, e no
arquivo da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo permitiu trazer informações sobre os
conteúdos e ainda estabelecer uma relação entre as possibilidades e os limites dessa documentação para a pesquisa em História da Educação, mais especificamente para a pesquisa em história das instituições escolares. Porém, devido à extensão deste texto, serão apenas
demonstrados alguns exemplos sobre os documentos levantados e coletados nestes três arquivos, suas possibilidades e limites para a escrita da história destas instituições.
Informações sobre o processo de instalação dos cursos de formação de professores e
da relação nominal dos primeiros professores (as) da instituição são encontradas no livro histó-
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rico do estabelecimento (1944-1952), tanto da Escola Imaculada Conceição quanto da Escola
Estadual Menodora Fialho de Figueiredo.
Os livros de matrículas trazem dados sobre a clientela atendida pelos cursos de formação de professores, relacionados à(s): filiação, idade, condições socioeconômicas, profissão do
pai ou responsável e endereço residencial. Em linhas gerais, essas anotações contribuem para
estabelecer o perfil do quadro discente em diferentes períodos.
Os relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo e da Escola Estadual Dom Bosco contêm dados relevantes
sobre a avaliação da organização administrativa e didático-pedagógica dos cursos de formação
de professores, além de informações sobre as instalações físicas, relação nominal de professores, grades curriculares, programas de ensino, uso de materiais didáticos, festividades escolares, entre outros dados. Em determinados anos, é possível ainda encontrar inventários
referentes ao mobiliário, material didático e livros escolares.
As fotografias que fazem parte dos três arquivos pesquisados, por exemplo, contêm
dados relativos a um variado número de documentos iconográficos sobre as escolas, como fotos das turmas de alunas, do corpo docente, das religiosas, de sala de aulas, de aulas, de exposições escolares, do prédio escolar, de passeios, de festas e de solenidades, entre outras. Como
aponta Ribeiro (1992), esse tipo de registro fornece um rico testemunho do dia-a-dia escolar.
Afinal, essas fotografias testemunham o passado, além de permitir visualizar nelas momentos
da história da formação de professores das séries iniciais nas referidas escolas.
Assim, à medida que são analisados, esses documentos tornam-se fontes importantes
para o pesquisador, uma vez que trazem contribuições significativas para a compreensão da
história das instituições de formação de professores de uma determinada região do Sul de Mato
Grosso, região que teve suas instituições de formação de professores instaladas já no final da
década de 1950, mais especificamente em 1959, e passou por um crescimento acelerado a partir dos anos de 1970.
Apesar da riqueza de informações desses documentos, o pesquisador não pode se esquecer da necessidade de cruzar os conteúdos com os de outros documentos, que poderão se
encontrados em outros locais de pesquisa. Isto acaba por imprimir certa complementaridade na
documentação em análise, e permite esclarecer que, na pesquisa acerca da história das instituições escolares, os documentos utilizados pelo pesquisador não podem ser apenas os provenientes de seus arquivos, uma vez que a relação entre os documentos e as investigações, que
podem ser desenvolvidas a partir deles, não é unívoca e nem exclusiva (MOGARRO, 2005a).
Outro aspecto que merece ser salientado sobre os limites no uso de documentos, como
é o caso da documentação do arquivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, é o fato de que o
documento, como adverte Le Goff (1994, p.545),

não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento
permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa.
De acordo com Le Goff (1994), o documento não se fecha em si mesmo; ele está contextualizado e adquire conotação histórica à medida que reflete ou explica um fato e um tempo
específicos da produção humana, seja ela material ou simbólica. Desse modo, o pesquisador
deve estar atento para o fato de que as fontes utilizadas são sempre produções humanas, que
podem expressar interesses pessoais, muito mais do que a realidade concreta, e, nesse caso, o
pesquisador corre o risco de tomar uma realidade desejada como algo realizado. Como bem

CD-ROM DE ATAS | 269 | COLUBHE 2012

registra Bellotto (1984), o documento é um discurso sobre a realidade, trabalhado pela leitura
do historiador, onde são acrescentados os envolvimentos e inquietações do presente. Desse
modo, problematizar o documento como objeto de construção histórica significa, em primeiro
lugar, apreender sua historicidade.
Considerações Finais
Face ao exposto, com relação aos documentos encontrados nos Arquivos da Escola
Imaculada Conceição, da Escola Estadual de Menodora Fialho de Figueiredo e da Escola Estadual Dom Bosco (ofícios, livros históricos do estabelecimento, relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino, entre outros), o pesquisador, ao analisá-los, deve
considerar os motivos pelos quais eles foram produzidos, as circunstâncias da produção e a relação dos autores com os órgãos da administração do ensino, com as escolas.
Em linhas gerais, pode-se dizer que tais considerações ainda permitem concluir que a
documentação contida nos arquivos das escolas em questão apresenta possibilidades e limites
para a escrita da história das instituições de formação de professores de Dourados e região, no
período de 1959 a 1996. Apesar das possibilidades e dos limites da documentação destes arquivos para pesquisa sobre a história destas instituições, cabe registrar que os documentos levantados, como os de outras escolas, fornecem elementos significativos para a reflexão sobre o
passado das instituições, das pessoas que as frequentaram, das práticas que nelas circularam
e, mesmo, sobre as relações que estabeleceram com o seu entorno.
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ESCOLARIZAÇÃO, RITOS
E MILITÂNCIA CÍVICA E
RELIGIOSA NA CONSTRUÇÃO
DO PROJETO CIVILIZADOR:
DISCURSOS E PRÁTICAS
EDUCACIONAIS
Fernando CATROGA, Coordenador
Esta mesa de comunicações coordenada tem por objetivo agregar trabalhos voltados para a dimensão político-pedagógica de ritos cívicos e religiosos na construção do universo simbólico estruturador da idéia de nação. Parte-se da perspectiva
segundo a qual existem dimensões de militância que conﬁguram, sob a clivagem
da história, as acepções de pátria e de nação. Os trabalhos aqui apresentados buscarão estabelecer algumas aproximações entre ritos expressos em práticas civilizadoras presentes nas rotinas escolares e alguns dos protocolos que normalizam
a vida social, protagonizados pela Igreja e pelo Civismo. Sob quaisquer dessas circunstâncias, é possível dizer que há uma dimensão pedagógica na conformação
de rituais, cujo foco será o de assegurar o controle da vida pública, em virtude do
estabelecimento e perpetuação de consensos. Nesse sentido, serão trabalhados –
nas comunicações aqui expressas – discursos de jornais religiosos, obras de arte,
compreendidas como monumentos cívicos, relatórios de inspetores e representações neles expressas acerca da escola de Estado, bem como documentação escolar
variada concernente a liturgias cívicas que compuseram, em diferentes épocas, em
diferentes lugares, o imaginário do mundo luso-brasileiro.
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Quando se convoca o magistério de Rousseau como uma das matrizes maiores do pensamento
republicano e da pedagogia cívica, cita-se o Contrato Social e o Emílio como fontes comprovativas da validade da asserção. No entanto, nem sempre se tem sublinhado o seguinte: se a primeira obra tematiza a génese contratualista da sociabilidade política e da formação da vontade
geral, o certo é que ela, no seu penúltimo capítulo, também procura demonstrar que a racionalidade fria, subjacente ao contrato social, este será fraco se não for sobredeterminado por um
contrato sentimental, algo que só a educação e a vivência ritual poderão cimentar, o que levou
o cidadão de Genebra a colocar a religião civil e as suas práticas rituais no âmago da demopedia que devis formar o apego à coisa pública.
É conhecido o modo como a Revolução francesa se apropriou do projecto rousseauniano,
mesmo antes da sua institucionalização por Robespierre, medida imposta para se descristianizar
a sociedade e garantir a reprodução do novo contrato político assente tanto no indivíduocidadão, como no novo conceito de nação una e indivisível. Por outro lado, estão sufucientemente estudados os avanços, recuos e mudanças que este tipo de religação irá sofrer no seu
trabalho de enraizamento de sentimentos colectivos polarizados pelos novos Estados-nação. E o
mesmo se pode sustentar acerca da nova simbologia patriótica dstes últimos (hino, bandeira,
heróis nacionais), mesmo quando se pretendia, em simultâneo, socializar ideais de cunho cosmopolita. E a explicação destas metamorfoses aconselha a chamar-se a terreiro a apropriação
teórica que, a partir dos meados de Oitocentos, Augusto Comte e os seus inúmeros discípulos
espalhados pela Europa e pela América do Sul traduziram num apostolado mais sistémico, posto ao serviço de uma doutrina de educação universal que proclamava ser a mais adequada às
novas sociedades científico-industriais e urbanas e, portanto, a única via cuja presumida cientificidade seria capaz de superar o criticismo anárquico (típico da “era das revoluções”) e de interiorizar, na consciência colectiva, um novo e definitivo consenso nacional e social.
A reformulação do legado de Rousseau e, sobremaneira, da prática da Revolução francesa penetrará nas propostas educativas dos movimentos ideológicas que, após as fracassadas revoluções de 1848, farão seus os projectos iluministas que defendiam a implantação de uma
verdadeira educação nacional (La Chalotais e por um sector importante da Convenção) e, consequentemente, de uma escola obrigatória e gratuita, elevada a meio decisivo para se acelerar
o progresso e, contra o ultramontanismo e o jesuitismo, se iluminar e “nacionalizar” as consciências. Com as influências dos vários positivismos (mais ortodoxos e mais heterodoxos), e com
os impactos político-ideológicos provocados pelo desfecho da guerra franco-prussiana, pelas
decisões do Concílio Vaticano I, e pelas consequências da Comuna de Paris (1871), a reivindicação da laicidade veio completar o programa que a III República, entretanto vitoriosa, imediatamente cumprirá.
A “batalha escolar” que então foi desencadeada e os seus protagonistas (Jean Macé, Gambetta, Jules Ferry, Paul Bert, Ferdinand Buisson) estão igualmente bem estudados, assim como a
articulação que se detecta entre as reformas escolares, a missão cívica dos professores, a inserção das escolas na vida das comunidades e o horizonte laicizador e, consequentemente, anticlerical da sua implantação. Mas, nunca será excessivo recordar o papel sucessor e sucedâneo
da religião propriamente que, de um modo mais explícito, passou a caber ao ensino da moral
social e às práticas rituais e simbólicas tanto no quotidiano da sala de aula (religiosamente neutralizado), como no espaço público e ao ar livre.
E se, no contexto da herança iluminista, os valores como o progresso, a perfectibilidade, o
cosmopolitismo, a entificação da humanidade não foram postergados, é indiscutível que o
grande objectivo desta nova escola estava voltado para a formação de um tipo de cidadania
que tinha a sua principal pedra de toque num ideal de pátria em que, porém, a definição cívica,
isto é, contratualista, foi sendo miscegenada com argumentos de cariz historicista e étnico-

CD-ROM DE ATAS | 279 | COLUBHE 2012

cultural, mistura que não deixará de ter consequências contraditórias, logo patenteadas no célebre caso Dreyfus e no advento de vários nacionalismos.
Em síntese, com os olhos postos no paradigma construído pela cultura republicana francesa
desde Rousseau e, sobremaneira, pela sua materialização nas primeiras três décadas da III República, ir-se-á analisar algumas das suas concretizações em Portugal, mesmo antes da Revolução de 5 de Outubro de 1910. E, como é lógico, a ênfase recairá sobre as práticas simbólicas
ligadas à aprendizagem e à vida escolar em geral, mas dar-se-á uma especial atenção à mobilização das escolas situadas à margem do sistema, ou já hegemonizadas pela influência da cultura republicana mesmo antes da queda da Monarquia.
Como ensinar significa “por uma marcar, distinguir, assinalar”, ensinar é, portanto, ritualizar
uma mensagem, tendo em vista a sua interiorização. Contudo, como esta evidência é passível
de múltiplas abordagens, não se explorará, aqui, a nova sacralização cívica que conotou o espaço escolar (“igreja cívica do povo”) ou a função “sacerdotal” do professor, nem se pormenorizarão as expressões ritualistas e símbolicas que ocorriam no interior da sala de aula (formas de
saudação, posição pulpital do estrado em relação às carteiras, ritos disciplinadores do corpo,
horários, pausas, jogos, calendário escolar e incidências, neste, dos calendários religiosos, exames, recitações, canto coral, festas, prémios e castigos, etc.). O desenvolvimento de todas estas perspectivas, sem deixar de ser aflorada, levar-nos-ia muito longe, pelo que nos deteremos
mais na participação de escolas em actos públicos de religiosidade cívica que, nas últimas décadas do século XIX e princípios de Novecentos, foram impulsionadas pelo poder político, ou
contra ele, ou apesar dele, através de cerimónias que tinham por objectivo principal combater a
consciência decadentista, então dominante, e, como alternativa, criar uma opinião pública mais
patriótica e ilustrada. Por isso, os seus organizadores (associações, academias, jornais, grupos
políticos, a que, em muitos casos, se juntou o governo) encenaram-nas para que fossem vistas
como autênticas lições móveis de história, maneira de não confundir o ensino com a educação
e de, dentro da tradição da cultura res publicana, se ocupar o espaço público como palco de
pedagogia cívica.
As configurações do espectáculo são conhecidas. Refimo-nos às comemorações, às panteonizações, aos funerais de “grandes homens”, às romagens cívicas. Daí que, nesta comunicação,
se vise surpreender, principalmente, a presença de crianças nas liturgias cívicas que se tornaram frequentes depois do centenário de Camões em 1880 e, sobretudo, nas jornadas evocativas cuja exaltação constituía um bom pretexto para se defender a modernização e a
democratização do ensino primário, como foi o caso da passagem do centenário da morte do
Marquês de Pombal (1882) e o da panteonização de João de Deus (1896), momentos aproveitados para, mais uma vez, se fazer a apoteose desta ideia: só a educação poderia regenar a
pátria decaída.
E, a par da análise das participações de escolas oficiais, procurar-se-á esclarecer melhor a das
chamadas “escolas populares” ou escolas de “ensino livre”, sectores relevantes em Lisboa e
onde a influência da militância republicana (baseada em centros eleitorais e escolares) e maçónica (Escola Oficina nº1), levantamento que servirá de prova empírica de duas ideias fortes, a
saber:
A primeira diz respeito à compreensão do papel simbólico (lugar no desfile, adereços, intervenções orais) que a encenação daqueles espectáculos atribuía às crianças, postas em desfile conjuntamente com grupos e agremiações de origem diversa (sociais, culturais, políticas), numa
prática mimética em relação ao que ocorria em França e com um longo futuro, pois atravessará
a I República (1926-1926) e virá a ter a sua expressão mais oficial e plena nas comemorações
montadas pelo Estado Novo, agora à luz de uma “política do espírito” ao serviço de uma ideologia anti-liberal, anti-democrática, autoritária e nacionalista.
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A segunda ideia tem a pretensão de ser mais uma hipótese a investigar do que uma conclusão
definitiva. E é esta: quer ao nível dos métodos, dos conteúdos e do ensino da moral cívica, quer
no que concerne ao cultivo de práticas rituais e simbólicas, internas e externas, (participação
em cortejos, culto da árvore, cântico de hinos como a Marselhesa ou a Sementeira, culto da
árvore), essas escolas – ou, pelo menos, as melhores delas –, queriam-se “novas”, pelo que
funcionaram como um campo experimental dos ideais educativos que o movimento republicano
pensava oficializar quando chegasse ao poder.
Com efeito, quando isso aconteceu, foi logo decretada (Março de 1911) a laicização da escola
(já vigente naquelas estabelecimentos), ao mesmo tempo que se intensificou, em relação à escola monárquica, o culto da pátria e da humanidade, postulados de uma educação moral agnóstica que almejava fornecer a calor sentimental necessário a que o concomitante
enaltecimento do indivíduo-cidadão não culminasse na anómica predominância do atomismo
social e da sua consequência inevitável – o império do egoísmo. Ora, a ética republicana tinha
ensinado, há muito, que o consenso só seria duradouro se a sociedade soubesse domar e conciliar aquela tendência – fruto da dimensão animalesca do homem – com o seu contrário, que
só a educação poderia socializar: o altruísmo. E esta lição tinha de começar a ser dada, e praticada, na escola elementar.
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EDUCAÇÃO REPUBLICANA E A INVENÇÃO
DO BRASIL: ENTRE MARIA E MARIANNE
Lia FARIA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
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Não por acaso, as únicas mulheres que surgem no
episódio da implantação da República são as filhas de Benjamim Constant. Elas aparecem no papel clássico das mulheres: bordando a primeira bandeira republicana.
José Murilo de Carvalho
Um dos signos que marcaram o imaginário republicano francês foi o uso da alegoria
feminina como representação da República. Deste modo, a mitologia cívica francesa funda os
mitos da liberdade, inspirando-se na figura feminina desde o momento da proclamação em
1792. No quadro de Delacroix, “A liberdade guiando o povo”, o artista se expressa através de
uma mulher, que leva na mão direita a bandeira tricolor, outro expressivo símbolo da nação
francesa.
Quando da proclamação da 2ª República em 1848, destacamos uma outra pintura, de
Dumier, que apresenta a República como uma mulher maternal, substituindo o antigo significado da figura de Delacroix, mais revolucionário, apontando para os outros sentidos daquele novo
momento histórico. Portanto, a figura feminina associada à 2ª República nos remete ao papel
da família, representada com a mão esquerda segurando uma das crianças, que está sendo
amamentada, enquanto na mão direita mantêm a bandeira tricolor.
Portanto, o que se destaca, naquele cenário, é a intenção de imprimir ao Estado republicano francês o modelo burguês de família, que se pretendia enraizar no imaginário coletivo
daquela população.
Assim, o presente estudo objetiva recuperar aquele marco histórico desvelando o ocultamento dos sentidos da primeira representação feminina, com um perfil mais combatente, a
mulher do povo. Por outro lado, a investigação pretende ainda assinalar os significados presentes naquela nova alegoria feminina, que surgia envolta nos mistérios do sagrado: Maria, a mãe
e, suas possíveis interfaces com o papel/função das professoras.
O que se observa é que a visão mais revolucionária, socialista, que se expressa em uma
mulher oriunda das classes populares, vai sendo cada vez mais substituída pelo modelo de uma
república de cunho marcadamente burguês, em que a alegoria feminina surge mais comportada, sempre associada à maternidade.
No entanto, já na Terceira República, a figura feminina associada ao ideário republicano, se sustenta novamente na persona de Marianne. Em contraposição a tal imaginário, os setores conservadores incentivaram o culto à Virgem Maria (Carvalho, 2006). Tal processo aponta
para momentos de ruptura e permanência de uma tensão entre dois comportamentos políticoideológicos, um mais popular e, outro, marcadamente burguês, que também irão se refletir no
cotidiano escolar e nas práticas docentes.
Quanto ao marco cronológico, a pesquisa enfoca em particular, as décadas de 1960 e,
mais adiante, a de 1980, tendo em vista discutir o processo de redemocratização após o período do golpe militar no Brasil. Nosso tema se referencia às protagonistas do processo educacional - as professoras e suas representações sociais, fazendo falar os rostos de Maria e Marianne.
A investigação aponta que o grupo republicano no Brasil, que seguia a orientação francesa também se inspirando naquelas imagens e símbolos femininos. Embora, os pintores brasileiros não produzissem obras significativas que eternizassem a figura da mulher, relacionando-a
diretamente ao culto republicano. Ao contrário, várias caricaturas de época apontam para uma
ridicularização desta possível representação, desmerecendo o gênero feminino.
Ainda hoje encontramos bustos de mulher relacionados àquele período, sendo que alguns desses exemplares se encontram no Museu da República, no bairro do Catete (Rio de Janeiro). No entanto, tais obras de arte não imprimiram marcas no imaginário coletivo brasileiro,
ao contrário do que ocorreu na França. Ao mesmo tempo, cabe destacar a influência do pen-
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samento positivista que considerava a mulher como o símbolo ideal de inspiração para a humanidade, ancorada na figura da virgem-mãe1. Assim, fontes privilegiadas para o nosso trabalho
encontram-se nos museus e em suas obras de artes.
Com o passar dos anos, o que se observa mesmo na França, é que vai ocorrer um esvaziamento dos sentidos revolucionários daquela primeira alegoria feminina. No Brasil, o pintor
Décio Vilhares, em 1890, seguindo os desejos de Augusto Comte, um dos principais pensadores
do positivismo, reproduziu a imagem da humanidade utilizando-se do rosto de Clotilde de Vaux
(amada de Comte) na obra “Estandarte da Humanidade”. A idealização do artista se fundamenta em uma mulher com atitude protetora, levando o filho ao colo, reforçando mais uma vez, a
associação da figura feminina à maternidade.
Nesta direção, os estudos revelam que embora os positivistas afirmassem ser a raça
negra superior à branca e, incorporassem os índios e os proletários à nação brasileira, não identificavam em suas representações a humanidade ou o Estado republicano com mulheres índias,
negras ou proletárias, mas ao contrário, a partir de uma única personagem branca, Clotilde de
Vaux (Carvalho, 2006).
Paralelamente, se pode afirmar que os pintores positivistas foram os únicos a se utilizar
da figura feminina como alegoria cívica. Deste modo, os estudos assinalam que a República
brasileira no plano das artes, não foi capaz de produzir uma estética própria que caracterizasse
aquele período. O que leva a pintura histórica a um esvaziamento, observado através dos raros
quadros encontrados, que enfocam apenas alguns “heróis republicanos”, como Deodoro e Tiradentes.
Quanto à metodologia da pesquisa, a respeito desse imaginário social republicano, realizamos uma revisão de literatura, privilegiando quatro autores, a saber: Carvalho (2006), Chauí
(2001), Bignotto (2002) e Santos (2007). Segundo o historiador José Murilo de Carvalho
(2006), na França os inimigos da República costumavam satirizar a alegoria feminina, enquanto
no Brasil, esse sempre foi o tom predominante, mesmo entre os que defendiam o novo regime.
Em particular, um dos artistas da época desvela tal tendência preconceituosa Vasco Rima (1913) pinta uma versão brasileira do quadro de Dumier, em que a mulher aparece com
seios muito grandes. Quando o presidente da república, Marechal Hermes da Fonseca, estranha
tal imagem, o artista responde: “É a nudez crua da verdade. A República dá de mamar a tanta
gente!” (Carvalho, 2006, p.88).
Portanto, o que as pesquisas revelam é que no Brasil, em forma de caricatura ou não,
as referências ao novo regime tendem a relacionar a República às prostitutas, em uma infeliz
associação com a res publica, distorcendo seu significado, ao identificá-lo com as “mulheres
públicas”.
Ainda segundo Carvalho (2006), para que determinado imaginário se enraizasse, se
torna necessário o estabelecimento de uma comunidade de imaginação, de uma comunidade
de sentido. Como no caso da França, em que se fermentou um terreno social e cultural propício
à construção de alegorias e mitos, inspirados na participação efetiva e comprovada das mulheres, nas revoluções de 1789, 1830, 1848 e 1871.
Desta forma, a figura de Marianne se remete às mulheres do povo, as mais afetadas
pela pobreza, que se mobilizam protestando contra a falta de alimento. No entanto, contraditoriamente, ao longo das diferentes fases da revolução Francesa, as sociedades femininas serão
proibidas e lhes são negados os direitos políticos. Por outro lado, na Declaração de Direitos do
Homem e Cidadão2, se garantiam apenas os direitos no/do masculino, do homem e do cidadão.
Quando comparamos a França com o cenário histórico brasileiro, identificamos no Brasil
uma construção republicana marcadamente masculina. Mesmo os homens mais esclarecidos da
época, acreditavam que o espaço político era exclusivamente para homens, feito só para eles e
não uma possível atividade feminina.
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Logo, considerando os diferentes sentidos e significados da fundação do Estado Republicano, fazemos as indagações. Como as escolas republicanas francesa e brasileira absorvem
tal imaginário cívico? Quais os símbolos nacionais que irão demarcar o universo escolar nestes
dois países?
Por fim, a pesquisa busca desvelar o lugar social e político que será conferido à Escola
Republicana e suas professoras, em meio a mitos e alegorias. Através de trabalho de campo,
que vem sendo realizado em duas escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, nos utilizamos
da história oral, analisando relatos e memórias de professoras, na tentativa de identificar pistas
que auxiliem a identificar o imaginário social circulante no ambiente escolar fluminense3.
Deste modo, o presente artigo analisa como a manipulação do imaginário social é, particularmente, importante em momentos de mudança política e social, que se mostram, historicamente, redefinidores de identidades coletivas. Ao mesmo tempo, investiga como a partir de
alguns marcos históricos, se desenham também os contornos das instituições sociais, como a
família e a escola e os papéis determinados, culturalmente, para homens e mulheres. A seguir,
analiso na próxima seção o cenário dos anos 1960, tendo em vista a importância dessa década,
enquanto um marco de transformação histórica.
Ideologias e utopias dos anos 1960: discurso fundador de uma geração
O texto se propõe a discutir as contradições de um discurso republicano que ainda valorizava o processo de profissionalização feminina baseado na herança patriarcal ibérica. Ao
mesmo tempo, a figura feminina republicana se tornará elemento de disputa entre dois imaginários: o da República inspirada na alegoria feminina, como peça legítima de defesa dos ideais
franceses e a Igreja, assumindo o princípio sagrado do elemento feminino como símbolo maior
de construção da nação. Torna-se importante, então, assinalar a escola pública como um dos
campos importantes dessa disputa ideológica.
Outros pesquisadores analisam o imaginário republicano, construído a partir da Revolução Francesa, relacionando as raízes daquele movimento no contexto europeu do século XVIII,
com a gênese da república brasileira, do final do século XIX até os anos de 1960, quando se
evidencia um marco de rupturas.
O imaginário social feminino universitário dos anos 1960 sinaliza novos sentidos de ser
mulher e educadora. A partir de questões levantadas em minha dissertação de mestrado (1986)
– A questão feminina no movimento das contradições da escola pública do Rio de Janeiro e/ou:
quem é esta mulher que se torna professora – aprofundei os estudos sobre os jovens universitários dos anos sessenta, privilegiando o recorte de gênero.
A década estudada é marcada por rupturas que originaram lideranças femininas, destacando o papel das universitárias no movimento estudantil daquela década, em particular na
cidade do Rio de Janeiro.
Ao pesquisar o imaginário feminino, consideramos dois pressupostos: o de que os anos
1960 significaram uma época de mudanças sociais, econômicas e culturais; e de que as mulheres dos estratos sociais mais elevados, de maioria branca, foram as que se apropriaram mais
rapidamente dos meios de informação, porque tiveram acesso ao ensino superior e à construção do conhecimento. A análise daquele cotidiano político contribui para uma melhor compreensão dos atuais papéis sociais da mulher, já que o processo de transformação feminina exige
novas subjetividades também masculinas.
As fontes de pesquisa foram, além da revisão de literatura, músicas, publicações e depoimentos das próprias universitárias. Desta forma, o cruzamento de informações com lugares
de memória, elucida o percurso dos anos 1960 aos 1990, sinalizando algumas pistas de um discurso fundador que aponta para uma nova mulher e uma nova escola.
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O imaginário social se manifesta no fazer histórico através de um universo de significações, sendo o mundo constituído e articulado em função de tais significações. Logo, alegorias e
mitos, utopias, uma visão social de mundo, uma doutrina, expressam as relações interpretações
do processo histórico daquele momento. Os diferentes aspectos sociais, econômicos, políticos,
religiosos, de classes sociais, e principalmente das chamadas minorias (negros, mulheres, homossexuais entre outros) e seus imaginários sociais, nos apontam as contradições historicamente construídas e que podem ser identificadas no chão da escola.
O homem e a mulher utópicos vêm caminhando para atingir uma subjetividade moderna, resistindo a duas formas de sujeição: individualizar-se de acordo com as exigências do poder e prender-se a uma identidade sabida e bem determinada. Tal utopia de resistência se
inspira no pensamento de Foucault4, que diz ser possível viver a vida como obra de arte, sem
que esta necessite ser regulada por uma estrutura jurídica rígida ou por um sistema político
autoritário.
Segundo ainda o filósofo, cada sociedade tem discursos que funcionam como verdadeiros, embora sempre haja rupturas e novas mentalidades em gestação. Por outro lado, instituições guardiãs do discurso da época têm sido a família, a igreja e a escola que se encubem de
transmitir os valores verdadeiros.
Portanto, nossa preocupação metodológica foi incorrer numa visão evolucionista, optando pelo viés da história das mentalidades ou das ideias, não só analisando os modelos
econômicos e políticos da sociedade, mas também as estruturas e subjetividades do pensamento universitário daquela época. A partir do inventário de uma geração lançamos nosso olhar
feminino, sobre as ideologias que povoaram o imaginário social e político das universitárias do
antigo Estado da Guanabara. O estudo objetivava trilhar e farejar memórias e sentidos, que
povoaram os caminhos e descaminhos dos anos 1960.
Historicamente, as mulheres trabalhadoras não identificam o masculino e o feminino
como criações culturais. Deste modo, a política, o sistema jurídico, a religião e a vida intelectual
e artística se impõem como construções de uma cultura predominantemente masculina. Assim,
a aprendemos a ser homens e mulheres e a aceitar como naturais as relações de poder entre
os sexos.
Mas se o discurso válido têm sido o masculino, enquanto parte desse humano construído historicamente, não se pode perder de vista o humano em geral, devido ao risco de se incorrer em um machismo feminino. A participação ativa das mulheres a partir dos anos 1960
levanta bandeiras de luta que demarcam a discussão política, uma vez que a opressão à mulher
e sua tentativa de libertação se processavam tanto em regimes considerados de esquerda, como de direita.
Portanto, trata-se de considerar que, na década estudada, a maioria das universitárias
é oriunda dos diversos estratos da classe média – bastante afetada pela propaganda de valores
consumistas veiculados pelos meios de comunicação, o que torna provável que muitas delas
sejam vítimas/cúmplices de tal processo de alienação, historicamente construído.
Desta forma, procuramos detectar até que ponto os discursos do universo feminino,
aliados aos das mídias, das revistas e periódicos da época, são instâncias de significação e filiam-se a uma memória política, legitimando seus locutores. O que a pesquisa revela é que de
alguma forma, a alienação feminina contribui para o fortalecimento do papel reprodutor da escola, pois sendo o magistério majoritariamente feminino, sua possível submissão se corporifica
nas salas de aula.
Os espaços ainda considerados majoritariamente femininos, como a escola e a casa,
muitas vezes revelam no seu cotidiano a introjeção de todo um discurso opressor masculino,
também por parte das mulheres. Há oprimidas que oprimem...
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A importância de pesquisas no campo da história da educação, reside no fato de que a
escola também se constrói pela ação dos agentes do processo educacional, especialmente a
professora, enquanto sujeito histórico. Logo, as professoras necessitam identificar as condições
simbólicas e imaginárias que as produziram em cada sociedade através de mitos e alegorias
brasileira, estudos denunciam muitas vezes a presença de um imaginário feminino socialmente
conservador.
A presença petrificada da mulher na história social brasileira, como mucama, sinhámoça, escrava ou professorinha aponta possibilidades de mudança no horizonte de construção
de uma nova mulher, sujeito de sua própria história, profissional competente e militante política. A nova professora se afirma além de seus papéis de tia e/ou professorinha, para assumir o
papel de cidadã, consciente de sua autonomia intelectual.
Trata-se, portanto, de aumentar nossas lentes de observação em que pesquisas que
busquem identificar mudanças nas mulheres do século XXI, investigando-se aquela geração dos
anos 1960 e, sua transição ao longo desses 50 anos, entre rupturas e permanências. O quanto
esta nova mulher e as professoras são tão diferentes de nossas mães, avós e, antigas mestras?
Por outro lado, as mulheres, assim como os homens, têm identidades múltiplas e diferentes imaginários. Não podemos, portanto, definir um único ideal feminino, na medida em que
essa suposta identidade feminina é difusa e plural, em meio às suas contradições históricas. O
que se coloca então para os cientistas sociais é o reexame desses nossos múltiplos, que contradizem uma única concepção simplista de universalidade.
Um novo papel social da mulher exigiria um repensar dos gêneros, uma mudança correspondente no papel social do homem, uma vez que o desempenho de cada ator social depende de sua interação com o outro. Há pouco tempo, o casamento modificava a condição civil
e social da mulher, exigindo inclusive a adoção do nome da família do marido. Atualmente, a
legislação brasileira permite a cada um dos cônjuges usar o próprio sobrenome. Tal atitude é
uma forma, entre outras, de resistência das mulheres para manter a própria identidade, já que
o sobrenome faz parte integrante da personalidade de um indivíduo, o “nominado”.
Deste modo, ao sair da esfera privada da família e ingressar na esfera pública – através
da escolarização, do trabalho ou da militância política, no caso estudantil – a mulher dos anos
1960 tem possibilidades de superar a própria alienação, que lhe foi imposta pela tradicional
condição feminina, entre as alegorias republicanas de Maria e Marianne.

O sonho do mundo melhor: as flores vencendo os canhões5
Na tentativa de analisar o imaginário social dos anos 1960 e seus possíveis impactos
na educação, levantamos algumas ideias do nacional desenvolvimento, de paz e amor, de uma
juventude revolucionária, quase profética, da dicotomia esquerda-direita, da contracultura, da
igualdade de direitos para negros e mulheres e da liberdade sexual.
Talvez, nunca se tenha sonhado tanto. Diante do quadro de misérias, injustiças sociais,
violências e guerras intermináveis, aquela juventude protesta e luta, movidos pelo sonho de um
mundo melhor, independentemente do sistema capitalista ou socialista. Um marco dessa explosão jovem dá-se em 1962, com o advento do grupo inglês The Beatles, que desencadeia novas
formas de comportamento. Mais tarde, já como um fenômeno mundial – John Lennon, Paul
MacCartney, George Harrison e Ringo Starr, apontam para a construção de um mundo novo,
expressando tendências diversas.
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Atualmente, 50 anos depois, as músicas dos Beatles ainda são relançadas com sucesso,
o que nos leva a concluir que algumas das tribos daquela década não só permanecem, como
continuam atraindo novos adeptos, através de mensagens eternas.
O sonho de um mundo melhor moveu milhares de jovens daquela geração, rumo a um
movimento gregário, quase espontâneo em alguns momentos. Enquanto grupo social, eles significaram, na época, o que atualmente representa a participação política, social e profissional
das mulheres. Nesse contexto, alguns dos temas mais mobilizadores foram a crise da sociedade
industrial-urbana e a necessidade de um retorno e maior respeito à natureza, sendo o movimento hippie a grande expressão dessa concepção de amor à natureza. Paralelamente, estão
presentes, também, as ideias de combate às guerras e à luta pela paz no mundo. As marcas
dessas utopias se encontram em expressões como – Paz e Amor e Faça Amor, não Faça a
Guerra, disseminadas naquela década. Por outro lado, a crença de que deveriam e poderiam
mudar o mundo, desvelando ideias de luta e revolução, em meio a um certo romantismo ingênuo. Ao longo de todo o processo sócio-histórico o que se observa, no entanto, é que os principais mitos e lideranças são quase sempre masculinos, restando às mulheres um papel
secundário na construção das utopias que movimentaram o mundo ocidental.
Logo, a questão da mulher e da opressão feminina ao longo da história de uma sociedade machista, transcendem o simples confronto dos regimes políticos, trata-se da luta pela
igualdade de direitos. O Movimento Feminista, entre outras lideranças, se fortalece através das
ideias da norte americana Betty Friedan dando início a um movimento de autonomia, política e
profissionalização feminina. Principalmente, mulheres pertencentes às classes médias vão à luta
por seus direitos, mas, para as das classes populares, esse processo se revela mais difícil, por
ainda enfrentarem duas opressões: a de gênero e a de classe, somadas à questão étnica, no
caso da mulher negra.
Desta forma, muitos mitos povoaram sonhos daquela geração, ao longo de três décadas, dos anos 1960 aos 1980: o sonho americano de democracia e do welfare state; o sonho da
Revolução de 1917, que traria finalmente a igualdade entre os homens e, enfim, o sonho hippie
de paz e amor, vencendo as guerras. Todos esses movimentos contribuíram para novos comportamentos, acompanhados de uma consciência etária, uma oposição jovem/não-jovem. Talvez, ao longo do processo histórico da humanidade, a figura da juventude nunca tenha
assumido um papel social tão determinante.
Tudo somado, desde o processo de mudanças ideológicas, até as questões específicas
de nossa brasilidade, de um país colonizado, que tem nas raízes de sua colonização, a origem
de suas contradições e preconceitos, nos deparamos com uma nova realidade sociopolítica.
De acordo com a pesquisadora Nilda Teves (1992) conhecer uma realidade, é portanto,
reconhecê-la como historicamente determinada, construída por sujeitos que a representam, a
simbolizam. (p. 7)
No Brasil, o ideal de um mundo de paz, amor e justiça constituiu-se também como a
principal construção utópica de sua juventude, o que se expressa nas criações artísticas de jovens talentos como, na música popular, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Milton Nascimento e Geraldo Vandré, cujas obras exaltavam a construção de um mundo
melhor. Outra característica importante era a concepção de vivencia em grupo, o que origina o
surgimento dos grupos musicais mineiro e baiano, por exemplo.
Ao mesmo tempo, o teatro engajado do Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE) preocupa-se com a didática da revolução buscando reproduzir as
práticas de trabalho individualismo e do narcisismo, a década de 1960 direcionou o comportamento dos jovens para uma visão do coletivo e a vida em comunidade, baseada na solidariedade de seus membros.
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E como as mulheres brasileiras, particularmente as professoras, participaram da construção desse novo projeto de existência? Como guerrilheiras de Araguaia ou como donas-decasa? Na Marcha com Deus pela Família ou tirando os sutiãs?6
O que a pesquisa assinala é que os jovens dos anos 1960 cada vez mais, se sentem
atraídos pelo pensamento de esquerda, já que no mundo ocidental, essas eram as ideias consideradas como de oposição ao status quo reinante. A esquerda católica, influenciada pelas Encíclicas Papais de João XXIII, estava presente no meio jovem, com a criação da Ação Popular
(AP). O Partido Comunista (PC do B), de linha chinesa-maoísta, que optou pela guerrilha rural.
Desta forma, a utopia de um mundo de igualdade social foi, inegavelmente, o objetivo maior
daquela geração, que acreditou inclusive na luta armada como possibilidade de sua realização.
Por outro lado, cresce a importância do debate em torno das ideias do desenvolvimento/subdesenvolvimento, objetivando a criação de estratégias que possibilitassem ao país ultrapassar os estágios de subdesenvolvimento. O movimento pela mudança social irá desenvolver
também as mulheres, levando as jovens universitárias a um processo de revisão crítica de seu
papel na sociedade. Alguns nomes femininos também se destacaram durante aquele movimento revolucionário, como Sonia Stuart Rangel, Yara Iavelberg e Inês Etienne Romeo. As tragédias
vividas por essas mulheres e outras tantas no início da década seguinte, confundem-se com a
própria tragédia da esquerda brasileira, ocorrida na mesma época. Mas é inegável que a participação feminina, enquanto liderança se revelou minoritária.
Cabe também destacar, como marcos históricos significativos, os Seminários Nacionais
de Reforma Universitária, organizados pela UNE em 1961 e 62. Através das cartas da Bahia e
do Paraná, identificamos os objetivos e princípios do projeto político-social daqueles estudantes.
As principais críticas se referiam ao caráter diletante da universidade, como simples transmissora/repetidora da cultura acumulada, em contrapartida, destacavam a necessidade de um maior
esforço para as atividades de pesquisa. Deste modo, acreditava que a comunidade universitária
se transformaria em instrumento do desenvolvimento histórico, apontando a educação como
um dos caminhos para todas as reformas, sem o que se tornaria impossível a evolução do país
para uma verdadeira democracia. O que se observa é uma representação romântica quanto a
dimensão de “poderes”, que professores e alunos teriam no processo de transformação social.
Mas apesar do discurso vanguardista dos estudantes, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, sancionada em 1961, mantém um quadro social em que as classes populares continuam
tendo pouco acesso ao ensino universitário. Por outro lado, o processo de intervenção nas universidades latino-americanas vinha acompanhando os golpes militares, que ocorreram na escalada ao longo daqueles anos. Quando em, 1966, o ministério da Educação e Cultura (MEC)
assinou o convênio com a United States Agency for International Development (Usaid), um de
seus principais objetivos era “determinar o que poderia constituir um sistema ideal de ensino
superior no Brasil.” O projeto também objetivava formar novas lideranças pautadas em pressupostos antinacionais, se voltando contra a gratuidade da universidade pública.
Contraditoriamente, apesar do momento repressivo, após o golpe militar de 1964, e da
ideologia conservadora que o regime militar imprime à educação, o espaço da universidade pública, ainda propiciava condições para a crítica, de alguma forma utilizada para a oposição ao
regime. Muitas teses e dissertações produzidas, a partir dos anos 70/80, questionavam a ideologia dominante e pressupostos científicos hegemônicos.
Ao mesmo tempo o sistema educacional brasileiro, ao longo da legislação dos anos
1930/60, aponta para um dever ser da mulher e da educação que não apresentam rupturas
significativas em seus princípios básicos. Á instituição família se mantém como uma das principais preocupações, revelando marcas da escola de nossos antepassados permeada por uma
ideologia conservadora, de forte viés católico, hegemônica na sociedade brasileira de então e,
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que nos influenciaria até o final da década de 1980, quando então é promulgada a nova Constituição Federal (CF-88).
Um dos marcos de tal pensamento está presente no projeto do Plano Nacional de Educação de 1937, que dividia o ensino feminino em doméstico geral, doméstico agrícola e doméstico industrial. O primeiro ciclo prepararia as mulheres para a vida do lar e o segundo formaria
professoras para o sistema de ensino. O projeto não chegou a ser aprovado, sobrevivendo, no
entanto, o programa de educação doméstica, desenvolvido em algumas poucas instituições católicas para mulheres. Logo, a conexão direta entre mulher e nação, evidenciada na expressão
pátria-mãe, é amplamente utilizada pela política autoritária, imputando à instituição familiar o
ônus de ser o lócus sobre o qual se estrutura a ordem nacional. O que nos remete àquelas primeiras alegorias femininas republicanas, de uma tensão permanente entre as imagens de Maria
e Marianne.
Em vários modelos históricos brasileiros pode ser observada a permanência da força
destas ideologias autoritárias, como na organização-Tradição, Família, Propriedade e nas várias
Marchas da Família com Deus pela liberdade. Historicamente, para o Estado autoritário e para a
sociedade capitalista, manter a mulher dentro dos limites privados, na medida em que a figura
feminina se torna um de seus sustentáculos, significava um de seus pilares.
A grande atenção no Brasil durante o período do Estado Novo (1937-1945) à questão
da família e, por extensão, à mulher, mantinha um viés conservador. Por outro lado, muito
pouco se fez nos governos seguintes para reverter a legislação da época. Assim, podemos imaginar o quanto ainda é preciso caminhar para uma real transformação da condição feminina em
todos os setores da sociedade brasileira. Embora, no século XXI tenham surgido novas leis importantes, na direção do fortalecimento da emancipação feminina.
Se levarmos em conta a recente tradição democrática de nosso país e a interrupção
abrupta que ocorre em 1964, podemos observar que, em termos legais, pouco se fez até a
Constituição Federal de 1988 para não considerar a mulher, a criança, o jovem e o índio, cidadãos de segunda categoria. As práticas opressoras desenvolvidas ao longo da história brasileira,
pela igreja e pelo Estado não serão facilmente superadas. Trata-se, portanto, de destacar em
nossas investigações o papel da escola pública e de seus professores em tal processo de superação histórica.
Desta forma, a mulher foi sendo “adestrada” para exercer a função reprodutora de um
saber instituído, que convinha àquela sociedade. Nem sempre as mulheres se aperceberam
desse processo alienante, o que vem sendo investigado por pesquisas no campo da história da
educação. Assim, professoras, durante décadas, representaram uma das principais defensoras
das normas e modelos masculinos que a sociedade capitalista apregoava, contribuindo com a
manutenção de sua hegemonia.
Considerações Finais
Ao longo da pesquisa, identificamos dois domínios sociais básicos: a rua e a casa. No
domínio da casa, situado entre o mundo exterior e o interior, estão as janelas, de onde se vê a
rua em constante movimento. Deste modo certas áreas da casa permitiriam comunicar o de
dentro com o de fora e, através de outra leitura, o feminino com o masculino.
Também outro espaço social bem definido dentro da casa, até o final do século XX, é a
chamada área de serviço e/ou dependências de empregada. Aqui temos um espaço que relaciona o mundo da casa com a rua, o trabalho, a pobreza e a marginalidade. Além da dicotomia
político-privado ou casa-rua, há um universo de conflitos e contradições femininas que tem na
janela um significado e um limite de seu imaginário. A mulher está sempre na janela, simples
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expectadora da vida e não sujeito dela, apenas vendo a vida passar, ou também como objeto
sexual do homem, como um produto, nessa vitrine doméstica e/ou comercial.
Quanto ao papel feminino, ideias como sacrifício, dedicação e necessidade, estão associadas à função da mulher, remetendo dos principais símbolos femininos do início da década:
esposa e mãe, reforçando a alegoria de MARIA. A profissão de professora é valorizada como
um ofício recomendável para as mulheres, considerando que as relações mãe/professora e família/educação fazem com que o modo de ser da mulher venha sempre associado à formação
de crianças e adolescentes.
Até o início dos anos 1960 as mulheres em sua maioria ainda subjugadas pelo machismo, encontravam como único espaço profissional o magistério, associado ao uso sistemático de
diminutivos, relacionados às imagens femininas: mocinhas, aulinhas, professorinhas. Por outro
lado, o símbolo da beleza surge como representação da mulher, enquanto mãe ou professora.
Enfim, as mulheres, além de meigas, suaves e lindas, devem ter muito amor para dar, mesmo
nos espaços supostamente profissionais, com a escola, negando deste modo, a autonomia da
profissionalização feminina.
Ao fim e ao cabo, o que os estudos sinalizam é que o pensamento característico dos
anos 1960 sobrevive diluído na pluralidade das tribos deste século XXI, em diferentes marcas
de ruptura e permanência, em diferentes tribos de mulheres, amazonas contemporâneas7.
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Mesmo como símbolo da República, a mulher continuou à margem da participação política no século XIX,

tanto no França como no Brasil. Até mesmo no berço do pensamento liberal, defensor dos direitos do cidadão, como foi o caso dos EUA, na Constituição Americana, os direitos políticos femininos só serão considerados na década de 20 do século XX.
2

Em 1789, a Assembléia Nacional Constituinte, mais especificamente em 2 de outubro do ano da Revolu-

ção, votou definitivamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, concentrando em 16 artigos os direitos fundamentais do cidadão. Em 1793, ocorreu uma revisão, surgindo uma segunda versão.
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3

O Laboratório Educação e República (LER/PROPed/UERJ) realiza pesquisas sobre a escola públi-

ca/republicana do estado do Rio de Janeiro, cuja população denomina-se fluminense.
4

Cf. FOUCAULT, M. História da sexualidade: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

5

Música de Geraldo Vandré – “Caminhando e Cantando”.

6

A Guerrilha do Araguaia foi um movimento guerrilheiro criado pelo Partido Comunista do Brasil (PC do

B), que ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, ao longo do rio Araguaia. O objetivo deste movimento
era de fomentar uma revolução socialista e derrubar o regime militar. Composto por cerca de 80 jovens
guerrilheiros, menos de 20 destes sobreviveram ao final da batalha. Carlos Lamarca, líder da luta armada
foi morto no interior da Bahia, antes mesmo da Guerrilha.
7

André Thevet foi o viajante que tratou sobre a tribo de mulheres guerreiras, que teria o mito sido origi-

nado na Antiguidade Clássica, sendo reconhecidas em várias culturas. Para o cronista francês as amazonas são descendentes daquelas que participaram do evento conhecido como "a fuga de Tróia" e foram se
instalar nos confins do mundo. Seriam guerreiras criadas para guerrear desde a infância com arcos e flechas; possuíam apena sum dos seios, uma vez que retiravam o outro para guerrearem com mais facilidade. Significavam o símbolo de resistência feminina diante da dominação masculina e falocêntrica européia.
Para maiores detalhes Veja. THEVET, André. As singularidades da França Antartica. Tradução e
notas de Srrtgio Milliet & Plínio Ayrosa. Bela Horizonte: Ed. Itatiaia / São Paulo: EDUSP, 1978.
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Introdução
A busca do significado da República brasileira ao ser proclamada foi a tentativa que
guiou Freyre (2004), no seu estudo intitulado Ordem e Progresso, por meio de uma ousada
enquete, dirigida a quem a viveu como transição política, nela ocupando lugares sociais variados e a ela reagindo de maneira diferenciada. Para as primeiras gerações que a enfrentaram,
em especial, para os intelectuais, a República terá sido um fato político deveras importante e
marco de construção do Brasil como nação moderna. Para Octávio IANNI (1994, p. 26):
Desde a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República, mas em escala
crescente ao longo das décadas posteriores, muitos estavam preocupados com a
questão nacional. Interessados em recriar o país à altura do século XX. Queriam
compreender quais seriam as condições e possibilidades de progresso, industrialização, urbanização, modernização, europeização, americanização, civilização do
Brasil. Apaixonados ou indiferentes, aflitos ou irônicos, perguntavam-se sobre os
dilemas básicos da sociedade nacional, de uma nação que se buscava atônita depois de séculos de escravidão: agrarismo e industrialização; cidade, campo e sertão; preguiça, luxúria e trabalho; mestiçagem, arianismo e democracia racial;
colonialismo e nacionalismo; democracia e autoritarismo.

Passados os primeiros anos ditos mais rígidos e embaraçosos de uma República feita
pelo alto, por pressão da expansão capitalista inglesa e força militar, veio um período de conturbada descentralização, como reza o princípio federativo de sua primeira constituição, seguido
de uma fase de grande ebulição ideológica e cultural, que é festejada até hoje, em especial, por
intelectuais paulistas:
Mas as forças sociais e os movimentos culturais, orientados no sentido da mudança, continuaram a operar. Por dentro e por fora dos interesses liberais e patrimoniais, predominantes nos governos republicanos, surgiram novas propostas,
outras idéias. Nesse sentido é que 1922 é uma data simbólica: surge o tenentismo, movimento civil e militar orientado no sentido de alterar as estruturas oligárquicas prevalecentes; cria-se o Centro Dom Vital, congregando católicos
interessados em preservar a civilização ocidental e cristã no país; funda-se o Partido Comunista Brasileiro, em boa parte oriundo do anarco-sindicalismo e empenhado em lutar pelo socialismo; realiza-se a Semana de Arte Moderna em São
Paulo, procurando novos temas e novas linguagens para as artes e o pensamento
social no país. Parece que o Brasil começa a ingressar no século XX nesse ano.
Os acontecimentos de 22 sugerem os prenúncios de outra época, outro ciclo da
história. (idem, p.24)

Sendo 1922 o ano do centenário da Independência do Brasil, marco de uma comemoração realizada com grande pompa, em escala nacional, isso parece explicar em parte a coincidência de tanta iniciativa de renovação em simultâneo e a propagação de algumas idéias acerca
da especificidade da nação brasileira que então se formava. Na visão de MOTA (2000, p.24):
O país estava à nossa espera, cheio de juventude. O que se concebera como uma
diretriz estética, a Antropofagia, na realidade definia o Brasil. Como provava o
abrasileiramento, logo na primeira geração dos filhos dos quase quatro milhões
de imigrantes desembarcados em nossos portos entre 1860 e 1922. Éramos uma
nação antropófaga, devoradora de tudo que vinha de fora, capaz de assimilar e
reproduzir, modificados e enriquecidos, os valores que nos interessavam, eliminando o resto. A teoria do Brasil canibal ficou em linguagem de manifesto - quem
a formulou, Oswald de Andrade, era um mestre de poucas palavras carregadas
de certeza, porém foi de uma fecundidade enorme. Ajudou, por algum tempo, a
varrer para longe os determinismos pessimistas.
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Afinal, essa movimentação também ocorria em outras unidades da federação, mesmo
sendo afastadas do núcleo econômico mais dinâmico, considerando-se, por exemplo, a fermentação intelectual e cultural de Recife, na busca do significado do Nordeste para a cultura
nacional, na esteira do modernismo, sabendo-se inclusive que este último parecia significar
muita coisa, por vezes, de sentido bem antagônico.
No Ceará, Justiniano de Serpa adota a modernidade como uma bandeira do seu governo e, não por acaso, encampa uma reforma da instrução pública, em 1922, para implantação
da chamada pedagogia da escola nova, a qual coloca à frente o pedagogo paulista Lourenço
Filho, inspirada em modelo europeu e norte-americano, com vistas a equiparar a educação nacional e estadual ao padrão dito civilizado e, assim, superar o atraso do meio social. Afinal, tudo
parecia então estar na dependência de um projeto de escolarização, como salienta o famoso
estudo de NAGLE (2009).
Inspirado em PROST (2008) e RICOUER (1997), este estudo tem por guia metodológico
a noção de que os fatos são delineados através de fontes constituídas por meio da crítica e do
confronto, com vistas à compreensão e explicação da história, sendo esta uma construção
compósita e relativizada, que envolve uma diacronia resultante do ofício do historiar, da argüição das fontes, análise de discursos e de trabalhos já escritos, sendo ao mesmo tempo, investigação e sistematização, no que concerne ao manuseio de fontes, escrita da história e
ordenamento narrativo.
Utilizamos como guias principais uma seleção de textos da historiografia brasileira e
portuguesa, produzida por jesuítas e republicanos, bem como a leitura de notícias e matérias
veiculadas por jornais fortalezenses, de caráter clerical e republicano, no interior de uma investigação mais abrangente, iniciada em bibliotecas e hemerotecas de Lisboa, Braga e Fortaleza,
entre 2009 e 2011, a qual foi estimulada pelo confronto entre a experiência portuguesa e brasileira de República, onde o anti-clericalismo e a vontade de governo que a ambas dirigem, não
terão elas sido poupadas do enfrentamento com o movimento católico, fosse expulsando ordens religiosas, propondo uma igreja nacional cismática, conforme FERNANDES (2009), ou reforçando o ultramontismo.
O debate republicano, a religião civil brasileira e o catolicismo no Ceará
Para tratar da ambiência republicana em Fortaleza, capital do Ceará, entre as décadas
de 1920 e 1930, buscaremos evidenciar sua materialidade em testemunhos, registros da Imprensa local e ocupação do próprio espaço físico da cidade, por meio da construção de edifícios
e eventos públicos.
O Padre jesuíta Antonio Fernandes (1936, p. 158) nos deixou interessante registro das
suas impressões acerca da ambiência social e religiosa de Fortaleza, em passagem de férias
para a Escola Apostólica de Baturité:
Fortaleza, pode-se dizer que é uma cidade nova, com as suas ruas muito alinhadas. As casas bem modestas, ainda que algumas delas já mostrem pretensões de
querer ombrear com as das grandes cidades. Nesta cidade quase não há carros
Ford; em toda parte se veem veículos de luxo em grande número, a-pesar do
péssimo sistema de calçamento das ruas. Entre Pará e Recife não há outra cidade
tão populosa. Contudo não é pelo lado material que ela chama atenção do visitante, mas sim pelo progresso religioso. Sob este aspecto nem Rio, nem São Paulo, nem Baía, nem Recife, me causaram tanta impressão como a Metrópole da
Terra da Luz.

O progresso religioso a que ele se refere diz respeito à força do catolicismo e de suas
obras sociais, consubstanciadas em instituições filantrópicas e assistencialistas, periódicos, doadores piedosos, conventos, templos e colégios de irmandades diversas, vocações e seminários,
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conforme podemos ler abaixo:
É realmente admirável o surto das obras católicas nestes últimos anos, na Capital
do Ceará. É a obra das vocações; é o Bom Pastor, é a Leprosária; é o Patronato;
é o Banco Popular, talvez o único no seu gênero em todo o Brasil que tem por estatuto ceder 40% dos seus lucros líquidos a obras pias e sociais, e de fato já lhes
deu, desde a sua fundação, que foi em 1920, mais de 150 contos; é o Círculo Católico dos operários, talvez sem exemplo na Terra de Santa Cruz; é o Diário católico, o “Nordeste”, que deve causar inveja as nossas grandes cidades, tendo
chegado até a ter 2 edições por dia. (...) Já trazem entre mãos três projetos novos que podiam fazer amedrontar a mais de uma cidade rica, e, contudo já começaram a ser realidade. Um é a magnífica Igreja e Convento para Franciscanos,
orçado em mil contos. O segundo é a Escola Agrícola e de Artes e Ofícios, com a
sua Igreja, para serem entregues aos Padres Salesianos. E o terceiro é o do vastíssimo templo gótico, primeiro monumento dedicado a Cristo Rei no Brasil, para
ser oferecido aos Jesuítas junto com uma casa de Exercícios, anexa do mesmo
templo. (...) Nos três seminários do Ceará haverá uns 200 seminaristas. O edifício
do de Fortaleza é o maior que tenho visto no Brasil nesse gênero. No Colégio das
Dorotéias, na mesma cidade, das 13 alunas que receberam o diploma de normalistas, no fim do último ano letivo, sete das mais distintas escolheram o estado
religioso. A ilustre família Gentil tem sete irmãos religiosos. (Idem, p. 159-160)

Não terá este sido um testemunho isolado, porque encontramos em várias outras fontes historiográficas, caracterização similar da força do Catolicismo no Ceará, no período acima
assinalado, mas cuja compreensão recomenda um recuo para a época colonial e imperial, onde
o encontraremos imerso nas “vicissitudes do seu tradicionalismo”, entre o trono e o altar, um
fenômeno abordado com maestria pelo historiador João Alfredo de Sousa Montenegro (1992),
que o considera bem mais amplo, extensivo a outras partes do Brasil e fundamento de sua própria constituição histórica, para não falar de sua força como legado, em Portugal e na própria
Europa, assunto por demais vasto para ser aqui tratado.
Nesse sentido, interessa assinalar as estratégias de sobrevivência do catolicismo no
Brasil, à medida que a Igreja vai ganhando uma configuração política mais autônoma em relação à experiência colonial e imperial. No caso do Ceará, entre outras iniciativas de análise, como é o caso de DELLA CAVA (1976), que aborda o processo de romanização da Igreja Católica,
temos no estudo de MIRANDA (1987, p. 80 - 81), uma descrição simplificada da ação articulada
de três Bispos, entre o Império e a República, com vista ao fortalecimento da Igreja romanizada:
Mencionei, anteriormente, a ação marcadamente romanizadora do primeiro Bispo
do Ceará, Dom Luiz Antônio, que aqui chegou em 1861. Durante seu bispado, a
Igreja cearense se fortalece, molda-se segundo a orientação tridentina e prepara
as bases de um poder, que se mostra com toda a sua força no início dos anos
1930. Em apenas 20 anos, Dom Luiz Antônio funda o Seminário da Prainha e o
Colégio da Imaculada Conceição, com vistas tanto a garantir a romanização,
quanto a modificar o quadro de 33 padres, apenas, para 720 mil habitantes, com
o qual se defrontara ao assumir o bispado. Seu sucessor, Dom Joaquim José Vieira, assume a direção da Igreja cearense em 1884 e dá prosseguimento à obra de
romanização, substituindo as antigas devoções populares pelas organizações leigas do tipo Associações Vicentinas, Congregações Marianas e Ligas de Jesus, Maria e José. A ação do terceiro Bispo, Dom Manuel da Silva Gomes, inicia-se, em
1912, já sob a orientação da Encíclica Rerum Novarum. É compreensível, portanto, que sua grande preocupação tenha sido, desde logo, a extensão da influência
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da Igreja sobre o operariado. Já em 1913 ele cria o Círculo Católico de Fortaleza
e o Instituto de Proteção à Infância, para, em seguida, expandir o assistencialismo católico, através da criação do Círculo de Operários e Trabalhadores Católicos
de São José, da Liga dos Senhores Católicos e do Dispensário dos Pobres. Em
1914, ele consegue do Papa Bento XV a criação das dioceses de Crato e Sobral.

Atendendo aos fins e dimensão restrita deste artigo, importante é situar algumas balizas do Catolicismo no enfrentamento das forças do republicanismo ateu, nesta unidade da federação brasileira, o qual, embora se articule com questões nacionais e internacionais da
política e da religião, encontra no Ceará uma densidade, que merece ser vista em sua especificidade, até porque a chamada Primeira República, por sua inspiração liberal, maçônica e positivista, inscrita no debate e feitio constitucional, irá operar uma descentralização tal que ameaça,
segundo os seus críticos e até adeptos, a própria consolidação da unidade da nação brasileira,
como será visto depois na solução contida no golpe de 1930.
Sobre o assunto, afirma o estudo de MOTA e LOPEZ (2008, p. 572):
Pela Constituição de 1891, o Brasil passava a ser uma República federativa em
que era assegurada considerável margem de autonomia a cada estado. Estes
passam a arrecadar os impostos, antes recebidos pelo governo central: assim,
detinham o controle da receita. Ademais, os estados ganhavam autonomia para
contratar diretamente empréstimos com banqueiros de outros países. Tais medidas fortaleceram as oligarquias estaduais, pois controlavam a receita e os empregos, antes monitorados pelo poder central. Além disso, passavam a deter,
agora oficialmente, o poder armado local e a controlar as eleições.
As oligarquias mais poderosas, de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,
vão controlar o governo central. Ou seja, o poder estava na mão daquelas que
detinham o poder econômico e um número de eleitores maior do que os estados
do norte e Nordeste juntos. Essas oligarquias mais poderosas passam a alternarse no comando do governo federal, promovendo seus interesses. As principais
medidas do governo federal eram tomadas no sentido de beneficiar tais oligarquias regionais.

No interior de tal dinâmica republicana, que encerra também a realidade da separação
entre Estado e Igreja, após o impulso tradicionalista do primeiro momento, a reação católica
será alinhada com uma aposta na liberdade partidária dos católicos e busca de uma posição
conciliadora com a República, sem deixar de lado a certeza quanto à importância social da religião, por meio da ação de um Clero que, nas diversas unidades da federação, embora sendo
fiel a uma orientação advinda do Vaticano, também se vê contaminado pela descentralização
que caracteriza a política republicana, no que concerne às iniciativas de fortalecimento local do
Catolicismo.
Para Montenegro (Op.Cit., p. 109), apoiado em citação do periódico A Verdade, de 1º
de novembro de 1890, a louvação católica estava sendo direcionada, pouco a pouco, para a
idéia de Pátria:
O órgão da diocese do Ceará é repetitivo no esforço pela acolhida do binômio religião-pátria, franca revisão do binômio Trono-Altar, a síntese salvadora, o penhor
seguro da redenção da sociedade:
“Reflitam seriamente sobre o voto e reconhecerão que conferi-lo a um ímpio é
como se depositassem nas mãos de um facínora o punhal homicida para transpassar o coração da própria mãe. Ouçam os clamores da consciência e atendam
aos reclamos da Religião e da Pátria e no meio do dilúvio das idéias deletérias
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que começam a destruir as venerandas tradições da Pátria que constituem a garantia da família e da propriedade. Verão que a única e verdadeira taboa de salvação que se nos apresenta é o Partido Católico.”

É no quadro dessa movimentação intensa em prol da renovação do catolicismo, que se
dá a chegada ao Ceará, em 1919, dos Jesuítas portugueses expulsos pela República de Portugal, que estavam radicados desde 1911 em Salvador, ao abrigo da Missão Setentrional dos Jesuítas Dispersos, sob a proteção do Arcebispo daquela cidade, o cearense Dom Jerônimo Tomé
da Silva (1849 – 1924), um “ex-aluno dos Jesuítas no Colégio Pio Latino de Roma e exprofessor dos Seminários de Olinda e da Prainha, em Fortaleza”, conforme indicação de AZEVEDO (1986, p. 08). Trata-se de um acontecimento marcante, dado que a essa Congregação
será atribuído um papel de destaque, ao lado de outras ali já instaladas, para o fortalecimento
do ideário católico e cívico local.
Não é preciso dizer que a escolha do município cearense de Baturité para instalação de
uma Escola Apostólica e de uma Residência em Fortaleza, como parte daquela Missão, estava
orientada, em grande parte, pelo vigor do catolicismo ali instalado, como podemos ver abaixo,
em relato do historiador jesuíta Ferdinand de Azevedo:
O convite de Dom Manuel aos Jesuítas caracterizava bem sua opinião favorável
não somente à Companhia de Jesus, mas também às Congregações Religiosas
em geral. Este grande Arcebispo tinha uma visão abrangente das atividades religiosas. Zeloso do bem-estar social e espiritual de seu povo, ele fundou o influente diário “O Nordeste”, e a Cooperativa de Crédito Popular São José, cujo nome,
mais tarde, foi mudado para o de Banco Popular de Fortaleza. Durante a seca de
1915 procurou e conseguiu alimentos do governo da União para aliviar os sofrimentos do povo sertanejo. Fortaleza o prestigiou por seu espírito compreensivo e
deu a uma de suas mais importantes avenidas o nome de “Avenida Dom Manoel”. (Op. Cit., p. 227)

É necessário que se diga da função relevante que o jornal católico O Nordeste tem nessa política de enfrentamento do pensamento laico, divulgação da ação católica no Ceará e de
sua articulação com as diretrizes do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil. A sua leitura oferece indicações fartas sobre o debate político em curso no Ceará, nas décadas de 1920 e 1930,
articulado aos demais jornais locais - a exemplo de O Ceará, de vertente anticlerical - no qual
identificamos uma configuração de forças políticas diversas, na voz de intelectuais e políticos
positivistas, católicos e militaristas.
Em face da centralidade do debate ideológico, religioso e educacional travado entre católicos e laicos nesse jornal e alusões deste a outros jornais da cidade de Fortaleza, percebe-se
ali o vigor da ofensiva católica sob o regime republicano. Não se trata de mero embate discursivo, evidentemente. Isto porque, ao avançar para a década de 1930, essa ação se multiplica e
se materializa em frentes diversas, que vão desde a oferta de artigos e comentários de livros
que discutem os fundamentos da racionalidade positivista e da ação católica, ao lado de chamamentos de teor patriótico, ante os inúmeros impasses da instável política republicana do
Brasil; da ameaça oriunda de propósitos diversos representados por protestantes, espíritas, comunistas e maçons; passam pelo anúncio de matrículas e formaturas em colégios confessionais,
anunciam chamadas a retiros espirituais dirigidas aos jovens bacharéis que compõem a sua
elite letrada e dirigente; resvalam na cobertura da construção de prédios e ampliação dos espaços católicos.
Por ter sido esse momento o ponto alto da discussão entre católicos e laicos, a década
de 1930 é tomada aqui como um período importante para o exame da militância cívica e religiosa na construção do projeto civilizador nacional. Lembramos neste estudo que, não obstante a
tendência dos nossos manuais de história educacional de enfatizar a influência da cultura esco-
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lar dos Jesuítas, como herança do tempo colonial, naquele ambiente histórico do republicanismo brasileiro, o retorno da Companhia de Jesus, ou seja, de um segmento da Província Portuguesa, ao nordeste do Brasil, no século XX, irá ocorrer no quadro de um catolicismo em
ebulição, que acolhe a sua missão catequética, com a fé redobrada no princípio civilizador do
cristianismo.
Para melhor entender as divergências ideológicas inscritas no referido debate, nos beneficiamos da perspectiva de análise explorada e atualizada por CATROGA (2010), ao tratar do
sentido moderno da República e da chamada religiosidade civil. No que concerne à especificidade do lugar ocupado por esse debate no quadro republicano do Brasil, onde a disputa entre
laicos e católicos, acabaria por configurar uma espécie de “religião civil brasileira”, fruto de uma
longa história de tensão entre doutrinas humanitárias e religiosas diversas, conforme defende o
historiador AZEVEDO (1981, p. 10):
(...) Não é descabido sugerir, que vige no Brasil uma tensão entre o espírito cristão que marca nossa história e uma versão de humanismo que teria como função, motivar: a ordem, o desenvolvimento, a modernização; humanismo no
sentido pragmático e de um teísmo, quase um deísmo, aconfessional, que se justificaria pela neutralidade estatal e pelo pluralismo religioso verificado no país.
Não custa entender que a doutrina estatal deriva do conflito com interpretações
da doutrina social cristã e católica para com o ideário do sistema autoritário e
tecnocrático, a que não é alheia uma forma mentis positivista. Resulta para a Nação um dilema político. A tese que esboçamos, vale advertir, não se destina a
justificar ou a absolver a Igreja, mas, antes, a introduzir um novo critério na
apreciação dos fenômenos que a envolvem junto com o Estado e a sociedade.

Os Jesuítas Portugueses no Ceará: Escola Apostólica de Baturité, Residência e Paróquia do Cristo-Rei, Culto a Nossa Senhora de Fátima e Retiros Espirituais
O debate registrado pela imprensa em Fortaleza, nas décadas de 1920 e 1930, mostra
que o processo de fortalecimento do catolicismo no Ceará vem associado ao ideal de recristianização integral da família, da escola, do operariado, do exército e do Estado brasileiro, tanto
pela aproximação entre clérigos, católicos leigos, círculos operários e elite letrada, quanto pelo
ensino veiculado em instituições confessionais e ação pastoral e organização política da Igreja.
Pelo que se depreende da leitura de jornais cearenses da época, impressiona o vigor e a obstinação com que a Igreja Católica propaga o seu ideário, combatendo, diariamente, liberais positivistas, maçons, comunistas, anarquistas e espíritas; selando ainda alianças com outros
movimentos de fervor nacionalista, como é o caso do Integralismo de Plínio Salgado e Severino
Sombra, que será abraçado ardorosamente pelo jovem formado no Seminário da Prainha, Padre
Helder Câmara, um líder católico das fileiras dos assim chamados “camisas verdes”, que tempos
depois irá abraçar o cristianismo social.
Esse processo de fortalecimento católico contará com a presença dos Jesuítas portugueses, a quem o Clero cearense ajudará na construção de sua Residência e Casa de Retiros e
entregará a imponente Paróquia e Igreja do Cristo-Rei, em Fortaleza; e ainda da Escola Apostólica, no município de Baturité, localizado em zona serrana, não muito distante da capital e a ela
ligado pela estrada de ferro, que também conta com um movimento católico local de grande
intensidade.
A construção do complexo do Cristo-Rei se dará no largo fronteiriço ao Colégio Militar
do Ceará, uma zona nobre e de expansão da cidade, onde a aproximação de tais forças pode
ser percebida em seus diálogos, mútua simpatia e presença em cerimoniais e festejos, desfiles
cívico-patrióticos e cortejos religiosos, particularmente, quanto ao intuito de sedimentação do
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processo de cristianização almejado pelo Clero cearense e fortificação do ideal patriótico pelos
militares.
Como sabemos, o nome Cristo-Rei será uma alusão ao culto inscrito na Encíclica escrita
pelo Papa Pio XII e disseminado pelo mundo inteiro pelo Vaticano, através das instituições católicas, nas décadas de 1920 e 1930, como mensagem que pretendia ser capaz de se contrapor à
crescente secularização das sociedades; oferecer reforço aos valores morais e à fé do catolicismo e, ao mesmo tempo, liderar uma campanha mundial em prol da paz, após o fim da Primeira
Guerra Mundial e de luta contra o comunismo, em face do advento da Revolução Russa.
Com a ajuda da literatura consultada e dos jornais da época, podemos ver ainda o impacto social que a construção da Igreja do Cristo-Rei teve na cidade de Fortaleza, atraindo inclusive a colônia portuguesa nela radicada, que vinculará àquela o culto voltado para Nossa
Senhora de Fátima. Este terá, nas décadas de 1940 e 1950, como desdobramento da atuação
católica dos Jesuítas na referida Igreja, a criação de uma segunda Paróquia, nomeada Nossa
Senhora de Fátima, numa zona virgem do espaço urbano, que terá como conseqüência uma
valorização imobiliária dos terrenos do entorno, com a criação de uma zona de loteamento e
expansão sulina da cidade, que atrairá e formará ali um reduto de famílias católicas bastante
atuantes e uma romaria, existentes ainda nos dias que correm.
Ao lado disso, pudemos avaliar que a própria dificuldade financeira enfrentada pelos
Jesuítas proscritos de Portugal e da Igreja Católica no Ceará favoreceria a aparição de devotos
e doadores, tornando-se também por esse aspecto um lugar de fortalecimento de laços entre
os católicos fortalezenses, processo iniciado pela decisão de construção da Igreja do Cristo Rei
já referida, fato visto pela historiografia daquela Congregação, como um atestado de que a Missão dos Jesuítas portugueses no Ceará fora em muito alargada. Isto porque adquiriu uma amplitude e receptividade não suspeitada pela Companhia de Jesus, após a decisão de fundar uma
Escola Apostólica em Baturité e uma Residência de apoio ao trabalho apostólico e educativo
desejado na capital cearense, ação católica que foi acrescida da prática de retiros e exercícios
espirituais recomendados pela irmandade inaciana.
Ressaltamos que a Casa de Retiros construída ao lado da Igreja do Cristo Rei, em prédio adequado e suntuoso, apresentava capacidade de acolher dezenas de participantes interessados, em geral, integrantes da elite política e intelectual católica daquela cidade, dado que se
tratava de um trabalho de refinamento espiritual e intelectual daquela elite, estritamente masculina, em prol do fortalecimento do catolicismo no meio local e em todo o Estado do Ceará,
definido como parte integrante do território alvo de ação da Missão Setentrional da Província
Portuguesa dos Jesuítas Dispersos, com sede em Salvador, Bahia.
Convém assinalar que a ofensiva católica no Ceará encontra adversários ferrenhos, por
parte de um segmento representado pelo pensamento laico, o qual será aqui apenas aludido.
Em 1934, por exemplo, haverá em Fortaleza o debate acirrado em torno da educação pública
no Brasil, capital anfitriã do VI Congresso Nacional de Educação, ocasião em que se dá o choque de antagonismos palpitantes entre católicos e laicos e sai o pedido de inclusão do ensino
religioso dirigido à Assembléia Nacional Constituinte.
Considerações finais
Concluímos ser esta uma experiência republicana fortemente marcada pela cultura religiosa católica, no interior da qual foi cunhada uma dimensão cívica, militar e patriótica de edificação do Brasil, da qual fizeram parte e tiveram forte papel de coadjuvantes muito prestigiados,
os Jesuítas proscritos pelos republicanos portugueses, dando a estes a possibilidade de construir aqui o que lhes foi negado em Portugal. A começar pela iniciação da elite dirigente cearense jornalistas, advogados, médicos, comerciantes, etc - nos famosos Exercícios Espirituais do criador da Companhia de Jesus, como fórmula adotada para a promoção de uma racionalidade cristã, dirigida para a ação missionária de seus soldados, por meio da oferta sistemática de Retiros
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espirituais para homens letrados da capital e do interior do Ceará.
Parte dessa estratégia precisa ser examinada, através da ocupação do próprio espaço
físico da sua capital, feita por meio da construção de edifícios, que devem ser vistos como marco arquitetônico dessa presença, da qual aqueles são materialidade e testemunho ainda nos
dias atuais.
Esta elite terá sido preparada para a condução da vida política do Ceará, estando em
articulação com os representantes da política nacional, especialmente, durante os anos 1930,
quando é ordenada a República de Vargas e o Estado Novo, sob inspiração ideológica autoritária, como sugere a leitura de MEDEIROS (1978).
Trata-se de um período em que os ocupantes do Ministério da Educação são, notadamente, Francisco Campos e Gustavo Capanema - políticos mineiros de extração católica – que,
segundo o estudo organizado por SCHWARTZMAN e outros (1984), entre outros, favorecerão a
luta pela preservação do ensino religioso na escola pública e manutenção da rede de escolas
confessionais no País, o que será recebido pelo movimento católico cearense como vitória a ser
comemorada.
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FESTAS ESCOLARES
REPUBLICANAS EM
PORTUGAL E NO BR ASIL
Norberto DALLABRIDA, Coordenador
No Ocidente, a partir das sugestões pioneiras de Jean Jacques Rousseau, os líderes
da Revolução Francesa instituíram uma série de festas cívicas que oscilaram de
acordo com o momento político, segundo o estudo magistral por Mona Ozouf. Essas
festas cívicas fundadoras foram reinventadas na Terceira República e enraizaram-se na sociedade francesa e, muito especialmente, na escola pública e laica do ﬁnal
do oitocentos. À luz das tradições republicanas estadudinense e francesa, Brasil e
Portugal implantaram regimes republicanos, respectivamente, em 15 de novembro
de 1889 e em 5 de outubro de 1910. Nesses dois países de língua portuguesa, o regime republicano foi instituído por meio de novos ordenamentos jurídico-políticos,
símbolos, festas, escolas. A tradição das festas cívicas de corte republicano foram
consolidadas nas sociedades brasileira e lusitana, processo em que o sistema escolar teve um papel fulcral. Nesta direção, a presente mesa coordenada procura
cotejar como deu-se a construção das festas cívicas nas escolas portuguesas e brasileiras durante o intermitente regime republicano, enfatizando as tensões entre
o laicismo anti-clerical dos primeiros anos do regime republicano e o catolicismo
que tinha uma tradição festiva centenária no espaço luso-brasileiro.
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Por um lado, a cidade republicana será o produto de um homem novo, formado no seio de instituições libertas do espírito jesuítico e monárquico; por outro lado, a organização de uma educação republicana
só se poderá fazer no seio de uma sociedade nova.
António Nóvoa1
1. Introdução
O Homem é um animal simbólico e precisa de religião, de símbolos e de mitos como
do pão para a boca. O Homem como animal social carece de um imaginário unificador de sentido para a vida em comunidade de destino. Esse imaginário necessário herança cultural comum
que brota da estruturação mitificante que se fabrica em torno do tempo e lugares de memórias,
de símbolos e figuras avatares, cuja reverência é fomentada ritualidades que se instituem, gerando fidelidades, sentimentos veneracionais, ou seja, criando e definindo espaços e tempos
sagrados.
O horizonte sacral fomentado por um imaginário mítico emerge como uma necessidade básica2 , fundamental e fundante seja de sistemas sociais estruturados sob um horizonte
religioso ou sobre princípios puramente laicos.3
Quando se abole sistemas simbólicos e religiosos em nome de ideologias, regimes ou
por uma certa ideia de progresso, logo precisa-se de refazer os mitos antigos e criar novos
mitos, novos rituais que permitam agregar emocionalmente a comunidade em torno dos modelos de sociedade que se quer afirmar. Neste processo de reconversão mítica por que passam
inevitavelmente os processos de queda e de ascensão de regimes políticas e decorrente restruturação de orgânicas e sistemas sociais, o primeiro e principal alicerce a ser mitificado é a definição e legitimação da fonte do poder soberano que vincula todo o exercício dos poderes. Num
regime que se quer afirmar como laico e democrático, toda a clássica fundamentação da origem divina do poder e seus símbolos são depurados e encontrada uma nova base despida religiosa transcendência. Em vez de um poder vindo de cima, passa-se a conferir ao homem
vivendo em sociedade a propriedade desse poder inicial, donde dimana, vindo de baixo, toda a
origem da soberania, como comenta Fernando Catroga: “Posto o povo (ou a nação) no lugar
divino e como proprietário de uma soberania auto-suficiente, outras passaram a ser as regras
da representação política, embora o diálogo com as lições dos clássicos voltasse a dar atualidade aos ideais de virtude e, em casos extremos, ao direito de resistência que, mais do que nunca, seria pertença omnipresente e alienável do poder constituinte”.4
Os antecedentes da proclamação da República portuguesa, de 5 de Outubro de 1910,
podem ser encontrados nas crises por que passou a Monarquia lusitana no início dos anos
1890. Essas crises económicas e sociopolíticas despontadas, entre outras razões, pelo episódio
de 11 de Janeiro de 1890, quando Inglaterra lançou o Ultimatum ao governo português quanto
à concessão dos territórios coloniais entre Angola e Moçambique (Mapa Cor-de-rosa) ameaçando iniciar uma guerra contra Portugal caso não fosse atendida. Pouco mais de um ano depois
do Ultimatum, a 31 de Janeiro de 1891, houve uma tentativa de implantação da república, malograda pela falta de apoio popular e parca articulação político-militar.
Mas, em 1910, essas lacunas haviam sido preenchidas após duas décadas de reinados
instáveis, ora autoritários, ora constitucionais, com o recrudescimento das disputas ideológicas
entre liberais, ultramontanos, maçons e socialistas. Este foi um período de instabilidade também para as ordens e congregações, ora esquecidas, ora apoiadas, ora atacadas pelos grupos e
ideologias em combate.
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Neste contexto, a ideia de República passou a condensar o novo, o moderno, o progresso, enquanto a monarquia e as instituições que lhe eram afetas, nomeadamente a Igreja,
passaram a indicar o antigo, o ultrapassado, o arcaico. Num contexto internacional de ataque à
religião católica, agravado em Portugal pela tradição anticongregacionista, nota-se que desde
1834 as ordens masculinas estavam extintas e os seus bens confiscados à Fazenda Nacional e
as congregações femininas reguladas pelos interesses do Estado. A partir dos anos 1860, essas
ordens e congregações começaram a se rearticular discretamente, com entradas que se diziam
provisórias, e no decorrer do processo voltaram a fortalecer-se e a reinaugurar conventos e
províncias, atuando junto à família real, bem como em institutos assistenciais e escolares, sendo a Igreja, por essa razão, associada e identificada, no advento da República, à arcaica e perniciosa Monarquia, na visão republicana. Em Portugal, as congregações tinham-se refortalecido
e eram concebidas como instrumentos de sustentação da Monarquia no início do século XX.
Tendo surgido e triunfado sobre dois mitos, o da pátria decadente do período monárquico e o do ressurgimento modernizante, a Primeira República portuguesa encetou uma política agressiva que, num primeiro plano, se dirigiu contra a Igreja, reconhecida como o baluarte
mais perigoso do conservantismo e do reacionarismo, e, num segundo plano, dirigiu-se contra
os monárquicos, contra a oligarquia financeira e económica, contra o anarco-sindicalismo e a
organização operária em geral, contra o caciquismo rural tradicional5. A implantação do regime
republicano foi marcada pelo anticongregacionismo, por outras palavras, pelo combate explícito
às congregações religiosas6. Na perspectiva dos republicanos mais exaltados, o apoio eclesiástico ao conservantismo dava-se, sobretudo, pela ação das congregações religiosas. Essas congregações atendiam vários asilos, dispensários, escolas, orfanatos e hospitais, mantendo o
caráter sagrado das ações assistenciais e educacionais.
Estas congregações atuavam ainda na formação das mulheres, algo que incomodava
os republicanos, mas que se tornara a principal característica do catolicismo moderno: a sua
“feminização”. De facto, desde a última metade do século XIX, as novas propostas de ação da
Igreja eram voltadas para o atendimento em áreas ainda marcadas pelo presença do religioso,
como a saúde, ou tradicionalmente eclesiais, como a educação. As mudanças sociopolíticas que
aprofundavam e explicitavam as desigualdades sociais ambientaram a criação de várias associações e institutos femininos de vida ativa, isto é, de atuação social7.
No decurso dos anos de 1910-11 e 1923-25, quando alguns dos principais dirigentes
do Partido Republicano Português (PRP) e mais alguns outros partilharam o desejo de introduzir
profundas reformas num país pobre com grandes desigualdades sociais e económicas, deu-se
início a tais medidas reformistas na educação, na política de contribuições e impostos, no bemestar social, na reforma agrária, nas obras públicas e na reforma do exército. Finalmente, a
Primeira República desencadeou e, sem dúvida, provocou uma explosão de energias que, embora tivessem levado a conflitos e tensões sem precedentes, deram igualmente lugar a uma
mobilização ímpar da sociedade, a qual foi parte integrante de um processo geral de modernização e mudança. Em 1923, o presidente da República investiu publicamente o novo núncio
apostólico, entregando-lhe em Lisboa os símbolos do cargo. Diversos partidos, a imprensa e o
Parlamento discutiram aspectos referentes à restauração de alguns dos direitos e privilégios dos
católicos antes de 1910, especialmente quanto ao culto e à educação.
A I República assumiu, nos seus primeiros anos de regime, um programa de depuração total das práticas sociais públicas de toda a referencialidade religiosa com expressão política e cultural. Separou a Igreja do Estado, expulsou as Ordens e Congregações, aboliu os
feriados religiosos, impediu o ensino religioso nas escolas oficiais, proibiu o uso de vestes talares por parte do clero e a possibilidade de qualquer manifestação de ritos religiosos na praça
pública (procissões, missas campais, orações públicas, etc.). O anticlericalismo português as-
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sumiu, por este motivo, uma feição de resistência ideológica e político-partidária à progressiva
recomposição da presença das Ordens e Congregações em Portugal8.
No entanto, a República, empenhada em combater as formas religiosas tradicionais
em nome da assunção de um modelo de sociedade positiva, ordenada pela razão e pela ciência, operou uma espécie de reconversão dos elementos simbólicos de fundo religioso, dandolhe uma configuração laica. Quer no plano da educação informal quer no plano de um programa pedagógico formal a nível escolar, a política educativa republicana operou uma espécie de
reconversão simbólica e instituiu um conjunto de ritualidades sociais de substituição traduzidas
quer em eventos de expressão popular, quer ao nível escolar. Neste novo quadro em que se
ergue uma espécie de nova religião laica republicana - um pouco à maneira do que fez Augusto
Comte, criando uma Igreja positivista – manifestando a consciência de que sem um referencial
de tipo religioso não seria possível implementar com eficácia o seu programa ideológico, em
que os professores e os cientistas são erguidos como os novos sacerdotes da construção do
homem novo e da sociedade nova.
A I República distingue-se pelas suas amplas e frequentes discussões sobre as reformas da escolarização, com uma preocupação vigorosa em pensar e modificar os padrões de
ensino e cultura das instituições escolares. Note-se que a República procura combater a situação deficitária, no campo educacional, do tempo da Monarquia, que não era brilhante, dado
que a taxa de analfabetismo era elevada.
O governo republicano fez novas tentativas no desenvolvimento educacional, de tal
modo que foi criada a primeira escola de enfermagem em 1911, enquanto a educação oficial e
livre foi instituída, para todas as crianças, através de um decreto. Foi introduzido um novo método de ensino, pelo qual o aluno aprendia, não através do esforço da memória, mas através
da vontade própria em aprender. Foram também criadas as escolas superiores primárias, que
aumentariam o nível educacional. Todas estas medidas foram abolidas, mais tarde, pelo regime
fascista. Uma quantidade enorme de reformas pedagógicas foram introduzidas no ensino secundário. Mas foi fora do sistema de educação oficial que surgiram os mais importantes progressos. As atividades culturais em geral intensificaram-se através de discussões livres e outras
manifestações populares baseadas em associações livres. Em 1912 foram fundadas as chamadas Universidades Livres e em 1913 as Universidades Populares, abertas ao público e onde os
trabalhadores participaram ativamente.
Pretende-se assim, neste artigo, revisitar criticamente os ideais de educação republicana e as respectivas realizações ao longo do século XX, com as suas promessas de emancipação e construção de novas utopias e ideários para a educação. Quer na linguagem usada, quer
nos rituais de substituição definidos por Lei e pela criação de novas tradições ditas republicanas
procura-se refazer o horizonte simbólico refletido nas práticas escolares com carga pedagógica
e ideológica como método e estratégia sistemática de transformação de mentalidades.

2. Estado laico e Igreja Católica: lugares de memória simbólicos da República
Portuguesa
A mundividência laica, individualista e racionalista, manifestou-se logo após a Revolução de 5 de Outubro de 1910, na invenção ou reinvenção de lugares de memória simbólicos da
República Portuguesa (como a bandeira, o hino, a moeda, os feriados, as festas ou as comemorações)9. Apesar de alguma diversidade de versões ideológicas e políticas republicanas, os novos protagonistas eram portadores de uma visão messiânica, com intenção regeneracionista da
nação, propondo uma revolução moral, cultural e política10, moldada pelos princípios filosóficos
positivistas de Comte, Littré e de outros pensadores.
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Os primeiros governos republicanos, dentro do ideário cultural, político e social de forte republicanização e nacionalização do Estado e da sociedade, entravam em um processo moderno alargado de secularização e de laicidade11, investindo quer na politização do monopólio
da força física (corpo de voluntários da República, guarda nacional republicana, missões civis e
missões militares de propaganda republicana, sociedades de instrução militar preparatória,
serviço militar obrigatório, etc.), quer na politização do capital simbólico (símbolos nacionais,
memória e história nacional, tempo e calendário republicano, heróis e grandes homens, separação do Estado das Igrejas, laicização do ensino, educação cívica patriótica, toponímia, etc.). O
aprofundamento da secularização fez-se através do culto cívico da Pátria e da religiosidade
profana do Estado, com a finalidade de retirar o controlo simbólico e social da mediação eclesiástica, e até do religioso sagrado, à Igreja Católica. Valorizava-se idealmente as expressões
da liberdade e da consciência individual (livre-pensamento), para a construção do Estado de
direito, de matriz republicana, mas o “mito revolucionário”, que se verteu em múltiplos pronunciamentos militares12, acompanhará permanentemente todo o regime político republicano, inviabilizando a normalidade institucional de uma República que, na sua Constituição de 1911,
consagrava um princípio inovador, sistematicamente posto em causa: “A liberdade de consciência e de crença é inviolável” (artigo 3.º, n.º 4).
Observou-se a concorrência da legitimação produzida pela religião católica com outros
lugares de legitimação laica e cívica (catecismos civis, manuais cívicos, narrativas históricas ou
argumentários da festa da árvore, o que retirava o carácter uniformizador e confessional ao
Catolicismo, assegurando, na Constituição de 1911, a igualdade política e civil de todos os cultos e a não perseguição por motivos de religião (artigo 3.º, n.º 5 e n.º 6)13.
Durante os anos iniciais da I República Portuguesa, sob o impulso de um “Estado pedagogo”, o Estado procurou desclericalizar a sociedade, numa atitude considerada autoritária e
regalista, tentando laicizar as relações sociais, provocando um confronto religioso dentro da
sociedade portuguesa14. O lastro laicista e anticlerical da sociedade portuguesa tinha sido reelaborado desde 1870, em oposição ao clericalismo católico15. Num segundo momento, a partir de
1917, sob o signo da Grande Guerra e das assistências religiosas em campanha (católica e protestante), manifestou-se uma vontade política mais institucionalista do Estado, confessionalmente neutro, que foi reconhecendo a liberdade do culto público e a autonomia da Igreja
Católica, com algumas pendências entre as instituições.
3. Símbolos e Ritos Cívicos de Recordação Republicana
O programa cultural e político da República assentava na premissa de continuar o projeto iniciado pela modernidade iluminista e liberal, exigindo-se, assim, um novo poder simbólico, que usou vários instrumentos simbólicos, entre os quais estavam a bandeira nacional (verde
e vermelho, escudo das armas nacionais com 5 quinas e 7 castelos, esfera armilar manuelina),
o hino nacional (“A Portuguesa”), a moeda nacional (escudo dividido em centavos), o busto
oficial (imagem de república-mulher, da autoria de escultor Simões de Almeida, vindo a ser
símbolo obrigatório em edifícios públicos), o barrete frígio, o calendário de feriados oficiais e de
festas nacionais, a divisa oficial (“saúde e fraternidade”), a festa da árvore (realizada pela primeira vez em 1907 no Seixal por iniciativa da Liga Nacional da Instrução, teve um grande impulso entre 1911 e 1915), o Panteão Nacional (em Abril de 1916, a Igreja de Santa Engrácia foi
escolhida como monumento para o receber), a Ordem Militar da Torre e Espada (a única que se
manteve logo a seguir à revolução), a toponímia, a numismática ou a filatelia republicanas (coleção Ceres, deusa romana da fertilidade da terra, em particular dos cereais, em séries de
1912, 1917-1920, 1921-1922, 1923 e 1924-1926). Nas considerações de Ernesto Castro Leal,
durante a fase inicial da I República Portuguesa houve duas tendências na cultura política repu-
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blicana, entre uma via de tendência totalizante, que seria então amplamente maioritária e tendia para a tutela do cidadão pelo Estado e do predomínio quase exclusivo de uma nova ordem
profana laica (oposta à ordem divina sagrada), e uma via de tendência pluralista, que reconhecia a concorrência de múltiplas visões do mundo e de práticas espirituais e sociais, ao que não
era indiferente a adesão a várias perspectivas evolucionistas16.
A 12 de Outubro de 1910, uma semana após a revolução republicana, o Governo Provisório aprovou os cinco novos feriados oficiais da República: Fraternidade Universal (1 de Janeiro), Precursores e Mártires da República (31 de Janeiro), Heróis da República (5 de
Outubro), Autonomia da Pátria Portuguesa (1 de Dezembro) e Família (25 de Dezembro),
acrescentando-se em 1 de Maio de 1912 um sexto feriado, o do Descobrimento do Brasil (3 de
Maio), conforme convicção corrente de ter sido o dia da chegada da armada de Pedro Álvares
Cabral, em homenagem ao Brasil republicano que tinha declarado o 5 de Outubro seu feriado
oficial. Este calendário perdurou até 29 de Julho de 1929, momento em que o Governo de Artur
Ivens Ferraz, dissipando dúvidas sobre os feriados oficiais, considerou manter esses seis – o 1
de Dezembro passou a evocar a Restauração da Independência em vez da anterior Autonomia
da Pátria Portuguesa – e juntou um sétimo feriado, a Festa de Portugal (10 de Junho) que,
desde a lei n.º 1783, de 25 de Maio de 1925, era já oficialmente considerado um dia de festa
nacional em honra de Luís de Camões, até então evocado, anualmente, a partir de 1911, como
feriado municipal, pela Câmara Municipal de Lisboa (decisão camarária de 27/04/1911), numa
concorrência laica com as festas de Santo António, a 13 de Junho. Este ajustamento nos feriados gerais da República fez com que o mais importante feriado nacional passasse do dia 1 de
Dezembro para o dia 10 de Junho.
Ao longo da I República Portuguesa, para além dos feriados municipais, foram decretados, em diversas ocasiões, dias feriados excepcionais, inscritos na mundividência laica e patriótica liberal republicana17. Uma resolução do Papa Pio X, em 2 de Julho de 1911, estabeleceu
oito dias santos: Circuncisão (1 de Janeiro), Epifania ou Reis (6 de Janeiro), Ascensão do Senhor (dia móvel), Apóstolos São Pedro e São Paulo (29 de Junho), Assunção de Nossa Senhora
(15 de Agosto), Todos-os-Santos (1 de Novembro), Imaculada Conceição (8 de Dezembro) e
Natal (25 de Dezembro); em meados da década de 20, juntou-se o dia de São José (19 de
Março) e o dia do Corpo de Deus (dia móvel), prefazendo dez dias santos. Coincidiam com os
feriados oficiais da I República Portuguesa, apenas o 1 de Janeiro e o 25 de Dezembro, apesar
das evocações não terem a mesma nomeação. O dia da Imaculada Conceição, padroeira de
Portugal, será também feriado oficial, com o Estado Novo, a partir de Junho de 1948, e em 4
de Janeiro de 1952, após acordo entre o Estado Português e a Santa Sé, num ambiente político
distinto do anterior, estabeleceram-se os novos feriados civis e religiosos: 1 de Janeiro, Corpo
de Deus (quinta-feira, móvel), 10 de Junho, 15 de Agosto, 5 de Outubro, 1 de Novembro, 1 de
Dezembro, 8 de Dezembro e 25 de Dezembro. As resistências anteriores do Presidente do Conselho António de Oliveira Salazar para estabelecer os novos feriados levaram o Cardeal Patriarca D. Manuel Gonçalves Cerejeira a escrever-lhe uma carta datada de 9 de Novembro de
1949, onde se pode ler este comentário: “[…] a demora na solução do caso [dias santos] […]
está causando reparos […]. E por outro lado, urge resolvê-la, para se não acabar de todo com
o que resta de costumes cristãos no povo. O trabalho aos domingos (já remediado pelo menos
na lei) e aos dias santos – afasta o povo da Igreja […]”18.
O primeiro feriado oficial republicano a ser comemorado foi o 1 de Dezembro (altura
em que saiu o primeiro número da revista portuense A Águia, dirigida por Álvaro Pinto), deliberando o Governo Provisório, em 23 de Novembro de 1910, com a aprovação do projeto definitivo da bandeira nacional, que o dia 1 de Dezembro fosse também o dia da Festa da Bandeira
Nacional. Além da Festa da Bandeira Nacional e da Festa da Árvore, esta comemorada pelas
escolas primárias com projeção no espaço das municipalidades, dentro de uma perspectiva de
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“naturalização” do cosmos, do homem e da sociedade, os governos republicanos aprovaram
mais duas Festas Nacionais da República: a Festa de Nuno Álvares/Festa do Patriotismo (1920)
e a Festa de Luís de Camões /Festa de Portugal (1925). A mais importante festa nacional comemorada foi a Festa de Nuno Álvares/Festa do Patriotismo, instituída em 13 de Agosto de
1920, para ser celebrada todos os anos em 14 de Agosto, 21, dia da batalha de Aljubarrota,
também conhecida como Festa da Pátria e dinamizada pela Cruzada Nacional D. Nuno Álvares
Pereira.
Essas celebrações puseram quase sempre em convergência (com raras exceções) o
poder civil do Estado (Presidência da República, Governos e Câmaras Municipais), o poder militar (Exército) e paramilitar (Guarda Nacional Republicana) e o poder religioso (Igreja Católica),
veiculando publicamente uma imagem de unidade de um “Estado de Ordens”19, com a valorização óbvia das iniciativas centrais em Lisboa. A consagração cívica republicana da festa nacional
ao herói Nuno Álvares Pereira no dia 14 de Agosto, em 1920, teve a antecedê-la a consagração
religiosa católica da festa ao Santo Condestável.
4. Ideário Educativo Republicano
A ação republicana em prol da educação do povo iniciou-se muito precocemente, e intensificou-se à medida que a crise monárquica se acentuou, especialmente a partir da última
década do século XIX. Nesta conjuntura, assistiu-se a um vigoroso crescimento do P.R.P., que
se traduziu na organização de uma série crescente de agremiações (centros, grupos, associações, ligas, grémios, escolas, clubes...) que desempenharam papel de relevo na difusão dos
ideais republicanos. Um dos aspectos mais salientes da obra efetuada por estas associações foi,
sem margem para dúvidas, o formidável impulso concedido à causa da instrução20.
Embora o ensino primário fosse a base inicial para o desenvolvimento de cidadãos
mais instruídos e mais conscientes, era, contudo, insuficiente para a sua formação política, por
isso, a par das aulas, que funcionavam, em regra, à noite, realizavam-se nos centros republicanos sessões de divulgação cultural orientadas pelos mais prestigiados membros do PRP: professores, escritores e artistas. As preleções incidiam sobre história da pátria, geografia, ciências
naturais, literatura nacional, questões políticas nacionais e internacionais, além de outros temas
relacionados com a vida quotidiana das populações21.
A nova escola republicana edificou-se apoiada nas propostas de muitos pedagogos,
que desde o período monárquico vinham defendendo os seus ideais educativos, alguns como
Bernardino Machado, que mesmo antes de aderir ao PRP travava um combate em prol de uma
educação para todos. Além dos seus profundos estudos de pedagogia, é de realçar que mesmo
nos seus textos mais precoces começou a travar o combate pela escola democrática22, Faria de
Vasconcelos, porventura o maior vulto da “Escola Nova”, e os seus trabalhos de pedagogia
experimental23, António Sérgio e a sua defesa de uma pedagogia para o ressurgimento nacional24, fundamentada na educação cívica, Bento de Jesus Caraça, na sua luta pela cultura integral e em prol da “escola única” 25 . Adolfo Coelho, pedagogo que muito contribuiu para a
cientificidade da educação na monarquia e que se manteve, durante o período republicano, à
frente da Escola Preparatória Rodrigues Sampaio26 até perto da sua morte, João de Barros,
ardente defensor da laicização da escola27 e o grande ideólogo da escola republicana, defensor
de novas metodologias e da obra do seu grande amigo João de Deus Ramos, criador dos primeiros jardins escolas e grande divulgador da obra de seu pai, a Cartilha Maternal. A educação
integral de pendor humanístico teve o seu defensor em Leonardo Coimbra. Muitos professores
dedicaram parte da sua obra ao estudo dos males e de propostas para o problema educativo,
como Borges Grainha ou João Soares. O pensamento pedagógico republicano, com raras exceções, foi marcado pela pedagogia positivista28. Entre os principais representantes republicanos
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desta corrente pedagógica, durante o período monárquico, registamos os nomes de Emídio
Garcia, Teixeira Bastos, Rodrigues de Freitas, José Augusto Coelho, Teófilo Braga e Júlio de
Matos29.
Outro princípio fundamental para que a instrução pudesse contribuir para o desenvolvimento intelectual do educando, era a sua laicização em todos os graus ou, em caso contrário,
qualquer reforma educativa tornar-se-ia inútil30. Para completar estas duas diretrizes essenciais,
o ensino deveria ser conduzido cientificamente, conferindo aos alunos as bases necessárias
para atuar no mundo sensível, aplicando, de modo eficaz, a ciência. Num ensino orientado por
estes pressupostos, o aluno começaria por aprender as ciências que lhe poderiam fornecer os
conhecimentos básicos das leis que regulam a existência do mundo exterior a que se seguiria a
aprendizagem concreta e prática de uma profissão ou ofício, condição indispensável à boa organização da vida coletiva. Muitos dos pedagogos republicanos incorporaram no seu ideário e
propostas metodológicas muitos contributos da chamada “Escola Nova”, movimento que veio a
ter grande influência neste período.
5. Os grandes vectores da política educativa republicana: o “homem novo” republicano
O Governo Provisório demonstrou um particular interesse na rápida publicação de legislação, com a promulgação de uma série de diplomas que aceleraram a laicização do país.
Quatro dias depois da publicação do Decreto de 8 de Outubro, era fixado o calendário dos dias
feriados, donde eram retirados todos os que tinham conotação religiosa. As tradicionais datas
de 1 de Janeiro e 25 de Dezembro eram mantidas, mas atribuíam-se-lhe outros significados: o
dia 1 de Janeiro era consagrado à fraternidade universal e o dia de Natal, perdia esta designação para passar a ser celebrado como o dia consagrado à família. À parte destes, eram ainda
considerados feriados, o dia 31 de Janeiro, dedicado aos precursores e aos mártires da República, o dia 5 de Outubro, consagrado aos heróis da República e o dia 1 de Dezembro, celebrando
a autonomia da pátria portuguesa.
No prosseguimento da legislação laicizadora, em 15 de Outubro, as enfermeiras passavam a substituir as Irmãs de Caridade em todas as situações; no dia 18 foi abolido o juramento religioso; a 21 de Outubro, o bispo de Beja foi suspenso do exercício das suas funções
com o pretexto de que tinha saído do país sem autorização, após a proclamação da República;
no dia seguinte, 22 de Outubro, por decreto, era suprimido o ensino da doutrina cristã nas escolas primárias e normais. No mesmo dia, outro diploma ordenava a aplicação do art. 137º do
Código Penal a todos os sacerdotes que na igreja ou no exercício do seu mester atacassem os
poderes do Estado; a 23 de Outubro era extinta a Faculdade de Teologia e abolido o juramento
religioso dos lentes, alunos e pessoal da Universidade de Coimbra; em continuação do decreto
de 12 de Outubro, no dia 27, outro diploma considerava os dias santificados como dias úteis e
de trabalho; no dia 28, a lei de imprensa deixava de punir os ataques à religião, um outro diploma do mesmo dia autorizava os governadores civis a substituir as mesas ou corpos administrativos das irmandades e confrarias por novas comissões.
O Governo Provisório continuou a promulgar leis, como as leis do divórcio e do registo
civil e culminou com a lei da separação do Estado das igrejas de Abril de 1911. Com a legislação republicana, pela primeira vez se implantava em Portugal a escola laica, pois durante a
Monarquia Constitucional os liberais não lograram avançar além da secularização da escola,
com alguns retrocessos no final do século XIX.
A escola republicana apostou na criação de um novo conceito de cidadão - o “homem
novo”, que era mister formar. Numa perspectiva onde se detectam fortes laivos da influência
francesa de 1789, a ruptura com o passado teria que ser radical. Conforme observou Durkheim,
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cada sociedade considerada em momento determinado do seu desenvolvimento, possui um
sistema de educação que se impõe aos indivíduos de modo geralmente irresistível. É uma ilusão
acreditar que se educa como se pretende. A educação visou sempre a transmissão de costumes. Há, pois, a cada momento, um tipo regulador de educação do qual ninguém se pode separar sem vivas resistências, e que restringe as falhas dos dissidentes31.
A principal vertente da formação do homem novo republicano assentava na introdução de uma área de formação cívica na escola primária com a qual se pretendia reforçar o aspecto laico e mesmo anticlerical do ensino32, apesar das declarações de neutralidade presentes
nos textos legais. A persecução destes objetivos era concretizada não só no âmbito curricular,
através de disciplinas específicas, como também no extra-curricular, através de várias cerimónias e instituições. A preocupação com esta área de formação, na política educativa republicana, reflete a ideia da importância da função da escola na formação do cidadão, capaz de
integrar uma nova ordem social.
Os principais contributos para a concretização dos objetivos republicanos nesta área
consistiram na introdução de uma nova disciplina no currículo, Educação Cívica, com objetivos
muito próximos da inculcação de valores, e também de alguns cultos cívicos como rituais simbólicos de uma pretendida nova religiosidade cívica, o culto da Pátria, da bandeira e dos grandes heróis. O nacionalismo e patriotismo, ideais mobilizadores destes cultos, eram explorados
também através dos programas de algumas disciplinas como História e Geografia33. A educação
cívica pretendia formar cidadãos que se manifestassem no sentido da manutenção das instituições republicanas, pelo que a formação para a cidadania, mais do que procurar desenvolver a
autonomia pessoal, constituía-se como uma forma de “endoutrinamento”, pretendendo pôr a
escola ao serviço da reprodução da ordem estabelecida.
Entre os cultos mais divulgados encontrava-se a festa da árvore, lançada a nível nacional, em Março de 1913, pelo semanário O Século Agrícola, que obteve entusiástica adesão das
entidades republicanas e do professorado primário, tornando-se uma das cerimónias cívicas
mais importantes no quotidiano escolar, impregnada de inequívocas implicações maçónicas e
herdeira direta, mais uma vez, da religiosidade cívica da França revolucionária34. Estas festas,
embora já existissem na monarquia (as primeiras foram realizadas em 1907, promovidas pela
Liga Nacional de Instrução, associação ligada ao Republicanismo e à Maçonaria) só após a implantação da República receberam um notório incremento, tendo-se generalizado desde 1913.
A partir de 1916, porém, entraram em declínio.
Ao chegar ao poder, em 1910, os republicanos encontraram uma realidade educativa
que afastava Portugal da maioria dos países europeus. As taxas de analfabetismo rondavam os
75,1% na totalidade, sendo de 81,2% para as mulheres. Perante tal situação, o combate ao
analfabetismo impunha-se como objetivo prioritário35. As escolas móveis foram um importante
veículo da propaganda republicana, e, a crer num testemunho coevo, era injusta a crítica que
lhes era movida pelas organizações associativas dos professores primários sobre a deficiente
preparação dos seus docentes.
A par das escolas móveis, o Estado apostou na expansão da rede escolar primária,
mas apesar de um relativo crescimento, não conseguiu atingir a desejada cobertura em todo o
país. Continuaram a existir, principalmente no interior, muitas regiões sem escolas, e as condições materiais do parque escolar também não obtiveram uma considerável melhoria. A Reforma
de 1911 criou dois ciclos para o ensino primário: ensino primário elementar com a duração de 3
anos e ensino primário complementar com a duração de 5 anos, mas manteve a obrigatoriedade escolar apenas para os três primeiros anos de ensino36. Apesar de limitada, a escolaridade
não foi efetivamente cumprida. Em 1910 só se matricularam cerca de 43% das crianças em
idade escolar, que frequentaram a escola irregularmente, e em 1919 a percentagem de matrículas era ainda inferior (25,6%).
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O combate ao analfabetismo não revelou os resultados esperados, pois a diferença
percentual entre 1910 e 1920 virá a cifrar-se apenas em 4,2 pontos (passa-se de 75,1% em
1911, para 70,9% em 1920) 37 . Os republicanos procuravam justificação para o fracasso do
cumprimento da escolaridade obrigatória, nos problemas decorrentes das dificuldades atravessadas pelo país no período da 1ª Guerra Mundial, mas há também que ter em conta o atraso
socioeconómico do país, que era maioritariamente rural, as crianças trabalhavam nas fainas
agrícolas e noutras áreas.
Outra inovação educativa republicana foi a atenção prestada ao ensino científico e experimental. Nesse aspecto são de realçar os esforços para dotar liceus e universidades de laboratórios, teatros anatómicos, jardins botânicos etc. O ensino universitário foi completamente
modificado na sua estrutura, desde logo com a criação de novas universidades em Lisboa e no
Porto. Neste caso não seriam apenas razões pedagógicas que moviam os legisladores, mas
também razões de ordem política. Tornava-se necessário acabar com o quase monopólio que a
Universidade de Coimbra exercia no ensino superior. A luta que se iniciara no século XIX obtivera apenas resultados bastante modestos, a ter em conta os estabelecimentos de ensino superior criados em Lisboa e Porto, que nunca conseguiram retirar a Coimbra a primazia que
usufruía. A crítica ao ensino universitário até então ministrado em Coimbra foi demolidora. Pretendia-se um novo ensino em que o discípulo não se limitasse a decorar e debitar as teses dos
seus mestres presentes nas “sebentas”. O ensino deveria ser experimental e seguir o método
científico. Nesse sentido, várias foram as inovações verificadas.
6. Conclusão
O movimento da Ideia Republicana que revolucionariamente se constitui em regime novo
em Outubro de 1910 transportava consigo um desígnio de transformação profunda das mentalidades por via da pedagogia, da cultura e da alteração das práticas simbólico-sociais. O novo
poder que se instituiu procurou tecer aquilo que podemos apelidar de nova sacralidade, uma
sacralidade laica, mas sempre uma sacralidade. Na medida em que separa, eleva, distingue e
cria ritualidades, estratégias reverenciais, formas de celebração e devoção através de cortejos
laicos, festividades evocativas, a República, por ação dos seus novos mediadores (Professores e
Cientistas) e dos novos profetas criadores (Poetas, Escritores e Artistas) tece uma nova sacralidade, aquilo que podemos chamar a sacralidade laica republicana.
Deste modo, a República recria e reconverte miticamente a identidade portuguesa, refundando Portugal e procurando erguer uma nova identidade, a identidade capaz de suportar a
assunção da Idade Positiva da razão e da ciência, segundo a ortodoxia doutrinal bebida em
Augusto Comte.
Os tempos, os símbolos pátrios, as figuras exemplares, os mediadores, os lugares de memórias, os ritos de passagem, as práticas de legitimação e de fidelidade foram reconvertidos e
revestidos de uma nova sacralidade através de um vasto processo de reconversão de referentes
míticos. Na verdade, para depurar o religioso e o divino sacraliza-se o humano e transcendentaliza-se o imanente. Assiste-se, na assunção da República de maneira que se desejava total,
àquilo que analisa Fernando Catroga a propósito do “juramento político” nas sociedades em
processo de secularização: “O poder se revestiu de sacralidade, e com a interiorização de fidelidades prioritariamente cívicas, essa osmose ganhou uma complexidade tal que começou a dispensar, ou a subalternizar a intervenção eclesiástica”38.
Para este efeito de reconversão mítico-identitária, durante a I República Portuguesa,
assistiu-se à promoção de três objetivos, que recriaram elementos da identidade nacional: 1)
inculcar ritos políticos de cidadania patriótica liberal e republicana; 2) incentivar uma dinâmica
de festividade cívica através de formas variadas de espetáculo público, em particular nas festas
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nacionais, com participação popular; 3) propiciar o estabelecimento de um laço solidário entre a
construção da memória coletiva e a construção da memória histórica.
A escola laica foi outra herança deixada pela República, bem como o avanço dos estudos de pedagogia e psicologia experimentais que legaram um melhor conhecimento da criança e da sua pedagogia, e a introdução de novas metodologias de ensino, ainda hoje utilizadas –
o papel conferido à compreensão em detrimento da memória, a metodologia científica, as lições
de coisas, o ensino ao ar livre, etc. É comum referir-se a modéstia dos resultados das políticas
educativas republicanas. Os resultados foram efetivamente modestos no combate ao analfabetismo. Mas se houve outros períodos em que este avanço foi muito maior é necessário que se
equacionem outras questões como a qualidade do ensino, os conteúdos transmitidos e todas as
condicionantes socioeconómicas. É importante também ter em conta em conta a questão da
guerra e das suas consequências, além da grande crise económica e financeira dos anos finais
da República. Contudo, convém também não esquecer que o crescimento percentual nos ensinos superior e secundário foi muito mais elevado do que o que se verificou no ensino primário,
o que revela a tendência para a procura de mais altos níveis de escolaridade pelas classes média e superior. Porém, o elevado número de alunos que abandonava a escolaridade ao finalizar
os graus primário e secundário é, por outro lado, o reflexo do estrangulamento do sistema de
ensino português, que se mantinha fortemente elitista.
Há que realçar ainda o papel da formação para a cidadania. Com a República, essa
formação revelou-se próxima do endoutrinamento e inculcação de valores, mas será precisamente pela análise desses erros que se deve hoje pensar a formação para a cidadania porque a
formação de um cidadão consciente, livre e autónomo é algo que só se efetiva em democracia.
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1.
A utilização de registos fotográficos obriga a que se projete o olhar para além do imediatamente visível, porque a fotografia “permite-me atingir um infra-saber; fornece-me uma colecção de objectos parciais e pode lisonjear em mim um certo feiticismo, porque há um «eu»
que gosta de saber, que sente por ele como que um gosto apaixonado” (Barthes, 1981, p. 51).
Se, por um lado, existem algumas dificuldades referentes à utilização das imagens como instrumento de pesquisa, visto que uma mesma imagem pode suscitar diferentes interpretações,
em função da carga subjetiva que o observador traz consigo, por outro lado, também, se tem
consciência que a câmara fotográfica não é um registo objetivo da realidade, porque, como refere Peter Burke (1992), “assim como os historiadores, os fotógrafos não apresentam reflexos
da realidade, mas representações da realidade” (p. 27). Contudo, também é indesmentível que,
para o estudo de alguns aspetos ligados às festividades, como é o caso do vestuário, a imagem
revela-se um precioso auxiliar. É certo que as imagens não corresponderão à roupa usada no
quotidiano, na medida em que, com toda a certeza que nos é possível ter a esta distância temporal, estas fotografias retratam as pessoas envergando as suas melhores vestes, já que a solenidade dos acontecimentos e a presença de fotógrafos nos mesmos levaria a um cuidado
acrescido na escolha do melhor visual. Há que enquadrar ainda o lado cénico das fotografias,
uma vez que, “a partir do momento em que me sinto olhado pela objectiva, tudo muda: preparo-me para a pose, fabrico instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem” (Barthes, 1981, p. 25). As fotos revelam também posturas que em nada se
coadunam com o «natural», mas sim com aquilo que se considera ser um estereótipo das fotografias de grupo que perduraram pelos anos fora; nestas circunstâncias, olha-se para estas fotografias “como um teatro primitivo, como um Quadro vivo, a figuração do rosto imóvel e
pintado sob o qual vemos os mortos” (Ibidem, p. 53). Apesar de a fotografia ser a representação de algo, “é contingência pura e não pode ser mais do que isso” como refere Roland Barthes
(1981, p. 51), e como tal condensar em si mesma uma elevada dose de subjetividade, é incontornável a sua utilização na pesquisa histórica das instituições, sempre que ela exista.
2.
A utilização das festas como forma de unir o povo a um ideal, captando a sua atenção
para aderir a novas propostas políticas e consolidar uma nova ordem social, é uma das mais
simples e eficazes estratégias usadas em momentos de tensão e rutura históricas. As festas
com um caráter cívico remontam à Revolução Francesa: aí reside a génese e a fonte propagadora para outras latitudes. Havia uma vocação pedagógica nas festas revolucionárias, baseada
na educabilidade natural do homem, ao complementarem a educação escolar e assegurarem a
formação contínua do cidadão. É importante também realçar o poder formativo das imagens,
que assumiu papel de destaque no discurso pedagógico revolucionário. A festa tinha uma função política e ideológica visando a endoutrinação, mas também constituía o lugar ideal para
promover a unanimidade e a fraternidade. Mona Ozouf (1976) afirma mesmo que “La fête est
aussi une école par l’image qu’elle renvoie au peuple de lui-même, la meilleure qui soit: modele
à suivre, qui indique en même temps un écart à combler” (p. 240). Através da festa, os cidadãos eram impregnados do espírito republicano e, pelo entusiasmo coletivo que gerava, davase a reconciliação nacional necessária à manutenção da nova ordem social: “a festa encerra em
si a promessa de um mundo novo e eterno, ela é a prefiguração da sociedade ideal” (Pintassilgo, 1998, p. 178).
As festas têm um caráter simbólico: festeja-se sempre alguma coisa, mesmo que o
objeto seja aparentemente irrelevante. As festas escolares, uma vez que constituem um tempo
de atividade coletiva, ou seja um tempo a aprender, não contrapõem o tempo livre ao tempo
do trabalho, contrariamente ao que acontece nas festas do calendário social.
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3.

Figura 1. O presidente da República junto de várias individualidades na cerimónia de lançamento da primeira pedra do novo edifício da Escola Normal de Lisboa
Fonte: Ilustração Portuguesa, 18/12/1916
À cerimónia que assinala o início da construção do edifício da Escola Normal assistiram
o presidente da república – Dr. Bernardino Machado, o governador civil de Lisboa – Dr. Lopes
Fidalgo, o ministro da Instrução – Dr. Pedro Martins – e outros funcionários do ministério da
Instrução, de entre os quais o Dr. João de Barros, para além de outros convidados (Figura 1).
Também esteve presente um grupo do Albergue das Crianças Abandonadas acompanhadas do
seu diretor. A guarda de honra foi feita pela Guarda Nacional Republicana.
Era habitual a presença das mais altas figuras do país em eventos organizados pelas
escolas de formação de professores de Lisboa. Desde a inauguração da primeira escola normal
para o sexo masculino, em 1862, em Marvila, no palácio do Marquês de Abrantes, que o mais
alto representante do país se fazia acompanhar de um séquito de ilustres personalidades da
vida política nacional aquando da visita às escolas normais da capital. Exemplo disso, é a fotografia de 1913 (Figura 2), que retrata a visita do Presidente da República, Dr. Manuel de Arriaga (imediatamente atrás dele está o Ministro da Instrução Pública, Dr. Sousa Júnior), à
exposição de lavores da Escola Normal feminina.

Figura 2. Visita à exposição
de lavores
Fonte: Ilustração Portuguesa,
28/07/1913
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No ano seguinte, em 1914,

Numerosas foram as pessoas que visitaram a exposição, sendo esta tambem honrada com a visita do sr. Presidente da Republica e do sr. dr. Sobral Cid, ilustre ministro da instrução publica, tendo havido por essa ocasião uma sessão memoravel,
em que se trocaram alocuções calorosas cheias de fé pelo futuro da escola em
portugal, entoando as alunas varios canticos, sob a regencia do distinto professor
sr. Guilherme Ribeiro. Tanto os ilustres visitantes, como o corpo docente e as alunas, retiraram-se com as melhores impressões de tão encantadora festa. (Ilustração Portuguesa, 03/08/1914)

Figura 3. Presidente da República, Ministro da Instrução e
Diretor da Escola Normal à saída do edifício, após visita à
exposição de lavores (Fonte: Ilustração Portuguesa,
03/08/1914)

.

Figuras 4 e 5. Exposição de lavores das alunas da Escola Normal do sexo feminino que encerrou
no último dia de julho de 1914 (Fonte: Ilustração Portuguesa, 03/08/1914)
As exposições de lavores ocorriam no final do ano letivo e eram a expressão visível da
componente prática do curso (Figuras 4 e 5): “a Escola Normal do sexo feminino tem nos últi-
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mos tempos revelado no seu ensino uma feição pratica, muito para louvar. Dão-se sem dúvida
muitos cuidados ao ensino teorico, mas merecem hoje muito mais os trabalhos praticos que são
aqueles que as alunas teem verdadeiramente de lançar mão na sua vida profissional” (Ilustração Portuguesa, 03/08/1914). Os trabalhos expostos incluíam desenhos, pinturas, rendas, bordados, “enfim de tudo o que pode constituir a bagagem preparatoria de uma boa dona de casa”
(Ibidem). Os trabalhos eram vendidos e a verba apurada revertia a favor da «caixa escolar».

Figura 6. O Chefe de Estado visitando a exposição de trabalhos escolares (Fonte: Ilustração Portuguesa, 30/06/1923)

Nos anos vinte, ainda o Presidente da República se deslocava à Escola Normal Primária
de Lisboa, para inaugurar a exposição anual dos trabalhos feitos pelos alunos, como aconteceu
no dia 23 de junho de 1923 (Figura 6): “a cerimónia, a que também assistiram todo o pessoal
docente e discente do estabelecimento e muitos convidados decorreu muito animada” (Ilustração Portuguesa, 30/06/1923, p. 831). Após a sessão inaugural, seguiu-se um pequeno sarau
com recitação de versos por parte de algumas alunas e houve a participação do Orfeão sob a
direção do reverendo Tomaz Barbosa. No dia seguinte, realizou-se uma matinée, que também
teve recitação de versos e a participação do Órfeão, “sendo esta festa de encerramento dos
trabalhos lectivos dedicada ao professorado primário” (Ibidem). Estiveram presentes vários
convidados, de entre os quais, delegações de alunos do Colégio Militar, Pupilos do Exército, Escola Agrícola de Paiã, Asilo Almirante Reis e de outros estabelecimentos de ensino.
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Figura 7. “Matinée de domingo” (Fonte: Ilustração Portuguesa, 30/06/1923)
Na figura 7, vê-se em grande destaque, ao centro, o busto da repúbllica portuguesa que encima todo o conjunto figurativo: é ela que reina agora e abaixo dela, ordenados, estão aqueles
que devem obediência aos princípios que ela representa.
Mas as festas não ocorriam apenas no espaço da escola, como se comprova pelo seguinte excerto:

Com a sua festa no teatro da Republica1 afirmou mais uma vez brilhantemente a
sua organisação e o seu trabalho o orfeon das escolas normaes de Lisboa, a mais
notavel agremiação que n’esse genero possuimos. Organisou-a e dirige-a o distinto
professor sr. Guilherme Ribeiro, revelando-se constantemente entre os rapazes e
as meninas verdadeiras vocações artísticas. Todas as vezes que o orfeon aparece
em publico é entusiasticamente aplaudido não só pela primorosa execução, mas
ainda pela escolha finissima dos belos trechos que canta. A primeira sociedade de
Lisboa não faltou tambem á festa simpatica do Republica, produzindo ela algumas
centenas de escudos que vão ser escrupulosamente aproveitados em excursões de
estudo, com que as escolas normaes teem inteligentemente acompanhado nos ultimos anos o ensino pratico modernamente preconisado. A proxima excursão dos
alunos é ao Algarve e a das alunas a uma das nossas regiões do norte que mais interesse educativo lhes possa proporcionar. (Ilustração Portuguesa, 04/05/1914)
Com o fim da 1.ª República e a chegada do Estado Novo surgem mudanças significativas no plano educativo e as festas escolares são o reflexo dessas mudanças. A mais notória
alteração prende-se com a entrada da Igreja no cenário das festas. A influência do catolicismo
impregnava o quotidiano escolar, já que, como escreveu Moreirinhas Pinheiro num artigo do
jornal Magistério de abril de 1959, “ao educador compete, pois, respeitar e orientar as crenças
religiosas da criança e do adolescente (. . .) A crença religiosa dá ao adolescente e à criança
princípios directores que os acompanham toda a vida; modera-lhes os impulsos, e educa-lhes a
vontade” (p. 4).
No único número do jornal O Magister, de 19 de junho de 1938, comemorativo do último ano letivo do curso do magistério primário de 1935-19382, publicado com autorização supe-
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rior e visado pela Comissão de Censura, um pequeno artigo referia-se à última festa realizada
na instituição, que tivera lugar no dia 5 de fevereiro, em que foram oradores o presidente da
Junta de Freguesia de Benfica, o Conde de Benfica, o representante do ministro da Educação
Nacional, o Prior de Benfica e o Diretor da Escola.
A organização e execução da festa de Natal de 1949 dedicada aos alunos das escolas
de aplicação, descrita no n.º 4 do jornal Educação de janeiro de 1950, foi da total incumbência
dos alunos-mestres. Realizada no dia 23 de dezembro, teve licença do Cardeal Patriarca de Lisboa para que a sala de conferências da escola fosse utilizada como capela, local onde sessenta
crianças puderam fazer a primeira comunhão, tendo sido celebrante da missa o professor de
Moral, o padre Pio. À missa, que começou às nove horas, para além das referidas crianças e
respetivas catequistas (infere-se que fossem alunas-mestras, uma vez que a iniciativa de catequizar nasceu de uma aluna-mestra do 2.º ano), assistiram os professores, o diretor da escola,
todos os alunos-mestres e as restantes crianças das escolas de aplicação, muitas delas acompanhadas das suas famílias. Após a missa, todas as 150 pessoas que comungaram tiveram direito a alimentar o lado físico do corpo com um pequeno-almoço. Às crianças mais carenciadas
foram distribuídas peças de vestuário: calções, camisolas, cuecas, calças, camisas, «pull-overs»,
vestidos, saias, «gillets», combinações, peúgas e sapatilhas. A partir das 13 horas foi servido o
almoço que era composto por sopa, pastéis de bacalhau, arroz, e laranjas para sobremesa. Às
15 horas, deu-se início à festa, que decorreu no ginásio. Uma das alunas-mestras proferiu um
discurso em que “expôs, às crianças, o significado do dia de Natal e o significado da Festa” e
terminou, pedindo aos alunos das escolas anexas que fossem “cada vez melhores na Família e
na Escola” (Educação, janeiro 1950, p. 191). O resto da programação era composta de peças
teatrais e musicais levadas a cena pelos alunos-mestres; os «quadros-vivos» alusivos ao Natal
foram interpretados por alunos das escolas anexas. O final da festa culminou com a distribuição
de brinquedos.
As festas podem ser momentos vividos fora do espaço escolar quotidiano, de que é
exemplo a excursão realizada de 5 a 8 de julho de 1950 e relatada no artigo «Vida Escolar» do
número dois do Educação, de novembro de 1950: “nada, absolutamente nada capaz de traduzir
a digressão de alegria daqueles quatro dias maravilhosos” (p. 89). Em duas camionetas, indo
numa o diretor e noutra o Dr. Pinto, partiram às 7h30 do Marquês do Pombal com destino a
Santarém, barragem de Castelo de Bode, almoço “muito animado, embora rápido” ao ar livre
num pinhal perto da barragem, Tomar, Fátima e chegaram às 21 horas a Leiria, onde dormiram. Este primeiro dia “foi em cheio”. No segundo dia, partiram para a Marinha Grande onde
visitaram uma fábrica de vidros, finda a visita regressaram de novo a Leiria para visitarem o
castelo e almoçarem. Os cânticos estavam a cargo do «Grupo Coral» acompanhado por uma
pandeireta, “valioso instrumento que a direcção da Associação não se esqueceu de trazer para
esta jornada de alegria” (p. 92) Localidades visitadas à tarde: Figueira da Foz, Penacova, Buçaco e Luso (onde pernoitaram). No terceiro dia, pela manhã, partiram para Coimbra e a primeira
paragem foi na Escola do Magistério: “ao chegarmos à Quinta da Rainha onde está situada a
Escola, duas filas de alunos e alunas abriram alas e cobriram-nos de flores quando entrávamos”
(p. 93). Aí esperava-os uma “opípara refeição” que lhes tinha sido preparada com o “tradicional
leitão assado, até ao «cup» e ao vinho Champanhe” (p. 94); para além da refeição “dedicaramnos depois um acto de variedades, em que nada faltou, desde o fado de Coimbra, como não
podia deixar de ser, até aos diálogos e aos solos do piano” (p. 94), terminaram com os discursos proferidos pelo presidente da associação de estudantes do Magistério Primário de Lisboa e
pelos diretores de ambas as escolas. Depois de uma breve visita à cidade, regressaram de novo
a Leiria para jantar e dormir. No último dia, logo de manhã cedo, rumaram em direção à Batalha, a que se seguiu Alcobaça, ainda foram visitar Nazaré (local que não estava no programa) e
chegaram ao local de partida às 21h, onde terminou “uma excursão de sonho”, “de quatro dias
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culturais cheios de alegria e boa disposição” (p. 96). Nas camionetas “tudo cantava e ria”, “nada faltava, desde os mais «exímios maestros» até ao mais afamado Orfeão”, sendo os principais animadores o Diretor e o Dr. Pinto (p. 96). Neste relato, estão presentes todos os
elementos próprios da festa: alegria, divertimento, comida, bebida e música. Também não foi
esquecido o lado religioso, porque o primeiro ponto de paragem foi numa igreja e outro dos
locais de visita foi a Fátima.

Figura 8. Festa de receção aos alunos do 1.º ano do curso de 1950-52
(Fonte: Educação, n.º 3, dezembro de 1950)
Um outro exemplo de festa escolar é a que se realiza no início do ano letivo. A festa de
receção aos novos alunos do 1.º ano do curso de 1950-52, organizada pelos alunos do 2.º ano,
teve lugar no dia 25 de novembro de 1950, contando com a presença do diretor e de todo o
corpo docente (Figura 8). Estas personagens do quotidiano escolar eram a expressão visível da
dominação simbólica e davam o tom de solenidade ao acontecimento. Tratava-se de um ato
que se repetia, anualmente, com um mesmo formato: “como já é habitual, a festa constou de
duas partes: uma que podemos chamar de recreativa, outra, constituída por uma merenda”
(Educação, n.º 3, dezembro de 1950). O início da parte recreativa esteve a cargo de dois alunos do 2.º ano, um de cada sexo, que proferiram o discurso de boas vindas aos novos colegas,
“lembrando e enaltecendo a missão tão nobre do professorado” (Ibidem). Seguiu-se uma comédia, duas danças, duas farsas de crítica à vida escolar, vários números do órfeão dirigido
pela professora de Canto Coral e um número de canto saudando os novos alunos. No final, “os
neófitos na vida da nossa Escola desfilaram, por entre alas, com rumo à Sala da Biblioteca, onde lhes estava preparada uma merenda, que decorreu animadíssima”, e, durante a festa, uma
aluna do 1.º ano disse algumas palavras de agradecimento “ao mesmo tempo que prometia
seguir os conselhos que lhes tinham sido dados” (Ibidem). Pode-se entender a festa de receção
como um ritual iniciático, no qual os alunos mais velhos introduzem os alunos recém-chegados
num microcosmos novo em que são úteis os «conselhos» dados por aqueles que já detêm algum saber. A entrada num universo espacial novo requer um conhecimento e um domínio do
mesmo, uma vez que “a noção de espaço contém, por si própria, o princípio de uma apreensão
relacional do mundo social” (Bourdieu, 2001, p. 31). Neste tipo de festejos, os próprios discur-
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sos fluem de uma forma que impregna o novato como uma benção e, ao mesmo tempo, reforçam os laços entre a comunidade presente, estando todos em comunhão. Por sua vez, o discurso tem a função social de exprimir e fortalecer o consenso moral daquela comunidade
escolar. Como refere Pierre Bourdieu,

o trabalho simbólico de constituição ou de consagração que é necessário para criar
um grupo unido (imposição de nomes, de siglas, de signos de união, manifestações públicas, etc.)terá maiores probabilidades de ter êxito se os agentes sociais
sobre os quais se exerce tenderem, dada a sua proximidade no espaço das posições sociais e também das disposições e dos interesses associados a essas posições, a reconhecer-se mutuamente e a reconhecer-se num mesmo projeto
(Bourdieu, 2001, pp. 32, 33).

Figura 9. Professores e alunos confraternizando na festa de receção aos alunos do 1.º ano
(Fonte: Educação, n.º 3, dezembro de 1950)
Atente-se, agora, numa outra «Festa de Natal». De acordo com o noticiado no número
quatro do Educação, de Janeiro de 1951, a festa de natal do ano letivo 1950/51 ocorreu no dia
23 de dezembro e teve como propósito “não só socorrer as crianças (mais necessitadas) das
Escolas Anexas, como também prepará-las para a Festa de Natal” (p. 189). Logo pela manhã,
na Sala das Conferências, foi celebrada missa pelo professor de Moral, o reverendo Dr. Antero
Gomes. Os cânticos estiveram a cargo de algumas alunas, acompanhadas ao órgão pela professora de Canto-Coral. Comungaram as 33 crianças que haviam já feito a primeira comunhão e
que haviam sido previamente preparadas para aquela ocasião pelos alunos-mestres. À saída da
missa, todos admiraram o presépio que fora montado para esse fim. A segunda parte da festa,
cuja organização esteve a cargo da professora de Lavores, tinha um cariz mais prático: a distribuição de vestuário a 200 crianças (94 raparigas e 106 rapazes). Depois de vestidas e penteadas, as crianças dirigiram-se para o refeitório, onde as esperava um almoço de bacalhau,
sanduíches e bolos secos. A organização destas atividades era incumbência dos alunos-mestres
do 2.º ano. No período da tarde, com início às 15 horas, foi a parte recreativa: “duas danças
regionais; uma peça adaptada às crianças e cheia de colorido, pelo que causou animação geral;
uma «surpresa» pelos alunos do 1.º ano, que fez delirar a petizada e, finalmente, um auto do
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Natal” (p. 190). Nestas atividades da tarde colaboraram os alunos-mestres do 1.º ano. Assistiram a todos os atos, o corpo docente e o diretor da escola.
O artigo «Vida Escolar» do número nove do mesmo boletim pedagógico Educação, de
Junho de 1951, relata um passeio à Serra da Arrábida e um desafio de futebol. Não tendo propriamente o estatuto de festas, não deixam de ser dias festivos por serem diferentes do quotidiano escolar e permitirem uma libertação de comportamentos e de emoções aos alunos, que
não são os habituais quando se encontram confinados nos espaços das salas de aulas. O passeio ocorreu no dia 26 de maio sob um tempo chuvoso, na companhia do diretor da escola e de
alguns docentes: partiram às 8h30, do Marquês do Pombal, em dois autocarros até ao Cais do
Sodré, a que se seguiu a travessia do rio até Cacilhas, na outra margem, “a animação era grande, todos cantávamos e todos brincávamos” (p. 431); a viagem continuou e “assim percorremos alguns quilómetros rindo e cantando, até chegarmos a Sezimbra” (p. 431); apesar de não
estar incluída no itinerário planeado, o diretor da escola acedeu aos pedidos feitos para visitarem aquela localidade, onde paráram e aproveitaram para tirar fotografias; depois, prosseguiram viagem até ao Portinho da Arrábida, onde chegaram às 12h para almoçar: “terminada a
refeição alguns excursionistas mais aventurosos, meteram-se em três barquitos e deram um
agradável passeio pelo mar” (p. 432); próximo do Portinho da Arrábida visitaram as grutas de
Santa Margarida e seguiram caminho, rumo a Setúbal, mas a neblina que se fazia sentir impediu a visibilidade: “perdemos a paisagem mas não a alegria, pois a animação continuava, as
pandeiretas não paravam e os orfeões cantavam sem descanso dos seus componentes” (p.
432). Depois de uma breve visita à cidade de Setúbal, dirigiram-se para Palmela onde visitaram
o castelo; retomaram o caminho de regresso, dirigindo-se para Cacilhas, onde chegaram por
volta das 19h30, para atravessarem de novo o Tejo e chegarem a Lisboa: “parecia impossível
como aquelas horas de alegria e boa disposição, num ambiente de franca camaradagem, tinham passado tão rapidamente” (pp. 432, 433).
Relativamente ao desafio de futebol, este realizou-se no dia 9 de junho, às 14h30, entre as equipas da escola do Magistério Primário de Lisboa e a da Escola Latino Coelho: “os nossos rapazes apesar da infelicidade do desafio anterior, estavam animados e cheios de
esperança, com a certeza que a vitória desta vez nos pertencia” (p. 433). A assistir àquele encontro desportivo estavam os diretores de ambas as escolas. De entre a assistência presente,
as alunas do 1.º ano eram as que estavam em maior número “radiantes de entusiasmo” (p.
433). Durante a primeira parte do jogo “o entusiasmo não tinha limites” e “apesar da assistência não ser muito numerosa, o ambiente era escaldante”; “cada um gritava pela sua equipa, e
animava os jogadores”, “a cada defesa ou intercepção, eclodiam novos aplausos” (p. 434). O
resultado, desta vez, foi favorável aos jogadores alunos-mestres, tendo sido importante o papel
da claque feminina: “à equipa do Magistério todas as vossas colegas, pedem que «o desejo de
vencer» não desapareça, pois que a ajuda da «clac» estará sempre certa” (p. 436).
Voltando ao acontecimento festivo que eram as exposições de trabalhos de final de
ano, nota-se outra mudança significativa relativamente ao que se passava antes da entrada em
vigor do Estado Novo: já não há a presença do mais alto representante da nação. Para comprovar, considere-se o artigo «Vida Escolar» do número dez do Educação, de Julho de 1951, que
traça uma panorâmica da exposição de trabalhos desse ano letivo, inaugurada no dia 7 de julho, pelas 15h30. A presidir à sessão inaugural esteve o Subsecretário de Estado da Educação
Nacional, Dr. Veiga de Macedo, “que mais uma vez honrou a escola com a sua presença” (p.
479). Este, acompanhado do sr. Diretor e dos professores, “observou com atenção os trabalhos
expostos, inteirando-se da sua utilidade e não nos poupando a carinhosos elogios” (p. 477).
Mas havia também representantes de outras instituições: o professor Lopes do Rego (diretor da
Albergaria de Lisboa), o Dr. Gonçalves Viana (diretor do I.N.E.F.), a D. Armanda Leal (diretora
do Instituto Sidónio Pais). Numa sala havia os trabalhos dos alunos-mestres e noutra sala esta-
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vam os trabalhos dos alunos das escolas anexas Na parte reservada aos trabalhos dos alunosmestres, numa das paredes laterais estavam desenhos de todos os géneros: “da aguarela ao
carvão, do geométrico à paisagem, deixando-nos uma excelente impressão de arte e colorido”
(p. 478). Em cima das mesas estavam expostos álbuns com enxovais em miniatura para bebés,
com indicações para a sua confeção e ainda algumas peças confecionadas “patenteando-nos a
perfeição minuciosa de quem as executou” (p. 478); havia também álbuns com coleções de
pontos executados e “primorosos lavores”, trabalhos manuais diversos e trabalhos em madeira
“de notável perfeição e recorte” (p. 478). Havia uma secção dedicada à psicologia, onde abundavam os testes para as mais diversas observações, mas a maior parte da sala estava ocupada
com material didático. Os retratos do falecido Marechal Carmona e do Dr. Oliveira Salazar ladeavam um trabalho feito a carvão, com o emblema da escola, sobre a obra do Estado Novo. Assim, as mais altas figuras da nação faziam-se representar pelos seus retratos. Nos anos
subsequentes, pelo programa da «Semana Pedagógica» de 1954, constata-se que continua o
Subsecretário de Estado da Educação Nacional a presidir às sessões de abertura das cerimónias
festivas da Escola do Magistério Primário de Lisboa (Figura 10)

Figura 10. Programa da Semana Pedagógica: de 29 de novembro a 5 de dezembro de 1954
(Fonte: cedido pelo Prof. Moreirinhas Pinheiro)

Registe-se mais uma festa de início de ano: a festa de receção aos alunos do 1.º ano
do ano letivo 1958/59 que “foi muito além do que se pode desejar com as poucas possibilidades de que se dispõe” (Magistério, dezembro de 1958, p. 3). As peças teatrais eram habituais
nas festas escolares: “a peça, pequena e muito simples, com diálogos por vezes cómicos, agradou” (Ibidem). Também as danças em palco não podiam faltar: “desde o vira minhoto, até à
exótica dança indiana, sentimos a alma de cada raça e de cada região, dentro da nossa própria
alma (. . .) Portugal ficou ainda mais unido dentro daquela sala; não era o Ribatejo, Cabo Ver-
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de, Moçambique ou Timor; era apenas ele só, ele todo, que estava ali” (Ibidem). A parte musical estava a cargo, como sempre, do grupo coral da própria Escola do Magistério Primário que,
ano após ano, dava lugar a novos elementos, perpetuando desta forma a tradição daquela associação de alunos-mestres: “Se nós, para o ano, conseguíssemos cantar assim… (Àvante, alunos do 1.º ano!)” (Ibidem). Quando se organizavam festas escolares, pelo menos no final da
década de cinquenta, era frequente os alunos-mestres recorrerem à disponibilidade de D. Amélia Rey Colaço (o Teatro Nacional D. Maria II era dirigido pela empresa Rey Colaço-Robles Monteiro) solicitando-lhe, entre outras coisas, conselhos, adereços e trajes para poderem encenar
as suas peças teatrais (Moreirinhas Pinheiro, 2001, p. 122). Já no final deste ano letivo, no dia
13 de junho de 1959, competiu aos alunos do 1.º ano fazerem uma festa de despedida para os
colegas do 2.º ano: “a abrir foi representada a peça «D. Beltrão de Figueirôa» por alunos e alunas do 1.º ano”, seguindo-se “um acto de Variedades com danças regionais, harmónica bocal (.
. .) canções, e fados” e, também, “a encerrar, ouvimos o Órfeão da Escola” (Magistério, junho
de 1959, p. 4). Como toda a festa, esta também tem associada a comida: no final, “foi oferecido aos finalistas um simples copo de água, que decorreu em franca e sã camaradagem” (Ibidem).
Através das próximas imagens, que foram digitalizadas dos originais cedidos por um
professor desta instituição (figuras 11 a 14), pode-se fazer a leitura direta da programação das
festas e constatar que não houve diferenças, ao longo das últimas décadas, quanto ao género
de atividades que são apresentadas, pois continuam as peças teatrais, musicais e as danças.

Figura 11. Prospeto das «Comemorações Henriquinas» de 16 de maio de 1960: capa e parte
interior (Fonte: cedido pelo Prof. Moreirinhas Pinheiro)

Figura 12. Programa da festa de Natal do ano de 1962: capa e parte interior
(Fonte: cedido pelo Prof. Moreirinhas Pinheiro)
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Figura 13. Programa da festa de final de ano letivo de 1962: capa e parte interior
(Fonte: cedido pelo Prof. Moreirinhas Pinheiro)

Figura 14. Capa e programa da festa de Natal do ano de 1968
(Fonte: cedido pelo Prof. Moreirinhas Pinheiro)
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Para além das festas aqui referidas, há a considerar a participação dos alunos-mestres
nas festas que decorriam nas escolas de aplicação (escolas anexas) e que em determinados
períodos da história, foram obrigatórias para todas as escolas primárias do país, como aconteceu com a «festa da árvore» e a «festa do 1.º de dezembro». No caso da comemoração do 1.º
de dezembro, a revista Escola Portuguesa, de 27 de fevereiro de 1936, apelida-a de “Festa da
Nação e Festa da Escola” e salienta o facto de ter sido celebrada no ano de 1935 “pelos professores e alunos das escolas primárias em todos os recantos, por mais distantes, de Portugal”,
para além de que “centenas de milhares de pessoas, alunos e não alunos das escolas, recebem,
em cada 1.º de Dezembro, uma lição de patriotismo e de energia”.
Notas Finais:
As festas escolares não devem ser vistas e entendidas como momentos de mera diversão, Há um lado estético na festa que é aproveitado como meio de atração e de captação, por
todos aqueles que detêm poder. Às festas escolares estiveram ligadas estratégias do poder político com vista a reafirmar valores, educar e disciplinar o povo. Através dos alunos-mestres conseguia-se chegar a toda a população: “Nós somos os operários do infinito! Trabalhamos para o
infinito! Não somente para a geração que se segue, mas para todas as gerações que virão depois dessa! Isso é o infinito…” (Magistério, dezembro de 1958, p. 3).
Através da análise das festas escolares que ocorreram numa instituição emblemática e
marcante no panorama educacional do país, como foi a Escola Normal/Magistério Primário de
Lisboa, descortina-se o modo de construção e difusão das referências e dos símbolos dessa instituição e até da própria memória coletiva nacional. Se atendermos ao princípio de que o Estado, através dos programas de ensino para as instituições, dava indicações da memória histórica
que lhe interessava transmitir, a organização de festividades e de cultos cívicos no interior das
instituições formadoras de professores tem de ser vista como um processo que é arquitetado
para ter efeitos sobre as pessoas, produzindo a seleção e legitimação de um determinado ideário. Assim, tudo aponta para que as festas escolares fossem entendidas como uma prática necessária para a composição de uma identidade nacional no sentido de perseguir o ideal da
nação civilizada e dentro de padrões morais adequados a cada época.
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1

O teatro da República era uma das mais importantes salas de espetáculo da capital e foi totalmente destruído por um incêndio em 1914, alguns meses após a data deste relato. Foi reconstruído e voltou a abrir em 1916, tendo sido batizado, mais tarde, com o nome de teatro
São Luiz.

2

As escolas de magistério primário não abriram cursos entre 1936 e 1942.
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O regime republicano brasileiro se instituiu através de inúmeros dispositivos, dentre
eles a realização de festas. Para tanto, por meio do Decreto-lei 155B, de 14 de janeiro de 1890,
o Governo do Presidente Deodoro da Fonseca estabeleceu oficialmente as festas cívicas com o
intuito de produzir a memória republicana (ALMEIDA, 1990, p.98-100). Essas “festas cívicas
republicanas”, solenizadas pelos feriados patrióticos, enraizaram-se socialmente, ganhando destaque especial no sistema de ensino, particularmente no grupo escolar, considerados a “a escola da república por excelência” pelo fato de conferir ensino primário moderno e patriótico.
No Estado de Santa Catarina a instituição dos grupos escolares deu-se a partir de
1911, durante a gestão do governador Vidal Ramos, que contratou o professor paulista Orestes
de Oliveira Guimarães para reformar a instrução pública catarinense na condição de Inspetor
Geral do Ensino. Por meio de decretos, no mês de abril desse ano, o executivo catarinense oficializou os programas de ensino (SANTA CATARINA, 1911a) e o regimento interno dos grupos
escolares (SANTA CATARINA, 1911b), que estabeleceram a estrutura legal da escola que deveria produzir o cidadão republicano. Os primeiros grupos escolares foram criados no Estado de
Santa Catarina pelo Decreto n. 614, de 12 de setembro de 1911, e o primeiro deles, o Grupo
Escolar Conselheiro Mafra, foi inaugurado, na cidade de Joinville, em 15 de novembro de 1911.
Esse dia da República sinalizou o coroamento de um ano de transformações significativas no
campo do ensino primário catarinense, que contribuíram para republicanizar o Estado de Santa
Catarina.
Entre 1912 e 1913, ainda durante o Governo Vidal Ramos, foram inaugurados os grupos escolares Lauro Müller em Florianópolis, Jerônimo Coelho em Laguna, Vidal Ramos em Lages, Silveira de Souza em Florianópolis, Victor Meirelles em Itajaí e Luiz Delfino em Blumenau,
os quais foram dirigidos por normalistas formados no Estado de São Paulo, membros – como
Orestes Guimarães – das “Missões de Professores Paulistas”. Esses primeiros sete grupos escolares foram instituídos nas principais cidades catarinenses sob a liderança firme do professor
Orestes Guimarães, o “mandatário legítimo” da reforma educacional catarinense no início da
década de 1910. Instituir é entendido segundo Bourdieu (1996, p.99) como “consagrar, ou seja, sancionar e santificar um estado de coisas, uma ordem estabelecida, a exemplo precisamente do que faz uma constituição no sentido jurídico-político do termo”. A instituição dos grupos
escolar, portanto, significa o estabelecimento da separação e da consagração de um novo e
moderno modelo de ensino primário, que se diferenciava frontalmente das escolas isoladas e
unidocentes, as únicas escolas primárias públicas existentes no Estado até então.

A inclusão das festas cívico-patrióticas no currículo
dos primeiros grupos escolares catarinenses

Dentre as novas normas, saberes e práticas incorporados ao currículo dos primeiros
grupos escolares catarinenses, as quais objetivavam assegurar a produção do cidadão republicano - na época entendido como aquele que ama a pátria, respeita a lei e confia no progresso
social e científico (TEIVE, 2008, 1919) - estavam as festas cívicas republicanas, as quais foram
prescritas no Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1914 (SANTA CATARINA, 1914, p.6568). O artigo 249 dessa legislação afirma que, para a educação cívica, os diretores e professores são obrigados a “promover solenidades que infiltrem na alma das crianças o amor e o respeito à Pátria”, sendo divididas em comemorações e festas. As comemorações eram celebradas
na véspera dos feriados e sem ensaios, consistindo na explicação do seu motivo pelos professores nas suas respectivas classes e pelo diretor para todos as crianças. Os alunos dos terceiros e
quartos anos deveriam fazer redações sobre o tema da comemoração. Previa-se comemorações
em vários dias de feriado, em que se destacavam o 21 de abril - Feriado de Tiradentes, o prin-
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cipal herói da República - (CARVALHO, 1990, p.55-73), 14 de Julho (Queda da Bastilha) e a
data da inauguração do grupo escolar.
As festas escolares eram realizadas no dia do feriado escolar, deveriam ter programação organizada pelo diretor do grupo escolar e convite para os pais dos alunos, autoridades e
para autoridades diversas. No Regimento Interno dos Grupos Escolares, elas eram prescritas
para o dia 3 de maio (Homenagem à Descoberta do Brasil e Festa das Aves), 7 de setembro
(Independência do Brasil e Festa das Árvores), 19 de novembro (Celebração da República e
Festa da Bandeira) e 30 de dezembro (dia do encerramento dos trabalhos do ano letivo). Assim, as festas escolares eram momentos especiais de visibilidade dos grupos escolares, cujas
programações eram publicadas na imprensa escrita e as suas realizações contavam com a presença por autoridades locais e/ou estaduais.
Nos primeiros grupos escolares implantados no Estado de Santa Catarina, no início da
década de 10 do século XX, as comemorações e festas escolares deveriam contribuir para reforçar a formação cívica dos seus alunos, de modo a produzir o novo cidadão idealizado pelo
regime republicano.

7 de Setembro: Dia da Pátria e Festa das Árvores

O dia da emancipação política do Brasil, 7 de setembro, constituiu-se na principal festa
cívica, espetacularizada por meio de desfiles e de peças artísticas. O artigo 258 do Regimento
Internos dos Grupos Escolares de 1914 (SANTA CATARINA, 1914, p.67) determinava que a
programação dos “festejos de 7 de setembro” deveria consagrar a primeira parte à Independência do Brasil e a segunda parte à “festa das árvores”. O tom dominante do 7 de setembro
era o patriotismo, pois a referência às árvores procurava despertar nos alunos o interesse pela
“natureza como símbolo da pátria brasileira” (CÂNDIDO, 2007, p.135; PINTASSILGO, 1998,
p.177-200).
Em Laguna, onde o republicanismo estava enraizado, o primeira comemoração do 7 de
Setembro no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, no ano de 1912, foi marcante. Os festejos começaram às 4 horas, com uma alvorada, com bateria 21 tiros e passeata animada pelas bandas
“Carlos Gomes” e “Perseverança Lagunense”. Ao meio dia desenvolveu-se a programação festiva no prédio grupo escolar, em que a primeira parte era em homenagem à Independência do
Brasil, quando foram declamadas as poesias “7 de Setembro” e “15 de Novembro” e apresentado o diálogo “Saudação à Bandeira”. O desfecho foi feito pelo discurso do diretor, professor
João dos Santos Areão. A segunda parte, dedicada à “Festa das Árvores”, foi constituída por
declamação de poesias e pelo plantio de quatro magnólias, sendo coroada por discursos de autoridades municipais e do Inspetor Geral do Ensino, professor Orestes Guimarães. A terceira
parte constituiu-se pela apresentação de ginástica, seguida pelo desfile dos alunos pelas ruas
da cidade até a Praça Conselheiro Mafra, onde também foi plantada uma árvore (SETE ...,
1912, p.1-2).
Para os festejos do 7 de Setembro, o Grupo Escolar estava enfeitado na parte externa,
onde se destacava a bandeira nacional, bem como nas salas de aula, nos laboratórios e outras
dependências do edifício escolar. Nos quadros-negros das salas de aula, havia frases patrióticas
de cunho educativo. Na sala do 2º ano da seção feminina estava escrito: “`A memória visual é
a mais retentiva e pronta das memórias`; assim, festas como esta, ensinando e educando pela
vista, preparam uma geração forte no sentir e no querer. Viva o 7 de Setembro!” (SETE ...1912,
p.1). O grupo escolar, portanto, apoiado no método intuitivo, educava sobremaneira pelos sentidos.

CD-ROM DE ATAS | 342 | COLUBHE 2012

Ao longo de seus sessenta anos de existência - os grupos escolares foram extintos no
Brasil em 1971, por força da Lei 5692, que instituiu a escola básica de oito anos – o 7 de Setembro ficou registrado como a festividade dos desfiles cívicos cadenciados pelo ritmo binário
das marchas militares. Essa festa escolar tinha um escopo educativo e patriótico, incomum na
instrução pública do período imperial, que se espraiava pela sociedade.

3 de maio: Festa do Descobrimento do Brasil

Atualmente festeja-se o achamento do Brasil no dia 22 de abril – data da chegada da
armada de Cabral às “Índias”, registrada na Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel. No
entanto, o calendário cívico oficializado pelo Governo Provisório por meio do Decreto 155B, de
14 de janeiro de 1890, que vigorou nas primeiras décadas do regime republicano, comemorava
o descobrimento lusitano do Brasil no dia 03 de maio. Esse descompasso temporal provocou
polêmicas desde a primeira festa republicana do Descobrimento do Brasil, realizada com pompa, em 3 de maio de 1890, e se desdobrou em outros momentos históricos.
Para compreender o 3 de maio como “Festa Cívica do Descobrimento do Brasil” é preciso considerar que os proponentes do decreto do calendário cívico foram os positivistas ortodoxos – especialmente Demétrio Ribeiro e Teixeira Mendes. Como “os principais manipuladores de
símbolos da República” (CARVALHO, 1990, p.139), os membros da Igreja Positivista do Brasil
consideravam que o Descobrimento do Brasil havia ocorrido em 22 de abril de 1500, mas os
portugueses e, posteriormente, os brasileiros durante o período imperial comemoravam esse
fato histórico no dia 03 de maio, que, no calendário católico, era a festa de Vera Cruz. No momento da instituição do sentimento cívico-patriótico de corte republicano, eles avaliaram que a
ressignificação da festa de 3 de maio teria mais “eficácia emocional da comemoração” do que a
troca da data para 22 de abril. Desta forma, o 3 de maio foi oficializado pelo calendário republicano como “festa do nascimento da Pátria”, sendo comemorada especialmente nas escolas públicas (LEAL, 2006).
Na Reforma Orestes Guimarães, o 3 de maio foi instituído como uma das quatro festas
escolares que deveriam ser comemoradas com solenidade e pompa. De acordo com o segundo
regimento interno dos Grupos Escolares do Estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1914,
p.67) “a 1ª parte dos festejos de 3 de Maio [era] em homenagem ao Brasil e a 2ª parte [era
destinada] às aves”. Nos grupos escolares catarinenses o 3 de Maio era identificado como a
Festa do Descobrimento do Brasil, mas a sua programação incluía uma parte relativa às aves,
que homenageava a natureza como parte integrante da Pátria. No Grupo Escolar Silveira de
Souza, a programação da festa de 3 de Maio de 1919 previa três partes: a primeira era “Em
homenagem ao Descobrimento do Brasil”, que previa o canto do “Hino do Descobrimento do
Brasil; a segunda parte era dedicada às aves, com poesias como “O gaturano” e a “Canção dos
Passarinhos”; a última parte era formada por exercícios de ginástica, corridas e saltos (NO
GRUPO .... 1919, p.1).
Nos grupos escolares catarinenses, o 3 de Maio era uma das festas escolares, sendo
comemorada com distinção. Rememorar o Descobrimento do Brasil e as aves na festa de 3 de
Maio era um ritual que concorria para construir o patriotismo republicano.

CD-ROM DE ATAS | 343 | COLUBHE 2012

Festa da Bandeira e da República

A República no Brasil, proclamada em 15 de novembro de 1889, foi plasmada por meio
de um conjunto de novos símbolos e instituições nacionais. Entre os símbolos republicanos destaca-se a bandeira, que conserva a estrutura do pavilhão imperial, mas na esfera azul e centralizada, inscrevia a divisa política “Ordem e Progresso”, de inspiração positivista, que
representava o novo regime e o futuro da nação. A nova bandeira foi instituída pelo Decreto Nº
4 do Governo Provisório no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação, indicando a determinação do novo regime de construir um novo imaginário nacional (CARVALHO,
1990, p.110-14).
O novo pavilhão nacional integrou rapidamente os prédios das instituições públicas brasileiras e muito especialmente os grupos escolares – as escolas por excelência do novo regime.
A Reforma Orestes Guimarães tonificou o culto à bandeira brasileira na Escola Normal Catarinense e nos grupos escolares, bem como nas escolas reunidas e isoladas, muitas delas localizadas em regiões rurais marcadas por tradições étnicas e nacionais européias. Essa valorização da
bandeira nos grupos escolares catarinenses era feita por meio da sua presença cotidiana e do
seu hasteamento regular mas, sobretudo, pelo fato de 19 de Novembro ser um dos quatros
dias de festa escolar. A identidade da República com o seu símbolo maior materializou-se na
programação da festa escolar do dia 19 de Novembro, que, segundo a legislação vigente, deveria prever a primeira parte dedicada à República e a segunda à bandeira nacional (SANTA CATARINA, 1914, p.67).
Como as festas escolares eram momentos em que os grupos escolares se abriam e se
apresentavam às suas respectivas comunidades locais, os diretores as distinguiam por meio de
uma programação sofisticada. O convite da festa escolar do dia 19 de Novembro de 1917 no
Grupo Escolar Vidal Ramos de Lages, elaborado pelo diretor – professor João dos Santos Areão
– previa cinco partes. A primeira parte, agendada para as 12 horas no prédio do grupo escolar,
constituía-se de hasteamento da bandeira, canto do Hino à Bandeira, discurso de um professor
e canto do Hino Nacional. Em seguida, na segunda parte estava programada uma “passeata
formando todos os alunos, que percorrerão as ruas da cidade em cumprimento aos pavilhões
hasteados”. A terceira parte, com início às 17 horas, era dedicada à República Brasileira e previa o canto do Hino de 15 de Novembro, declamações de poesia e o canto do Hino da Proclamação da República. Em seguida, a quarta parte deveria homenagear o pavilhão nacional por
meio do canto do Hino à Bandeira, declaração de poesias e o canto do Hino ao Brasil Cívico. Por
fim, na última parte era previsto um jogo, sendo que a equipe vencedora deveria desarvorar a
bandeira ao canto do Hino Nacional canto por todos os alunos (CÓRDOVA, 2008, p.115-6).
A bandeira nacional com o seu marcante lema “ordem e progresso” converteu-se no
principal símbolo do regime republicano, sendo cultuada de forma distinta nos primeiros grupos
escolares catarinenses.

Comemorações de encerramento do ano letivo

Afora estas três grandes festas, realizadas nos meses de setembro, maio e novembro,
respectivamente, as quais tinham cunho cívico-patriótico, foram incorporadas ao currículo dos
grupos escolares catarinenses as comemorações relativas ao encerramento do ano letivo. Se o
início do ano letivo era discreto, o seu término era espetacularizado, marcado pelos chamados
“trabalhos do fim do ano”, realizados em dezembro, cujo cronograma previa o seguinte: exa-
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mes finais (entre o 7º e 18º dias úteis), exposições escolares (entre os dias 23 e 28), festa do
encerramento (dia 30) e entrega dos boletins de promoção (dia 31).
As exposições escolares eram, segundo o Regimento Interno dos Grupos Escolares de
Santa Catarina, realizadas na última semana do ano e tinham por objetivo apresentar aos pais
e a comunidade em geral os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do
ano letivo. A sua abertura era feita com toda a pompa, contava com a presença das autoridades locais e com a cobertura da imprensa, que ao longo de todo o mês de dezembro divulgava
o evento, convidando a população para prestigiá-lo.
Vitrine do que acontecia nos grupos, estas exposições deveriam comprovar à sociedade
a excelência dos trabalhos realizados, constituindo, por esta razão, numa prova de fogo para os
diretores e o corpo docente. O diretor tinha um papel de destaque na sua organização, devendo acompanhar durante o ano o andamento dos trabalhos e exigindo “asseio e ordem na disposição e no acondicionamento do material”. A ele caberia também organizar os trabalhos na
exposição, devendo colocar lado a lado o primeiro e o último trabalho realizado pelos alunos,
de modo que os visitantes pudessem ajuizar o seu progresso (SANTA CATARINA 1914, p.68).
Os trabalhos expostos poderiam ser de caligrafia, cópia, ditado, reprodução, composição, solução de problemas aritméticos e geométricos, desenho, cartografia e trabalhos manuais, sendo expressamente proibida a exposição de trabalhos que não fossem realizados pelos
alunos ou feitos por eles em suas casas. Em cada grupo escolar era feita uma seleção dos melhores trabalhos para comporem a exposição, que se revestia de importância no calendário escolar (SANTA CATARINA 1914, p.68).
Na exposição anual dos grupos escolares, das escolas complementares e da escola normal de
Santa Catarina, realizada no dia 24 de fevereiro, na capital, os trabalhos eram julgados e premiados por uma comissão ad hoc. Essa exposição era realizada no Edifício do Congresso Representativo do Estado e sua abertura era abrilhantada pela presença do governador e seu staff.
Na exposição geral de 1918, o Grupo Escolar Silveira de Souza ficou com o primeiro lugar, seguido pelo Lauro Muller e Victor Meirelles (EXPOSIÇÃO, 1918, p.1).
Vitrines do trabalho desenvolvido durante o ano letivo, as exposições escolares eram
realizadas para demonstrar a superioridade da “escola da república”, de seus professores, seus
métodos e materiais didáticos. Nelas, os pais e a população poderiam observar os artefatos
produzidos pelos alunos e corroborar a eficácia do projeto educacional republicano.
A festa de encerramento do ano letivo, também no mês de dezembro, concorria para dar visibilidade ao grupo escolar, contando com a presença dos pais dos alunos, de diversas autoridades e de convidados – particularmente representantes da imprensa escrita. Tratava-se de uma
das quatro festas previstas no Regimento Interno dos Grupos Escolas, sendo a única em que
não tinha partes definidas (SANTA CATARINA, 1914, p.67-70).
Pelo fato de ter a função de escola-modelo, o Grupo Escolar Lauro Müller geralmente
tinha a festa de encerramento do ano letivo mais distinta. Em 1913, essa festa foi amplamente
divulgada pelo jornal “O Dia”, que foi anunciada para o dia 28 de dezembro – um domingo –,
provavelmente nessa data devido à presença do Governador de Santa Catarina. Segundo o diário do Partido Republicano Catarinense (GRUPO ..., 1913a, p.1), “uma comissão de professores
do Grupo” esteve no dia 23 de dezembro no Palácio do Governo para convidar o Governador e
sua esposa para distribuírem os prêmios aos melhores alunos no festejo escolar. No dia 28 de
dezembro, “O Dia” publicou o programa da festa de encerramento das aulas no Grupo Escola
Lauro Müller, dividido em quatro partes, que contava com execução de hinos patrióticos, declamação de poesias, distribuição de diplomas e de prêmios, bem como apresentação de canções – em especial “A Barcarola”, com música de Álvaro Souza especialmente dedicada ao
Grupo Escolar Lauro Müller (GRUPO ..., 1913b, p. 2).
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A festa de encerramento do ano letivo no Grupo Escolar Silveira de Souza em 1916 foi
realizada no dia 30 de dezembro, sendo dividida em duas partes. O programa previa a execução dos hinos do Estado e Nacional e outras cançonetas, bem como a declamação de poesia e
a apresentação de peças teatrais (PELAS ..., 1916, p.1). No ano seguinte, no Grupo Escolar Victor Meirelles, a festa de término das aulas foi prestigiada por diversas autoridades locais, bem
como pelo professor Orestes Guimarães. Segundo o jornal O Estado (NO GRUPO ..., 1917, p.1),
“o Sr. Coronel Marcos Konder, superintendente municipal [prefeito], pronunciou vibrante e patriótico discurso no qual atacou o militarismo prussiano”. O encerramento solene do ano letivo
nos grupos escolares da Reforma Orestes Guimarães era mais um indicador da distinção social
dessas escolas republicanas nas suas respectivas comunidades urbanas (TEIVE e DALLABRIDA,
2011).
Passados quase meio século de sua extinção, muitas aspectos da cultura introduzida e
produzida nos grupos escolares catarinenses ainda pode ser percebida nas escolas de educação
básica da atualidade, seja no que se refere ao ensino graduado e simultâneo, nos horários prédeterminados e na racionalização do trabalho escolar ou, ainda, em práticas escolares como as
festas cívicas que, apesar de ressignificadas, e, sobretudo, simplificadas, ainda são legitimadas
nos currículos que almejam produzir o cidadão do século XXI.
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O que se festejou nas escolas públicas paulistas no período de disseminação de um
modelo moderno de ensino (finais do século XIX e início do século XX)1? Quais foram as formas
de se comemorar nas escolas? Quais os usos e funções das festas no contexto educativo? Qual
o seu potencial educativo? Esta comunicação de pesquisa debruça-se sobre as questões iniciais
e pretende apresentar a investigação realizada no âmbito do Mestrado e que teve continuidade
no desenvolvimento da tese de Doutorado2 acerca das festas escolares nas escolas públicas
paulistas no período considerado chave para a história da educação brasileira – 1890-1930. Trata-se de compreender como as festas foram organizadas em um local específico como a escola,
assim como seu papel na difusão de um “saber” que se desejou específico da escola moderna.
A ideia popularizada da festa é a de um acontecimento desregulado, alegre, sem objetivo específico e cuja realização serve somente à descontração do povo e a renovação das
energias a partir da ruptura com o cotidiano (DUVIGNOUD, 1983; DAMATTA, 1990; RIBEIRO JUNIOR,
1982). Entretanto, ao realizar leituras de textos, teses, artigos e investigações de áreas como a
sociologia, a etnologia, a antropologia e a história, percebeu-se que o ritual festivo pode ter
significados muito mais complexos do que a simples descontração popular. Ao falar das festas
escolares almejou-se destacar, em um primeiro momento, quais foram os elementos festivos
que compuseram estas comemorações, destacando, ao mesmo tempo, as características e funções que a instituição escolar atribuiu para as comemorações realizadas no seu contexto3. Os
elementos que se reproduziram independentemente do momento no qual as festas foram organizadas, permitiram que a comemoração exercesse grande influência e atração responsável
pelo potencial educativo das comemorações. A hipótese é de que muito mais do que um momento de confraternização e de manifestação de alegria, as festas escolares, possuíram outras
funções, eram momentos privilegiados para o aprendizado de conteúdos, de disseminação de
conhecimentos, de normas e de valores legitimados pela escola e pela sociedade. A festa escolar pode, dessa forma, ser apreendida neste estudo como um dos componentes essenciais da
cultura escolar4.
O termo cultura escolar constituiu-se em um conceito nuclear para o desenvolvimento
da investigação acerca das comemorações escolares. Entendeu-se cultura escolar segundo a
concepção de Julia (2001, p. 10) como um conjunto de normas que definem conhecimentos a
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). As festas escolares expressaram aspectos relevantes da cultura escolar
representativa do período em questão, pois ao mesmo tempo em que a festa era regida por
normas, pelo ensinamento de condutas e conhecimentos, era também composta de práticas
coordenadas com finalidades educativas. As festas foram compostas de normas e práticas, as
normas estabelecidas externamente pelos governantes que determinaram legalmente os dias a
serem comemorados e um padrão de festa a ser seguido através de regulamentos e circulares
enviados às escolas e internamente pelas instituições de ensino que reelaboraram essas normas
e as transformaram em práticas significativas da escola.
Com relação ao contexto escolhido convém assinalar que um estudo profícuo das festas escolares pode ser melhor desenvolvido a partir do momento no qual a sociedade passou a
contar com um sistema de ensino público organizado e constituído. Sabe-se que a criação de tal
aparato no primeiro período republicano (1889-1930) não aconteceu de forma instantânea, mas
de modo lento e gradativo os republicanos conseguiram concretizar muitas idéias sobre um sistema ideal de ensino defendidas pelos dirigentes já no período Imperial e disseminadas em um
contexto mundial mais amplo. No caso brasileiro, estas propostas e ações no âmbito educacional foram intensificadas no último decênio do século XIX, contexto de organização da escola e
do governo segundo o modelo republicano. Os esforços para a constituição de um sistema pú-
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blico e estatal de ensino brasileiro, no final do século XIX e início do XX, puderam ser evidenciados, por exemplo, na construção de edifícios próprios ao ato de ensinar, na elaboração de
uma legislação específica que visava organizar os currículos e programas escolares, bem como
na constituição de um corpo profissional de professores (CARVALHO, 1989; CATANI, 1989).
A investigação histórica acerca das festas escolares nas escolas paulistas foi realizada
mediante a análise dos artigos e textos publicados nos principais periódicos que circularam no
período, a saber: A Eschola Publica (1895-1897), Revista de Ensino (1902-1919) e Revista Escolar
(1925-1927), nos relatórios dos inspetores escolares publicados nos Anuários de Ensino do Estado
de São Paulo (1907-1926), além da legislação educacional e de alguns manuais de ensino. As
informações localizadas sobre as festas escolares nesse corpus foram organizadas nas seguintes
categorias para análise: a primeira categoria diz respeito às festas cívicas escolares, que eram as
mesmas festas comemoradas na sociedade republicana, mas organizadas de acordo com um ritual específico da escola, trataram-se das datas como Dia da Bandeira, Sete de Setembro, 15 de
Novembro, entre outras que almejaram celebrar o civismo representativo do novo regime político;
a segunda categoria se referiu às festas que comemoraram as instituições escolares e buscaram
dar visibilidade para as mesmas, marcando o seu ciclo de vida, foram as festas de inauguração,
aniversário e encerramento do ano letivo; por último, identificaram-se as festas das árvores e das
aves, que almejaram despertar nos alunos o interesse pela natureza como representante máxima
da pátria brasileira. A maior parte das informações foram localizadas nas seções dedicadas às notícias dos periódicos, nestas seções eram apresentadas os principais acontecimentos do âmbito
educacional, inclusive a transcrição de notas publicadas nos jornais da época com indicações dos
programas das comemorações escolares e de sua execução.
É relevante assinalar que as diferentes festas realizadas nas escolas primárias paulistas não tiveram a mesma representação tampouco foram apropriadas da mesma forma (CHARTIER, 1990). A primeira distinção que se deve fazer relaciona-se às diferentes instituições
responsáveis pela educação primária da população: “escolas isoladas”, escolas reunidas, escolas-modelo e os recém-criados grupos escolares (1893)5, considerados a expressão máxima do
progresso republicano no âmbito educacional. Além do caráter paradigmático assumido pelas
escolas-modelo e pelos grupos escolares, não se pode desconsiderar as diferenças entre os estabelecimentos localizados na zona urbana e na zona rural (GALLEGO, 2003), que influenciaram
na organização dos festejos, por exemplo, para as chamadas “escolas isoladas” era aceitável a
realização de festas menos dispendiosas devido à escassez de recursos de tais escolas (Anuários de Ensino do Estado de São Paulo, 1922).
As diferenças entre as festas também podem ser percebidas nos sentidos atribuídos a
elas. De acordo com Silva (2004), os sentidos não são dados a priori, mas são construídos numa base cultural, num conjunto de valores e representações, em situações de interação e relação. Se em um primeiro momento as festas foram valorizadas enquanto estratégia para a
confirmação de um modelo ideal de ensino e dos avanços do governo no campo educacional,
após alguns anos de implantação do sistema de ensino, sua potencialidade passou a ser contestada e até indicada como uma das causas perturbadoras do ensino, sem nenhuma utilidade
para o fim da educação (BECKMAUN, 1908; CARNEIRO JUNIOR, 1908-1909). Entretanto, as mesmas
continuam a acontecer, mas com outros sentidos e propósitos que não os mobilizados inicialmente. É possível atribuir essa alteração no papel das festas à própria assimilação dessas na
cultura escolar. Ao fazerem parte de um modo cada vez mais recorrente do cotidiano escolar,
constituindo-se em um dos aspectos da cultura específica da escola, observou-se que, ao se
alcançar os objetivos explicitados, não foi mais necessário marcar a festa como uma novidade
educacional. Quando as escolas-modelo e os grupos escolares foram criados, muitas foram as
mudanças a serem incorporadas por professores, alunos e também pelos pais. Nesse sentido,
as festas consistiram em um dos vários aspectos introduzidos e que gradativamente entranha-
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ram-se nas representações sociais do que compõe a cultura escolar e cuja uma das finalidades
foi o ensinamento de conteúdos e valores escolares.

1) O potencial educativo das festas: a construção dos argumentos pedagógicos para a
sua realização.
Nesta parte do texto pretende-se discutir de forma mais detida como foram construídas as argumentações que contribuíram para a criação da concepção de festa pedagógica em
finais do século XIX e início do século XX, especialmente investigadas a partir dos pedagogos
representantes do modelo escolar renovado, assim como os principais saberes associados às
festas que deveriam ser indicados aos alunos para a sua realização, além de quais aprendizagens escolares elas possibilitaram. Sabe-se que para se compreender o discurso pedagógico
faz-se necessário a apreensão de uma trama tecida de discursos provenientes de diferentes
campos e agentes. A escolha dos autores teve como critério a seleção de nomes que foram e
são referências em trabalhos pedagógicos de divulgação mundial, e em especial, para o país
investigado, Brasil. Cabe destacar que a discussão sobre a renovação das metodologias de ensino inseriu-se em um projeto mais amplo que pretendeu a instituição da modernidade pedagógica em escolas do mundo todo, prevendo, para todas elas, um mesmo modelo de ensino
fundamentado em discursos científicos de áreas distintas como a medicina, a psicologia e a
própria pedagogia, que então se constituía enquanto ciência (SCHRIEWER; NÓVOA, 2000).
Mesmo não tratando especificamente das festas, alguns autores apenas mencionam a
importância de iniciativas desse tipo no âmbito escolar, é possível perceber nos discursos destes
educadores justificativos que fundamentaram a proposta e realização das comemorações escolares. Desse modo, o objetivo é recuperar de que forma tais educadores pensaram as atividades festivas e quais foram os argumentos teóricos e metodológicos que permitiram a
disseminação dessa prática nas escolas públicas paulistas. Além disso, fez-se necessário compreender como as várias premissas enunciadas por educadores como Dewey, Claparède, Ferrière, Lourenço Filho, Adolfo Lima, Álvaro Lemos, Émile Planchard e Faria de Vasconcelos,
representantes selecionados do movimento da Escola Nova, puderam ser realizadas por meio
das comemorações, compreendendo como esses estudiosos conceberam os momentos festivos,
as funções atribuídas às mesmas no contexto escolar e/ou de ensino e aprendizagem, bem como a realização dos princípios da escola nova promovidos por meio das mesmas.

1.1)

A festa pedagógica e a centralidade da criança

A constituição da pedagogia moderna no século XIX teve como expressão maior o
movimento de renovação educacional intitulado Escola Nova6. Essa proposta educacional
também foi conhecida mundialmente de forma relacional a expressões tais como: ‘métodos
ativos’, ‘educação centrada na criança’, ‘autonomia da criança’ e ‘pedagogias não-diretivas’. Foi
uma maneira diversa de conceber a educação e o educando, baseando seus métodos
pedagógicos em estudos científicos acerca do desenvolvimento dos aspectos afetivo, social e
intelectual da criança rompendo, desse modo, com o modelo estritamente intelectualista que no
contexto histórico se convencionou chamar Educação Tradicional, modelo escolar que foi
característico e conhecido na fase de extensão e massificação de uma escola básica, controlada
pelos estados industrializados (CANDEIAS; NÓVOA, 1995).
Alicerçada em justificativas das áreas da psicologia, num primeiro momento, e da sociologia posteriormente, a proposta renovada concebeu o ensino baseado nas atividades e nas
necessidades da criança, condição pioneira na organização das atividades escolares. Nas palavras de Adolpho Ferrière (1934), a escola ativa deveria ser, antes de tudo e de uma forma geral, a aplicação das leis da psicologia à educação das crianças: “dum lado, a sociologia, e doutro
lado, a psicologia genética estudando o desenvolvimento dos seres, eis as ciências-mães desta
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ciência aplicada ou desta arte que é a educação” (FERRIÈRE, 1934, p. V). O aprendizado real e
efetivo só seria possível com a participação e envolvimento da criança em todo o processo educativo - “o verdadeiro meio de direção, ou controle social das atividades dos educandos, é a sua
participação com outras pessoas em atividades comuns, cujo sentido e finalidade eles adotem
plenamente” (DEWEY, 1936, p. 24). Ao educando não era mais requerida a passividade anterior,
mas sim, uma participação mais ativa em todas as realizações escolares que possibilitassem o
pleno desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, psicológicas e sociais.
A aprendizagem no ensino ativo consistiu na aquisição gradual e individual de habilidades por cada criança, que deveria ser levada a aprender, pelo seu educador “vigilante” e
perspicaz, capaz de garantir o meio e mobilizar os interesses dos seus educandos. Cada educando deveria assegurar recursos para aprender por meio da observação, da pesquisa, do trabalho, da construção, do pensamento e da resolução de situações problemáticas relacionadas à
sua própria vida. Fazia-se necessário, desse modo, oferecer, no ambiente educacional, oportunidades para que os alunos sentissem a necessidade e o interesse em resolver situações difíceis; que aprendessem com essas situações e que, por fim, conseguissem resolvê-las em razão
do seu próprio esforço (LOURENÇO FILHO, 1963, 8ª edição). Para Claparède (1933), a escola ativa, ao contrário da proposta de ensino anterior, está baseada no princípio da necessidade; “para fazer com que o vosso discípulo aja, colocai-o em circunstâncias tais que experimente a
necessidade de executar a ação que dele esperais” (p.189). O envolvimento total da criança na
atividade educativa deveria ser capaz de desenvolvê-la integralmente, garantindo, não somente
o aprendizado dos conteúdos das diferentes disciplinas, mas também de atitudes e de valores
cujo interesse nas atividades escolares seria mantido pela problematização de situações da própria vida da criança, tanto intelectual quanto socialmente.
As festas escolares, como experiências educativas, prolongaram seus ensinamentos
para antes e depois da sua realização, garantindo por meio da participação e atividade do aluno
o efetivo aprendizado tanto dos conteúdos escolares, quanto das normas e dos valores implícitos nos temas de cada festa. Neste sentido, a festa alargava-se para antes e depois do próprio
ato, de dois modos diferentes e complementares: num momento anterior, representado pelo
conhecimento que a festa exigia acerca dos modos próprios de organizá-la (previsto nos regulamentos, circulares, experiências anteriores), no estudo dos temas das festas e suas relações
com os outros saberes curriculares, bem como o seu significado para a vida escolar e social;
após o evento, seu efeito poderia ser percebido na disseminação das notícias nos jornais e periódicos que buscaram traduzir em palavras o ato festivo, e nas lembranças daqueles que dela
participaram.
As situações comemorativas parecem-nos, assim uma das atividades educativas
exemplares da concretização das premissas renovadas que colocam o educando no lugar central no processo de ensino e aprendizagem, capaz de, ao mesmo tempo, desenvolvê-lo cognitiva e emocionalmente. Ela deveria ser a ocasião privilegiada para o educando ser visto e se
fazer ver, de incitar o interesse da criança pelo evento que estava sendo comemorado, despertar seu intelecto, seus sentimentos e suas emoções. Além disso, ainda foi possível perceber a
consideração do desenvolvimento infantil como um todo. Em grande parte dos programas festivos, existiram horários específicos para a demonstração do desenvolvimento intelectual: nos
exames, nas recitações de poesias e de exibições físicas nas apresentações de ginástica, além
de todo o controle emocional que a autodisciplina nestes eventos demandou. Valorizava-se a
autonomia das crianças, que eram ensaiadas durante longos períodos; em alguns casos, durante todo o ano escolar, e tomavam para si a responsabilidade pelo desenvolvimento e bom andamento da festa. A experiência festiva reconstruída e reorganizada transformar-se-ia na
atividade capaz de garantir o interesse e a funcionalidade da educação, reunindo, em um só
evento, conceitos caros ao movimento renovador.
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As comemorações escolares, assim como a educação, deveriam ter um valor funcional
(CLAPARÈDE, 1933), ou seja, ser capazes de desenvolver os processos mentais considerando-os,
não somente em si mesmos, mas também quanto a sua significação biológica, à sua utilidade
para a ação presente ou futura, ou seja, para a vida. A “educação funcional é a que toma a
necessidade da criança, o seu interesse em atingir um fim, como alavanca da atividade que se
lhe deseja despertar!” (CLAPARÈDE, 1933, p. 02). A sua funcionalidade não poderia ser resumida
somente na sua atratividade, já que nem tudo que se faz atraente possui um valor educativo,
mas também naquilo que ela apresentou como utilidade.
Infere-se, a partir das considerações de Claparède (1933), que as festas escolares, ao
mesmo tempo em que deveriam ser atrativas e garantir o envolvimento e participação de todos
os atores escolares, deveriam ser permeados pelo seu caráter educativo. Dessa forma, as festas
eram compreendidas como momentos nos quais a criança poderia expressar toda a sua alegria
e espontaneidade, sendo que para isto ela deveria viver a festa, fruí-la e aproveitá-la no que ela
teria de mais prazeroso. As festas assumiriam a função de autonomizar de forma relativa, já
que a direção da atividade ainda estaria nas mãos do adulto, a criança, quando ela deixava de
ser o mero espectador e tornava-se a protagonista do seu aprendizado e responsável pelo sucesso do “teatro da festa”. A centralidade da criança nas festas é reconhecida em solenidades
dedicadas exclusivamente a elas, como aconteceram nas denominadas “festas das crianças”,
levadas a efeito nas décadas de 1920 e 1930, período que poderíamos considerar de maciça
divulgação dos ideais renovados no contexto brasileiro.

1.2 – Colocando a festa em funcionamento: as atividades discentes associadas à realização das
comemorações escolares
Colocar a máquina festiva em funcionamento constituiu-se uma das aprendizagens
das crianças matriculadas nas escolas públicas primárias de finais do século XIX e início do XX.
Aos estudantes, caberia a participação ativa no preparo da festa e no ensaio dos seus papéis,
na organização do programa (indicação dos números e planejamento dos convites) e divulgação deste entre os familiares, além do aprendizado das diferentes funções das festas e dos saberes relacionados a elas (para que serve?; como organizá-las?). Tais conhecimentos eram
provenientes de duas fontes: os saberes organizados nas matérias do currículo oficial que,
aprendidos previamente e mesmo sem aludirem diretamente a elas, poderiam contribuir para a
sua realização, bem como os saberes originários do currículo não oficial ou, como desejam alguns autores, do currículo oculto (PERRENOUD, 1995), que ajudaram na construção dos sentidos
e das apropriações dos festejos na sua apresentação.
Na segunda vertente se localizariam os conhecimentos relacionados ao cumprimento
da própria solenidade, ou seja, aos comportamentos que, ensaiados no cotidiano escolar, deveriam ganhar uma dimensão exemplar, pública e representativa do ofício do aluno7 que então se
constituía. Como podemos imaginar o comportamento do educando nestas ocasiões era diferente, já que ele se apresentava como corresponsável pela atividade festiva e precisava apresentar-se à altura da responsabilidade conferida. A transformação das crianças em alunos
pressupôs o aprendizado de uma série de saberes e de estratégias requeridas pela escola; não
é por acaso que alguns autores (PERRENOUD, 1995) identificam o trabalho escolar do aluno como
um ofício a ser aprendido e aprimorado no decorrer dos anos de escolarização, neste sentido e
de forma conjunta à implementação dos sistemas estatais de ensino:
(...) também surgisse e fosse logo posta em prática a idéia de tornar
bem patente e clara e excelência da nova processologia aplicada ao
ensino (...) Surgiu então, a feliz idéia das festas escolares no fim de
cada no letivo, pelas quais se pudessem tornar bem frisante o desenvolvimento admirável e real das crianças educadas nas primeiras
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escolas-modelos e grupos escolares criados (Revista de Ensino, dezembro de 1908, p. 35).
Entendia-se que as solenidades, concebidas como atividades recreativas, interessantes e prazerosas, poderiam proporcionar às crianças o aprendizado de saberes relacionados aos
conteúdos escolares, a partir de um método peculiar pautado nas suas próprias ações, e também na acomodação aos comportamentos desejados, escolar e socialmente. A organização de
uma festa envolvia todos os profissionais da escola e seus alunos - os professores coordenando
as funções, escolhendo as temáticas dentre as designadas oficialmente e os programas, e os
alunos realizando suas tarefas, sendo que “todas as crianças gostam de colaborar nele”, além
de estudando seus personagens, já que “o desempenho de papéis especiais na festa, constitui
o motivo de maior prazer” para os alunos (LAGE, 1945). De acordo com Lage (1945), a criança,
quando se dedicava com todo o entusiasmo ao papel que lhe era atribuído, moldava as suas
atitudes e corrigia as suas expressões, no desejo de fazer boa figura. Para outras menos interessadas pela aprendizagem, era possível retomar o entusiasmo pelos estudos quando elas se
ocupavam de parte dos programas das festas escolares.
Os trabalhos realizados pelos escolares ganharam novos significados para o cotidiano
da escola; já não se realizava as tarefas somente para a apreciação e avaliação dos professores, mas existiria ainda, a possibilidade de que tais exercícios, quando realizados com perfeição
nas diferentes disciplinas, pudessem ser apresentados nas exposições escolares de final de ano,
também consideradas motivo para se festejar. Além de se constituírem como um importante
elemento da emulação escolar, as exposições escolares pretendiam interessar as famílias e aos
estranhos, mostrando-lhes como se trabalhava na escola. Para Vasconcelos (1925), era muito
louvável o intuito da escola em “procurar demonstrar publicamente dum modo palpável o valor
do seu esforço expresso nos resultados que obtém dos seus educandos” (p. 197). Dessa forma,
disciplinas como o desenho e os trabalhos manuais, concebidos como formadoras do caráter e
de preparação para o trabalho galgaram visibilidade nas apresentações dos trabalhos escolares.
A data que recorda a nossa independência foi, este ano, brilhantemente comemorada pelos alunos dos nossos estabelecimentos de ensino, notadamente pelos alunos das escolas normais e anexas do Braz
e da Praça da República. Em nota publicada no Jornal do Comércio da
capital retoma-se o seguinte comentário: Já existe, há longo tempo,
nas escolas do Estado, um dia escolhido para o “culto à bandeira Nacional”, outro, em que se realiza o “culto às aves”, e outro para o
“culto à arvore”. Encerram estas festas profundos conceitos educativos, uns morais e outros religiosos, além dos conceitos econômicos e
positivos. São festas simbólicas, de que usam as escolas modernas,
como um dos meios soberbos de cultura moral de mental (Revista Escolar, outubro de 1925, p.103-104).
As tarefas dos alunos também se diferenciaram de acordo com os tipos de festejos
realizados. Por exemplo: no caso das festas de aniversário e inauguração, foi comum a realização de inspeção8 em todos os anos, o que exigiria dos alunos se prepararem para as mesmas;
nas comemorações cívicas, aconteciam com grande pompa, o hasteamento das bandeiras nacionais e a execução dos hinos patrióticos, bem como os desfiles pelas ruas das cidades, o que
pressupunha o conhecimento do ritual de hasteamento, das marchas e evoluções para as passeatas; já nas celebrações da natureza, especialmente nas dedicadas às árvores, os estudantes
realizavam a plantação de mudas em locais previamente definidos, indicando o conhecimento
das técnicas de plantio adequadas. As festas prescindiram de um conjunto de atuações ordenadas e conjuntas dos alunos para a garantia do brilho necessário ao evento. O aluno deixava de
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ser único, na maior parte do programa festivo (exceto nos momentos dos exames), para fazer
parte de um grupo representativo da instituição escolar.
No dia 15 de novembro o Grupo Escolar ‘Alfredo Pujol’ realizou no
teatro daquela cidade uma esplêndida festa a que concorreu a
maioria da população que sabe apreciar os notáveis progressos que
se tem manifestado no ensino público primário. A festa constou de
comédias, cantos, poesias, etc.
E o digno diretor que soube preparar e ensaiar as diversas partes do
programa, sem prejuízo das horas do trabalho no grupo, mereceu os
elogios de toda a população (A Eschola Publica, 1897, p.360-361).
Como atividades realizadas fora do ambiente formal das salas de aulas e das exigências regulamentares dos programas oficiais, afinal, as comemorações não eram consideradas
um conjunto de conteúdos curriculares que deveria ser aprendido e depois, devolvido nas situações de exames; elas possibilitaram dirimir o que então vinha sendo criticado como a grande
falha da educação tradicional, considerada a ausência da associação entre o intelecto e a prática. Além da ênfase dada à atividade e participação dos alunos, concebidos como elementos
relevantes para justificar a realização dos festejos, foram destacados o estímulo às capacidades
de criação, autoexpressão, iniciativa, senso de responsabilidade e espírito de colaboração dos
educandos. Por meio delas, os alunos poderiam reconhecer suas próprias peculiaridades e preferências, favorecendo o desenvolvimento da sua personalidade; garantiriam o sentido prático
ao ensino teórico por meio da aplicação dos conteúdos; exercitariam sua iniciativa e senso de
responsabilidade, pois as atividades se realizariam também por meio da direção dos alunos;
aprenderiam o senso de realidade, relacionando-se com a sociedade circundante e interagindo
com as autoridades educacionais; promoveriam oportunidades didáticas diferenciadas para os
alunos atrasados nos estudos ou desmotivados, elencando-se, assim, alguns dos saberes e fazeres discentes associados às situações festivas (NÉRICI, 1960).
Já existe, há longo tempo, nas escolas do Estado, um dia escolhido
para o “culto à bandeira Nacional”, outro, em que se realiza o “culto
às aves”, e outro para o “culto à arvore”. Encerram estas festas profundo conceitos educativos, uns morais e outro religiosos, além dos
conceitos econômicos e positivos. São festas simbólicas, de que usam
as escolas modernas, como um dos meios soberbos de cultura moral
de mental (Revista de Ensino, agosto de 1902, p.103-104).
A elaboração do projeto de festa educativa perpassou conceitos centrais da pedagogia
da Escola Nova como o de interesse, atividade, relação sociedade e escola até os saberes curriculares dos programas oficiais, disciplinadores e moralizadores das mentes e dos corpos possibilitados pelos eventos festivos. Ao realizarem as festas, as crianças puderam ter reconhecidas
as suas identidades como alunos pertencentes a uma determinada instituição de ensino, em um
contexto social e histórico delimitado. Ao definir um conjunto de esquemas de percepção do
mundo e da escola, de pensamento e de ações festivas, as crianças puderam ter reorientadas
as suas práticas e representações acerca do ideal de escola, escolarização e de alunos. Identidades discente e docente que se associaram ainda às funções sociais das escolas e as relações
que as mesmas estabeleceram com as comunidades as quais pertenciam. Elas permitiram, não
somente, o aprendizado das engrenagens e funções dos festejos, mas, ao associarem-se a outros aprendizados escolares, como o civismo, a higiene e a educação estética, potencializaram
seus ensinamentos na esfera social e na formulação de uma categoria escolar. Os saberes e
fazeres festivos extrapolaram as próprias festas e mostraram-se imbricados em um jogo de es-
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tratégias e situações relacionais cujas análises apresentadas neste texto indicam apenas uma
das possibilidades de pesquisa nesse percurso.
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Estudos acerca da difusão mundial da escola vêm sendo desenvolvidos por distintos estudiosos da área da história da educação, dentre eles subsidiaram a nossa análise: SCHRIEWER,
2000, 2001 e NÓVOA, 2000.
2
A pesquisa de Mestrado foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP e contou com apoio financeiro da CAPES; a tese de
Doutorado também foi desenvolvida nesse programa.
3
Para um estudo mais detido acerca da tipologia das festas escolares ver a dissertação de Mestrado: “Culturas da escola: as festas nas escolas públicas paulistas (1890-1930)”.
4
Julia (2001).
5
O modelo da escola graduada como instituição privilegiada para a educação popular difundiuse em nível mundial no final do século XIX e início do XX. Sua organização caracterizou-se na
classificação homogênea dos alunos, na existência de várias salas de aula e vários professores
(SOUZA, 1998).
6
No Brasil, as reformas empreendidas em vários estados nos anos de 20 e 30 do século XX são
comumente apresentadas como o movimento fundador da modernidade pedagógica no país; o
que precisa ser relativizado ao se levar em consideração, por exemplo, os antecedentes da coroa portuguesa no país ao construir um programa de reforma cultural e educacional presentes
na reforma política pombalina; os efeitos de penetração do protestantismo sobre o monopólio
educativo católico; bem como as críticas e movimentos reivindicatórios dos professores primários públicos da corte em luta contra a elite imperial (NUNES, 2003).
7
Perrenoud, 1995.
8
As inspeções escolares, organizadas na década de 50 do século XIX, na província de São Paulo, consistiam em visitas às escolas para verificar as condições de funcionamento destas (materiais e de profissionais) e, algumas vezes, da aplicação de exames aos alunos (GALLEGO, 2008).
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DIMENSÕES SIMBÓLICAS
NA PRODUÇÃO DE NAÇÕES:
BR ASIL E PORTUGAL, FINS DO
SÉCULO XIX E SÉCULO XX
Cynthia Greive VEIGA, Coordenadora
Esta mesa reúne pesquisadores com objetivo de apresentar estudos históricos da
educação com ênfase nas diferentes simbologias evocadoras da idéia de nação. A
hipótese é que a emergência da comunidade política nomeada nação desde ﬁns do
século XVIII demandou diferenciados símbolos com a função educativa de produção de sentimentos de pertença nacional tendo em vista sua característica abstrata em contraste com a dimensão mais concreta dos pertencimentos locais. Ou
seja, complexos simbólicos e rituais foram se instituindo como modo de implantar
a nação. Nesta mesa três estudos investigam esta problemática a partir de impressos: Claudia Alves discute o enaltecimento da pátria pela propaganda do belicismo em análise de livro para crianças; Carlos Manique analisa a exaltação da nação
pela gloriﬁcação dos valores da vida rural em periódico português (1958-1974) e
Selma Martines investiga o urbano como símbolo civilizacional em periódicos do
Estado de Goiás (1917-1944, Brasil). Outros dois analisam mais efetivamente a instituição escolar: Joaquim Pintassilgo investiga a participação dos rituais escolares na
formação da identidade nacional em Portugal (transição do século XIX para o XX)
e Cynthia Veiga discute os processos discursivos da produção do professor como
símbolo de progresso nacional no Brasil no século XIX.
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RITUAIS ESCOLARES E CONSTRUÇÃO
IDENTITÁRIA (PORTUGAL NA TRANSIÇÃO
DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO XX)
Joaquim PINTASSILGO
Lénia PEDRO
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

PA L AV R A S- C H AV E

Modelo escolar; Rituais escolares;
Identidade nacional
ID: 149

CD-ROM DE ATAS | 363 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 364 | COLUBHE 2012

Este texto tem como finalidade central analisar a construção da modernidade escolar
em Portugal do ponto de vista da relação entre os rituais escolares que vão sendo incorporados
na respectiva cultura e o projecto mais vasto de construção de identidades, designadamente a
identidade nacional. A nossa análise cobrirá um intervalo de tempo correspondente às décadas
finais do século XIX e às primeiras décadas do século XX, período decisivo para a construção,
em Portugal, da chamada escola moderna e dos rituais que a acompanham e definem. A amplitude do intervalo de tempo delimitado ou a variedade de manifestações rituais referenciadas
justificam-se pelo facto de não pretendermos estudar cada uma delas de per se, nos detalhes
das suas múltiplas expressões concretas em momentos também eles diferenciados, mas sim
tentar captar alguns dos sentidos mais profundos do ritualismo escolar, seja ele religioso, cívico
ou pedagógico. Recorreremos a regulamentos escolares, manuais de pedagogia, artigos da imprensa pedagógica, relatos de professores ou de inspetores e fotografias entre outras fontes
que nos permitam uma certa aproximação ao mundo, relativamente inexplorado, dos rituais
escolares. Mobilizámos, para o efeito, um conjunto diversificado de pesquisas efetuadas em
momentos anteriores e procurámos que a escrita correspondesse a um registo ensaístico. São
palavras-chave: modelo escolar; rituais escolares; identidade nacional.
1. Os rituais escolares como sistema
Entendemos, neste contexto, ritual num sentido muito amplo. Os rituais impregnam toda a vida escolar nas suas diversas dimensões, em articulação com o espaço, o tempo, a organização pedagógica e a materialidade escolar. Neste sentido, seguimos, de algum modo, a
perspetiva de Peter McLaren (1986) que articula tudo o que acontece na sala de aula e na escola no âmbito de um “ritual system” ou de Betty Eggermont (2001) que nos remete para a
existência de uma espécie de “choreography of schooling”. David Hansen (1989), tendo como
referência Erving Goffman (1967) e a sua obra Interaction ritual, legitima, igualmente, a possibilidade de pensar o quotidiano escolar do ponto de vista do ritualismo que o impregna:

But as interpreted above, Goffman’s view is that many routine interactions actually have
the impact of ritual on participants. Many such routines are ritual-like because they
evoke special meanings, because they link the present to the past, because they create
a particular climate of expectation and emotion. Goffman’s work shows that the concept
of ritual can be legitimately applied to the task of investigating everyday experience.
(pp. 261-262)
Ainda que as fronteiras sejam ténues, os rituais distinguem-se, pois, das meras rotinas
por via da carga simbólica que transportam, do sentido de que são impregnados, da sacralização de que são alvo. Esse sistema tem como finalidade expressa a integração e o controlo social, mas surge também, por vezes, como um campo de disputas e de resistência, de que são
exemplo os rituais tendo em vista a consecução da ordem e do silêncio na escola. Segundo o já
referido McLaren (1986),

Ritualization is a process which involves the incarnation of symbols, symbol clusters,
metaphors, and root paradigms through formative bodily gesture. As forms of enacted
meaning, rituals enable social actors to frame, negotiate, and articulate their phenomenological existence as social, cultural, and moral beings. (p.48)
O sistema de rituais escolares inclui, assim, gestos e posturas corporais, movimentos e
formas de organização, discursos e práticas diversas, envolvendo os atores, remetendo-os para
algo transcendente (crenças, valores, conhecimentos) e projetando a sua transformação em
comunidade. Os símbolos, rituais, coreografias, cerimónias, celebrações, liturgias ou mitos são
parte integrante da cultura escolar, surgindo em estreita articulação com a gramática específica
que a define, e dão corpo a um projeto ideal de transformação da criança e do jovem em aluno
ou escolar.
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The school bell or a whistle called them to order. It was time to stop play, line up and
go quietly into the classroom. This ritual ensured that classes began simultaneously and
prevented any possible delays. Fixed places for both pupils (at their desks) and teachers (on the step), as well as the pupils’ silence and motionless had to be evident in the
gradual progress of the classes. Any noise might disrupt the class and disturb the pupils’ attention. Synchronic movements and actions maintained by short commands ans
strict rules formed the ideal aired by specialized journals. (Eggermont, 2001, p. 132)
2. Rituais, cultura escolar, catolicismo e civilidade
Todas as práticas anteriormente referidas decorrem do processo de complexificação da
organização escolar, subjacente à construção da escola moderna, e remetem para as necessidades de gestão de um coletivo alargado de alunos e de concretização de um ensino graduado
e simultâneo. Os regulamentos escolares, elaborados a partir de meados do século XIX, sistematizam todo um conjunto de princípios e regras que dão corpo ao sistema de rituais típicos do
modelo escolar. O Regulamento de 1850 é disso exemplo, ao esboçar um calendário escolar,
incluindo a “época de férias”, ao definir um horário escolar, no caso de seis horas (três de manhã e três à tarde), ao alertar o professor para a necessidade de vigiar a limpeza da pessoa e
do vestuário dos alunos e de manter “um comportamento sempre cortês por ações e palavras”,
ao estipular o preenchimento de relações dando conta do adiantamento ou da assiduidade dos
alunos, ao definir a realização de um exame final público e em presença das autoridades locais
ou ao hierarquizar os castigos a aplicar, incluindo os castigos corporais, aplicados “paternalmente” e sem “expressão ou movimento de cólera, ou vingança”. Ou seja, aspira-se à ritualização
de todo o quotidiano escolar, definindo momentos de entrada e saída da escola, procedimentos
regulares de professores e alunos, práticas educativas, higiénicas ou administrativas a serem
desenvolvidas e procurando, até, interferir na gestualidade e fisionomia dos sujeitos. Acima de
tudo, essas regularidades estão impregnadas de simbolismo, remetendo para noções como ordem, disciplina, cortesia, asseio, etc. cuja apropriação pelos alunos se deseja. Aspira-se à normalização de comportamentos e ao controlo das posturas corporais. A metáfora do molde,
baseada na crença na maleabilidade natural do escolar e no poder transformativo do educador,
serve de inspiração a essas práticas.
Além disso, o sistema de rituais escolares surge, nesse primeiro momento, enquadrado
pelas tradicionais práticas do catolicismo.

A lição de manhã terá princípio, e a de tarde acabará sempre pelas orações finais do
Catecismo pequeno de doutrina… [Artigo 18º]
Nos Domingos e dias santificados o Professor forçará por acompanhar os discípulos à
Missa fazendo que nos Templos estejam em boa ordem e com atenção e gravidade…
[Artigo 19º]
A este fim [instrução dos meninos na doutrina cristã] será principalmente destinada a
lição dos Sábados de tarde, em que o Professor fará repetir de cor as lições do Catecismo… [Artigo 20º]1
Como vemos, as aberturas e encerramentos simbólicos dos trabalhos escolares continuam a ser
marcados pelo ritualismo católico, através da prática de orações, dando conta da vontade de
sacralizar todo o dia escolar. Um certo ritualismo didático marca a aprendizagem do catecismo,
cujas lições devem ser repetidas de cor. A ida coletiva à missa, sob a vigilância do professor,
exprime a sobreposição, que então se pretende, entre os dois tipos de rituais, escolares e religiosos. O liberalismo monárquico, não obstante o anticlericalismo de muitos dos seus atores e o
projeto de secularização a ele inerente, continua a atribuir um papel central à educação religiosa católica, tendo em vista a integração de todos os agora cidadãos numa mesma comunidade
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simbólica. Significativo é o facto da religião católica continuar a ser a religião constitucional,
mantendo uma disciplina obrigatória no currículo escolar.
Os manuais de civilidade, que se difundem a partir de meados do século XIX, assumem-se, igualmente, como repositórios de práticas desejadas e idealizadas. Exemplo disso é A
Civilidade (para crianças e jovens), da autoria de António Figueirinhas (1922), já do período
republicano. No capítulo “Na escola” prescreve-se, entre outras coisas, o seguinte:

As crianças devem levantar-se quando o professor, o diretor ou diretora ou alguma visita entram na sala, conservando-se de pé, enquanto não o mandarem sentar… Quando
se faz uma pergunta às crianças devem estas levantar-se, a não ser que o professor
ordene que não se ergam… É por meio da doçura que as crianças conquistam a simpatia dos camaradas e professores… As crianças devem apresentar-se sempre limpas.
(p.33)
O gesto de se levantarem, à entrada do professor ou de outros adultos, é aqui apresentado aos
alunos como um dos principais rituais do quotidiano escolar. São, novamente, noções como as
de ordem, disciplina, cortesia e asseio que, a par do respeito (pelo professor e pelos mais velhos), estão aqui presentes e cuja apropriação pelos alunos é desejada.
Em síntese, pretende-se a consolidação e a valorização do lugar da escola no seio de
comunidades (urbanas e rurais) a integrar num espaço simbólico mais vasto, com o seu tempo
próprio, alternativo, definido pelo calendário e pelo horário escolar. Ritualmente, professores e
alunos concentram-se durante esse período num espaço fechado, mas também sacralizado como templo do saber e do progresso. Rituais de entradas e saídas, de vigilância da limpeza do
corpo e do vestuário, mas também interrupções rituais e saídas rituais para fora do espaço próprio da escola.
3. Os batalhões escolares como ritual cívico
Um outro importante conjunto de rituais escolares é o representado pelos rituais de natureza cívica ou política. Embora alguns deles venham de trás, foi a República o período de eleição para a sua difusão. O patriotismo constituía a grande referência simbólica dessas práticas
cívicas e estava diretamente presente nos cultos da bandeira e do hino e em festividades comemorativas de momentos associados ao percurso da nação (como o 1º de Dezembro) ou de
figuras exemplares que a representavam (como Camões).
A organização de batalhões escolares foi uma dessas manifestações. A Câmara Municipal de Lisboa terá sido pioneira na sua introdução em Portugal, em pleno período monárquico.
O grande entusiasta da ideia foi o vereador republicano Elias Garcia. Segundo artigo inserto na
Froebel, a primeira aparição de um batalhão escolar, testemunhada, de resto, numa ilustração
presente na revista, aconteceu no âmbito da festa escolar, realizada no dia 24 de Dezembro de
1882, destinada à distribuição de prémios aos alunos do conjunto das escolas municipais. O
batalhão, que percorreu as ruas de Lisboa, terá sido, segundo a descrição de A. Ferreira Mendes, aclamado pelo povo da capital2. J. C. Rodrigues da Costa, em artigo dedicado ao tema,
considera que a finalidade principal desta estratégia era a de promover “uma profunda educação moral das novas gerações, ao presente desnorteadas e perdidas”, visando, em particular,
assegurar “a integridade nacional” e evangelizar com base nos “mais austeros e prolíficos dogmas da moralidade, de ordem e de civismo”3. Trata-se, na verdade, de um verdadeiro projeto
de integração social e de regeneração da alma e do corpo dos alunos das escolas primárias. A
instrução militar aspirava, através da educação física que lhe estava associada, à formação de
jovens, os cidadãos-soldados do futuro, fortes e saudáveis, capazes de defenderem a Pátria, se
necessário, de armas na mão, suficientemente ordeiros e disciplinados para participarem, com
civismo, na vida pública liberal.
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Insistentemente defendida pelos sectores republicanos e maçónicos, a instrução militar
preparatória veio a revelar-se um dos mais emblemáticos rituais cívicos do período subsequente
ao 5 de Outubro de 1910 (Pintassilgo, 1998). O decreto com força de lei de 26 de Maio de 1911
publicou o regulamento e o programa da então chamada Instrução Militar Preparatória. São
editados, posteriormente, manuais de apoio a esse programa. O plano de estudos do 1º grau –
que englobava a escola primária – incluía, para além da preparação militar propriamente dita, a
educação cívica e, significativamente, a ginástica e o canto coral. Aspirava-se à formação do
carácter, à aquisição de hábitos de disciplina e à “regeneração” física da “raça portuguesa”, juntamente com interiorização do espírito patriótico. O seu fardamento e coreografias supunham a
exibição pública desse perfil e a partilha dos respetivos valores. É claramente no estudo deste
tipo de manifestações rituais que conceitos como “invenção da tradição” (Eric Hobsbawm) ou
“comunidade imaginada” (Benedict Anderson) se tornam funcionais.
Como em França, a instrução militar dos jovens alunos da escola primária tinha em vista, também, a sua participação nas festas cívicas. Com o objetivo de mobilizar a sociedade civil
para a iniciativa, criaram-se, através da Portaria de 1 de Junho de 1912, as Sociedades de Instrução Militar Preparatória. O Boletim da Instrução militar Preparatória, editado pelas Sociedades n.º 2 e n.º 5, e dirigido por Morais Manchego, dá conta, no seu n.º 2, de Junho de 1913,
da participação das sociedades nas Festas das Cidade descrevendo, com algum detalhe, o ritual:

Deve revestir o maior brilhantismo a apresentação das Sociedades de Instrução Militar
Preparatória, no hipódromo de Belém, que constitui, como se sabe, um dos números do
programa das festas com que Lisboa vai receber os seus visitantes na próxima semana.
Todas as sociedades se têm ultimamente treinado intensivamente sendo de esperar
que, apesar do reduzido tempo de instrução, esta parada mostre a vantagem de tais
instituições, provando mais uma vez quanto vale a iniciativa particular, quando tem a
animá-la o amor pátrio conjugado com o carinho pelas instituições republicanas.
As sociedades de Lisboa farão desfilar o máximo dos seus efetivos e é de esperar que
as das províncias se façam largamente representar. É para desejar que todos se apresentem devidamente fardados, em harmonia com o regulamento oficial, para que o
conjunto resulte harmónico...4
O programa prevê as seguintes etapas: “concentração” das sociedades e respetiva “formação”,
entrega das “insígnias de honra” às mesmas por parte do Presidente da República, demonstrações de “Scouting” e da “Cruz Vermelha”, “exercícios ginásticos” e, finalmente, “Marcha em
continência”. No artigo “detalhes” o Tenente Virgílio Damasceno Simões apresenta com mais
minúcia os vários passos do programa. Merece destaque a presença de bandas, sendo tocado,
em mais do que um momento, o hino nacional. O ritualismo do momento é bem expresso pela
descrição dos seus passos finais: “Terminados os exercícios, toda a linha volve à direita e desfila, ao som duma marcha nupcial, executada pelas bandas, passando em frente da tribuna, incorporando-se os porta-bandeiras nas suas Sociedades, à medida que elas vão passando na sua
frente”5. Os exercícios militares surgem como funcionais relativamente à aquisição das posturas
corporais adequadas à figura do “cidadão-soldado” e à interiorização dos princípios republicanos.
Para além da exibição pública dos chamados batalhões escolares, as práticas educativas
militares penetraram, igualmente, o quotidiano escolar, em articulação com a educação física.
Vidal Oudinot (1915), nas suas Notas dum Inspetor Escolar, dá testemunho da presença desse
ritualismo militar no interior da própria escola, a partir do exemplo duma das escolas de Tomar:

No dia seguinte, à hora regulamentar, 12 horas, os exercícios principiavam e precisamente à hora indicada, o referido coronel [Celestino] entrava no recinto do recreio,
acompanhado doutros oficiais…
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À voz de sentido as crianças perfilaram-se com certo elan – e durante um quarto de hora, executaram, com elegância, alguns exercícios militares. Nos olhos dos oficiais havia
um certo espanto, que eu, cuidadosa e ansiosamente, perscrutava, quando as evoluções de dois, quatro e seis formar se faziam sem hesitação e sem acanhamento. Seguiram-se-lhe os exercícios de ginástica de Ling, modificada. Então os rapazes foram
encantadores, pela rapidez e viveza dos movimentos e pela graciosidade de posições.
(p.37)
O projeto de militarização da juventude portuguesa esteve, no entanto, envolvido em
constante polémica, de que são exemplo os debates realizados no seio da Sociedade de Estudos Pedagógicos e publicitados pela Revista de Educação Geral e Técnica. Os argumentos dos
que lhe eram desfavoráveis combinavam a crítica ao chauvinismo, o antimilitarismo e o pacifismo com razões especificamente pedagógicas, como, por exemplo, a crítica de uma disciplina
imposta ou a defesa do respeito pela criança. Foi o caso do professor de educação física Tolentino de Sousa Ganho, ao criticar a associação perversa da sua disciplina à preparação militar.
Esta última exigiria apenas, segundo o autor, “uma disciplina toda externa” e não seria congruente com a ideia de que a criança é “um delicado organismo” e não “um homem em miniatura”6. Todas as competências necessárias ao cidadão-soldado das modernas democracias –
resistência física, espírito de iniciativa, sangue-frio, etc. - ser-lhe-iam dadas, nesta ótica, pela
educação física, que se dirige “à alma através do corpo” e não pela Instrução Militar Preparatória, que “poderá atuar sobre o corpo, mas paralisando o cérebro”7. No mesmo sentido se pronuncia F. Pinto de Miranda, em artigo dedicado à educação física na escola primária, sendo
uma das principais conclusões a seguinte: “Batalhões escolares, ensino de tática abstrata de
companhia ou regimento, tiro reduzido, são coisas fora de propósito na escola, em oposição ao
seu espírito neutro”8. Em debates subsequentes, Frederico Ferreira Simas, ele próprio militar, é
o que mais explicitamente se manifesta a favor da posição oficial, ao considerar que “formar o
cidadão é formar o soldado” e que o espírito militar é compatível com a democracia, concluindo
com a ideia de que “o sentimento patriótico, o hábito da disciplina e a solidariedade... devem
criar-se e desenvolver-se na tenra idade”9. Apesar de ter chegado a conhecer um relativo sucesso, a Instrução Militar Preparatória e os batalhões escolares acabaram, na verdade, por não
ter uma real continuidade. Convém não esquecer, no entanto, o contributo positivo que a iniciativa terá dado para a difusão da educação física em Portugal, acabando esta por se libertar da
tutela militar a que surgiu associada na fase inicial (Pintassilgo, 1998; 2007).
4. A Festa da Árvore como ritual cívico
Ao nível escolar, a principal de entre as festividades cívicas fomentadas pelo republicanismo foi a festa da árvore, retomando a tradição inaugurada pela Revolução Francesa e institucionalizada pela III República. No nosso país, as festas da árvore começaram a ser celebradas
nos últimos anos da monarquia. No entanto, só depois da implantação da República é que esta
festividade recebeu um notório incremento. Em 1913, O Século Agrícola tomou a iniciativa de
organizar a «Festa Nacional da Árvore», implicando a realização de festas simultâneas um pouco por todo o país, sendo para tal escolhido o dia 9 de Março. Este terá sido o ponto alto da
nova festividade cívica escolar. Nos anos seguintes ainda conseguiu manter algum dinamismo,
embora o entusiasmo tenha diminuído gradualmente ao mesmo tempo que se acentuava o seu
carácter estereotipado.
Tal como as «árvores da liberdade» em França, as árvores plantadas pelas crianças
portuguesas, durante as suas festas da árvore, eram igualmente de uma grande riqueza e
complexidade simbólica. A árvore surgia, acima de tudo, como símbolo da regeneração, isto é,
ela representava, de forma admirável, a capacidade de renovação característica da natureza, do
mesmo modo que a República se pretendia apresentar como regeneradora de uma pátria há

CD-ROM DE ATAS | 369 | COLUBHE 2012

muito decadente. A árvore simbolizava, ainda, outros valores cívicos e morais caros ao republicanismo como pátria, liberdade, solidariedade ou vida. Na maioria dos casos a festa da árvore
decorreu no mês de Março, assinalando a passagem do Inverno para a Primavera. Este facto
expressava, provavelmente, a continuidade entre os ancestrais ritos de sagração da natureza,
que ocorriam na Primavera, e a nova festividade dedicada à regeneração social.
O esquema organizativo da festa da árvore manteve-se inalterável de festa para festa,
dando lugar, inclusive, à elaboração de um Guia para a organização e realização da Festa da
Árvore da autoria de António Walgôde e de Eusébio de Queiroz (s/d). Aí se idealizam os seguintes passos rituais:

O programa foi assim resolvido: 1.º - O professor fará uma preleção aos alunos sobre a
história, utilidade e serviços da Árvore; 2.º - Sessão solene em que tomarão parte vários oradores para este fim convidados, e os mesmos alunos e famílias, de entre os
quais alguns recitarão poesias apropriadas e alusivas ao ato; 3.º - Cortejo dos alunos;
4.º - Plantação da árvore, precedida duma alocução proferida por um dos alunos mais
distintos da escola; 5.º - Hino da Árvore, entoado pelos mesmos alunos; 6.º - Lunch,
findo o qual, todos os alunos farão ouvir o Hino Nacional, e terminará a cerimónia, depois de alguns membros fazerem sentir as vantagens de esta cerimónia e resolverem
popularizar o mais possível esta solenidade.(p.7)
Um elemento importante era o cortejo cívico, que percorria a localidade dirigindo-se para o local de plantação das árvores, passando pelos pontos centrais da toponímia republicana.
Um outro aspeto a realçar é o que se refere ao papel de destaque assumido pelos professores
primários na organização da festa, o que nos remete para a missão que a República lhes atribuía como guias espirituais das comunidades. Protagonistas centrais eram, igualmente, os jovens
alunos das escolas primárias. Na verdade, que melhores atores poderia ter a celebração da
permanente capacidade de renovação da natureza que essa vida em crescimento que são os
jovens? Apesar de organizada pelas escolas primárias, a festa da árvore extravasava o âmbito
estritamente escolar, oferecendo-se como espetáculo cívico no espaço público. Além disso, a
Festa da Árvore continha em si uma dimensão tendencialmente utópica, ao apelar a uma espécie de comunhão simbólica tendo como referência os valores por ela representados. As festas
cívicas republicanas surgiam, no seu conjunto, como uma alternativa laica, no contexto escolar,
às celebrações e símbolos católicos que até aí marcavam presença nesse espaço. Num outro
sentido, não deixam de possuir também uma dimensão religiosa Pintassilgo, 1998).
Não obstante a sua vocação integradora, as festas da árvore, como as festas cívicas em
geral, não conseguiram ser consensuais no campo pedagógico, como nos dão conta, de novo,
os debates havidos na Sociedade de Estudos Pedagógicos. É, em particular, a participação dos
jovens alunos das escolas primárias que aí vai ser questionado. O tema foi, por exemplo, levantado na sessão de 27 de Abril de 1912, pela voz do então secretário da Academia de Estudos
Livres, Cardoso Gonçalves10. O orador dá conta da realização anterior de uma festa de homenagem a Teófilo Braga onde, “com desgosto”, assistiu a “um cortejo cívico” no qual se incorporaram “algumas escolas infantis”. Essa prática, que se “enraizou” com a República, viola, na sua
opinião, “todas as regras pedagógicas”, ao privilegiar o “criminoso exibicionismo dos estandartes, dos uniformes vistosos, sem respeito algum... pela criança, que será o cidadão de amanhã”. Na sessão de 5 de Fevereiro de 1913, Sá Oliveira, o prestigiado Reitor do Liceu Pedro
Nunes, apresenta um documento sobre as festas escolares ao longo do qual manifesta a sua
opinião sobre a “última festa da árvore que se realizou em Lisboa, promovida pela Liga Nacional
de Instrução”11. O orador considera que o programa dessa, na sua opinião, louvável iniciativa
lhe suscita, simultaneamente, algumas reservas e propõe, nessa conformidade, que se diminua
o papel das bandas militares, que os discursos sejam reduzidos e que se promova a exibição
dos trabalhos das crianças. Em geral, devem ser excluídas as “questões políticas ou religiosas”
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e deve ser realçado “o intuito educativo das festas”, alargando também a sua influência às famílias.
Em termos gerais, muitos educadores, designadamente os mais próximos das conceções da Educação Nova, criticaram o desfasamento das festas cívicas em relação à consciência
e necessidades das crianças, o seu formalismo ou o militarismo subjacente a algumas das práticas. Em alternativa, foram propostas e tiveram larga difusão festas consideradas especificamente educativas, com finalidades morais e culturais. Nessas festas, as instituições escolares
procuravam apresentar a exemplaridade dos seus projetos pedagógicos perante um público
mais vasto (pais, mas também educadores e políticos), em momentos de celebração de aniversários ou de final de ano letivo, onde ocupava lugar central a apresentação dos trabalhos dos
alunos, mas também exibições culturais e artísticas, como recitação de poesias, música e canto.
Mais do que o apelo a identidades mais vastas (como a Pátria) era a identidade da instituição
que estava em causa e a bondade das suas opções e métodos pedagógicos. Em qualquer dos
casos, representavam uma homenagem à infância e à juventude e o que elas representavam
como promessa de futuro.
Nessa conformidade, é a própria Sociedade que acaba por se envolver ativamente na
dinamização de festas educativas alternativas às festas cívicas, tendo as crianças como os protagonistas e pondo em relevo “os princípios de solidariedade humana”, fórmula essa que nos
remete para o principal valor de uma nova moral (em contraponto à moral decorrente do catolicismo) que se pretende aglutinadora da vida social12. Foi aquele o objetivo do “certame de festas escolares”, uma espécie de concurso, que teve apoio governamental, realizado entre Maio e
Junho de 1914 e que contou com a participação de 14 escolas, as quais expuseram trabalhos
de alunos e desenvolveram atividades várias no plano artístico, designadamente teatro infantil,
canto coral jogos e danças escolares. O 1º prémio foi atribuído ao Instituto de Educação e Trabalho de Odivelas. Este certame foi complementado, no ano seguinte, pela “Exposição de arte
na escola”, uma iniciativa exemplar relativamente à importância atribuída à dimensão educativa
da arte e à necessidade de criar de uma escola “atraente”13.
5. O ritualismo pedagógico-didático
Importa chamar a atenção, por fim, para os rituais presentes no interior da sala de aula
e mais especificamente pedagógico-didáticos, associados ao modo como os professores organizam o seu trabalho, o espaço em que ele acontece ou como controlam o tempo, mas, também,
como se relacionam com os seus alunos ou estes entre si. Parte do que acontece na sala de
aula é profundamente ritualizado, expressando tradições docentes e projectos pedagógicos e
representando a sedimentação de determinadas dimensões da chamada cultura escolar. Recentemente, alguns autores têm procurado conceptualizar esses rituais, seja sob a forma de “cultura empírica da escola” (Agustín Escolano) ou de “gramática da pedagogização” (Marc Depaepe
e Frank Simon).
Betty Eggermont destaca a este propósito, como já vimos, os rituais de ordem e silêncio. Também já sublinhámos a importância dos rituais associados aos castigos, designadamente
os corporais. Num texto de caráter memorialístico, um antigo professor, Joaquim Dória (1948),
traça um retrato negro do ambiente escolar por ele percecionado, na sua dimensão ritualística,
enquanto aluno:

Sofri com o purgatório da escola oficial ou escola régia, como então se dizia, cujo professor, alto, magro e com uns pulmões de ferro, era um verdadeiro carrasco! Por qualquer ligeiro engano durante o recitativo das lições, que eram decoradas p-á-pá, Santa
Justa, como estavam nos compêndios, era logo meia dúzia ou uma dúzia de palmatoadas com uma palmatória de buxo, pesada como chumbo e com os respetivos cinco
olhos. (pp.16-17)
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Tanto as “palmatoadas” como o “recitativo das lições” representavam práticas, educativas ou
punitivas, que serviam de base a verdadeiras “coreografias escolares” que simbolizavam a vontade de ordem e de disciplina subjacente à própria funcionalidade social da escola.
Os manuais de pedagogia e de metodologia (ou didática), enquanto repositórios de práticas recomendadas e instrumentos organizadores da atividade dos professores, representam,
também eles, bons exemplos de uma certa ritualização que se pretende introduzir no trabalho
tanto de docentes como discentes. Falando de “método de exposição”, Bernardino Lage (s/d)
recomenda ao professor, entre outras coisas, o seguinte:

À viveza na exposição deve o professor juntar uma atitude correta, isto é, em lugar de
se deitar sobre a sua secretária, com a cabeça apoiada nas mãos, o olhar fixo em tudo
menos na criança, deve tomar um porte escrupulosamente correto, tanto quando está
de pé como quando está sentado, e encarar os alunos bem de frente e com franqueza
sempre que tenha de se lhes dirigir.
O grau de elevação de voz com que o professor expõe é também um fator importante a
que é necessário atender… (p.300)
Ao abordar o “método socrático” o autor procura, igualmente, apresentar um caminho adequado para a sua concretização, designadamente no que se refere aos procedimentos a ter em
conta na formulação de perguntas aos alunos (e respetivas respostas por parte destes), esboçando uma micro - “coreografia escolar”:

Depois de apresentar a pergunta revestida de todos os requisitos necessários para poder ser bem compreendida, deve deixar-se decorrer o tempo suficiente para que os
alunos formulem a respetiva resposta. Passado esse tempo, cuja duração será diretamente proporcional à dificuldade da resposta, o professor indica, pronunciando-lhe o
nome, o aluno que deve responder…
O aluno indicado responderá do seu lugar ou sairá dele, conforme a natureza da resposta que tiver de dar. Assim, se tiver de dizer, por exemplo, em que data foi implantado o regime republicano em Portugal, responderá do seu lugar: em 5 de Outubro de
1910. Mas se tiver de dizer, por exemplo, quais os afluentes do rio Mondego, o aluno
levanta-se, sai do seu lugar e dirige-se ao mapa de Portugal para aí indicar os ditos
afluentes.
Nota: - Alguns professores permitem que todos os alunos que sabem e querem responder, se manifestem levantando-se ou erguendo simplesmente a mão. Nenhuma vantagem há nisso, podendo, pelo contrário, ser um motivo de indisciplina. O professor deve
pedir a resposta não só aos alunos que querem responder, mas também e muito principalmente, aos que não querem.
Sempre que o aluno tenha de sair do seu lugar, deve fazê-lo com ordem, sem afetação,
duma maneira correta e com naturalidade. (pp. 321-322)
São, igualmente, alvo de codificação os comportamentos dos professores em face das respostas
dos alunos: a) Não interromperá o aluno enquanto ele não tiver terminado completamente a
sua resposta; b) Ouvirá com interesse todas as respostas dos seus alunos, sejam elas quais
forem; c) Será razoável na aceitação das respostas, isto é, deve aceitar como boas mesmo
aquelas que rigorosamente o não sejam, e declarar más só aquelas que de todo o forem; d)
Interessará toda a classe em todas as respostas.
Cremos, para concluir, ter ficado fundamentada a ideia que, de algum modo, nos
acompanhou ao longo deste percurso: a vida escolar, encarada historicamente e nas suas diversas dimensões (pedagógica, cívica, religiosa, etc.), está profundamente impregnada de rituais, através dos quais se atribui sentido e espessura simbólica a quotidianos fragmentados e
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naturalizados. Esse sistema de rituais, bem como os símbolos, coreografias ou cerimónias que
com ele se articulam, são uma componente importante da cultura escolar.
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O objetivo deste trabalho é discutir os processos discursivos da produção do professor como
símbolo de progresso nacional no contexto da institucionalização da instrução elementar e da
elaboração da idéia de nação no Brasil, no século XIX, com maior ênfase nas ultimas décadas
imperiais. Minha principal hipótese é de que a idealização do professor como profissional redentor da ignorância se estrutura na mesma lógica da idealização da nação como símbolo de unidade cultural. Escola e nação se apresentaram como instituições totalmente originais tendo em
vista as demandas geradas pelos governos constitucionais e pela nova condição de cidadão.
Como sabemos em fins do século XVIII e no século XIX os povos do ocidente vivenciaram duas
importantes experiências: a popularização da escola e a elaboração das identidades nacionais.
Apesar das diferenças nos processos destes acontecimentos nas várias localidades, foi recorrente e comum o apelo ao trabalho do mestre como fundamental para a sensibilização das causas
nacionais. Contudo o processo de exaltação da função do mestre se fez num contexto de muitas tensões, relacionadas a conflitos com alunos, familiares e gestores do ensino. Ainda assim
consolidou-se uma expectativa alta sobre o trabalho do professor e a função da escola no desenvolvimento das nações. Escola e nação foram estabelecidos como locais de produção de
homogeneidade cultural em que pese a profunda diversidade social constituidora destes espaços, discutir este paradoxo é fundamental para explicar as tensões históricas presentes na elaboração da função do professor.
O recorte temporal da pesquisa é o Brasil imperial, entre os anos de 1822 e 1889, contexto em
que ocorreu a implantação da monarquia constitucional, da instrução pública como direito civil e
político do cidadão brasileiro (Constituição Política do Império do Brasil, artigo 179) e da difusão
da idéia de cidadão. Observa-se que junto a estes acontecimentos foi mantido até o ano de
1888 o regime de trabalho escravo. Deste modo Constituição, escravidão e educação para todos os habitantes livres foram fatos presentes na elaboração da idéia de nação e cidadania no
Brasil do século XIX.
Além do estabelecimento da instrução elementar pela Constituição de 1824, houve também
uma única lei geral em 15/10 /1827 com instruções para criação de “escolas de primeiras letras” em todo o império. Devido ao ato adicional de 1834, a instrução elementar passou a ser
regida por legislações provinciais com diferenças em cada província. Quanto à normatização do
trabalho dos professores, temos que a implantação de escolas cujos professores eram pagos
pelo governo ocorreu desde o período colonial com as reformas pombalinas (1759 e 1772).
Contudo é no império que se delineia a função do mestre como formador do cidadão e podemos dizer ocorre a popularização da docência, mas não na dimensão quantitativa, pois o Brasil
em fins do século XIX tinha em torno de 85% da população analfabeta. A popularização da docência se deve ao fato de que escola pública elementar brasileira do século XIX foi essencialmente freqüentada por pobres e mestiços, ainda que de modo muito irregular.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram consultados diferentes documentos tais como
legislação, relatórios de governos, ofícios diversos e um periódico educacional, a Revista do Ensino. Quanto à fundamentação teórica foi realizado estudos de alguns autores. Os estudos de
Pierre Rosanvallon (1997) são importantes para analisar as dimensões políticas da introdução
da escola como direito. Em sua reflexão há uma estreita relação entre a organização do Estado
moderno, “Estado-protetor”, e o aparecimento de sujeitos portadores de direitos. Portanto pretende-se discutir a organização da nação brasileira nesta perspectiva e indagar as tensões presentes na elaboração do lugar da educação escolar e a função do mestre no processo de
institucionalização da escola como direito.
Outra questão teórica importante refere-se à discussão sobre a coexistência de fatos como a
escravidão, Constituição e direito a educação pública. Autoras como Hilda Sabato (2009) e Miriam Dolhnikoff (2009) observam que no século XIX a permanência da escravidão no processo de
elaboração política da idéia de governo constitucional não se apresenta como impedimento de
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sua instalação. De qualquer modo temos que a nova estrutura política de governo constitucional, ainda que associada a escravidão, demandou a elaboração do sentimento de pertença nacional e a institucionalização da escola tendo o professor como sujeito central no
desencadeamento do processo de renovação social. A discussão teórica desta questão se fez a
partir dos estudos do sociólogo Norbert Elias (1993). Para este autor a elaboração da idéia de
nação como símbolo de unidade e coesão social demonstra o campo ampliado de tensões presente na passagem dos governos absolutistas de súditos, para os constitucionais, onde foi forjado o cidadão. Este fato expressa novas dinâmicas de interdependência entre governantes e
governados como integrantes do processo civilizador em curso, ou seja, denota mudanças na
distribuição do poder.
Elias contribui ainda com a noção de processo civilizador e nos auxilia a indagar sobre a missão
civilizadora do professor e a simbologia que assume o trabalho do mestre em sua função de
“educar os ignorantes”. No contexto brasileiro de população negra, mestiça e pobre, representada como rude, o trabalho de professor se apresentou como “árdua missão”. Atrair pessoas
para a docência foi um desafio permanente do governo imperial.
Em relação aos estudos sobre história da docência no conjunto da historiografia da educação
diferentes autores têm investigado a temática. Estudos como Antonio Nóvoa (1991), Mendonça
e Ó (2007), entre tantos outros, são interlocuções fundamentais na questão das tensões presentes no processo de profissionalização do professor.
Para o desenvolvimento das questões de pesquisa indicadas organizou-se o trabalho em dois
tópicos, ambos com ênfase nas tensões entre unidade e diversidade. O primeiro, “Escola e nação: elaboração da unidade” discutiu-se no processo de institucionalização de ambas as instituições as tensões entre a produção discursiva das demandas por uma educação escolar
homogeneizadora de hábitos e a precariedade de seu funcionamento caracterizado principalmente pelas políticas locais. Neste item é importante destacar as políticas clientelísticas de contratação de professores e resolução dos problemas da instrução. O segundo tópico, “Mestre e
população: expressão da diversidade” desenvolve análise sobre os conflitos locais envolvendo
gestores do ensino, alunos, pais e professores. É possível observar problemas relacionados à
violência entre alunos e professores, brigas políticas entre pais, gestores e professores e comportamentos de discriminação social e racial.
Como conclusão pode-se dizer que as sociedades ocidentais da contemporaneidade de um modo geral são expressão do processo civilizador desencadeado desde o século XV. Numa longa
duração histórica o movimento social se fez numa direção não linear de alteração das relações
de poder com diminuição de poder entre governantes e governados, motivo de tensões. O aparecimento do direito de voto, a elaboração da idéia de cidadão de direitos, bem como da escola
pública como direito são manifestações destas mudanças. Associadas a isto novas estruturas de
poder se constituíram como modo de estabelecer novos procedimentos de coesão social, entre
elas a nação e a escola. O controle do saber, a institucionalização da escola para todos e a centralidade na função do professor como regenerador são elementos que integram o processo
civilizador, carregados de tensões entre unidade e diversidade sócio-cultural.
No caso brasileiro em específico, as principais tensões desses processos estiveram relacionadas
com a heterogeneidade social e étnica da população. De um lado a associação entre a origem
negra e mestiça com escravidão, de outro a origem social muito pobre de grande maioria da
população em contraste com a minoria mais abastada. De certo modo as elites políticas mantinham uma posição dupla quanto à função da escola elementar - afirmavam a fundamental importância da escolarização da população para o progresso da civilização, mas também colocam
em dúvida as condições de educabilidade da população brasileira.
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Temos que a escola do século XIX se estabeleceu num contexto em que pobreza e miscigenação das crianças, motivos fundamentais de expansão da instrução pública para a conformação
da nação, demonstrou serem eles mesmos fatores de impedimento de seu desenvolvimento. A
escola instituída e os mestres não tinham competência para alterar a situação de indigência das
crianças, pelo contrário deram visibilidade a esta situação, criando condições para um acesso
diferenciado à cidadania. Desse modo a dimensão simbólica do professor como redentor da
nação se apresentou comprometida.
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A construção dos Estados nacionais no século XIX foi um processo complexo que implicou diversas movimentações por parte dos grupos dirigentes, no sentido de envolver e sedimentar a adesão dos diferentes grupos sociais aos projetos em marcha. A nova configuração do
Estado demandava outras formas de participação e subordinação ao poder, calcadas na idéia
de cidadão, cunhada desde o século XVII no pensamento liberal (HOBSBAWM, 1990). As hierarquias sociais precisavam ser ressignificadas e os modos de dominação encontravam meios
reformulados de se impor. A contribuição de Benedict Anderson (2008), embora divergente da
análise de Hobsbawm, ajudou na compreensão de como esse processo demandou muitos investimentos na constituição de um imaginário que incorporasse essa entidade “nação”, assim
como os símbolos a ela associados, aos modos correntes de ver e conceber o mundo.
Nesse processo, a língua nacional assumiu o papel de ferramenta privilegiada no cimento da homogeneidade necessária à noção de pertencimento. Sentir-se parte de um todo delimitado era o fundamento da sensibilidade básica da identidade nacional. Para isso, alguns
elementos de uniformização seriam necessários, e a língua falada e escrita, base da comunicação entre os cidadãos e da disseminação dos princípios organizativos e agregadores do Estado,
impunha-se como dispositivo. A escrita deveria sobrepor-se à oralidade na unificação do sentir
e do expressar. Os textos escritos tornaram-se recursos portadores de narrativas, formulações
e imagens apropriadas para capturar os espíritos e semear a aceitação da nação como algo natural e indispensável à vida social.
A idéia de nação brasileira resultou do processo associado à independência política em
relação ao império português, e teve dois momentos significativos no século XIX. O primeiro
deles referido ao próprio rompimento, que teve um marco em 1822, quando se inaugurou a
autonomia política e o país começou a se constituir como um novo corpo político. O segundo
momento é identificado pela mudança do regime político, quando o golpe de deposição do imperador Pedro II instaurou o regime republicano em 1889. Os embates próprios de cada um
desses momentos enfeixaram uma diversidade de problemas a serem enfrentados pelos grupos
dirigentes, desde o nome a ser adotado pelo país que acabava de ser criado até as diferenciações a serem mantidas ou reinventadas.
O objeto deste trabalho está situado no segundo desses momentos, quando os novos
dirigentes precisaram renovar os esforços de construir uma unidade de ação em torno do projeto que se inaugurava, bem como trabalhar no sentido de agregar os diversos segmentos sociais
em torno dos novos poderes constituídos. Se, no primeiro momento, isso implicou a sedimentação de uma identidade política, a de “brasileiro”, e a relação a ser consolidada entre um território e a nacionalidade (MATTOS, 2009, p. 23-24), no segundo momento, o republicano, tratavase de deslocar a simbologia associada à monarquia, em que a figura do imperador catalizava as
referências mais significativas. Novos atores assumiam o centro cena, e a noção de cidadão
deveria ser ressignificada à luz dos novos parâmetros simbólicos mobilizados para disseminar a
nova imagem de nação.
Dentre esses atores, a oficialidade do exército e, dentro dela, os grupos intelectualizados situados nos maiores centros, sobretudo no Rio de Janeiro, destacavam-se como agentes
de construção do novo regime. Presentes na cena política desde as décadas finais do período
imperial, os militares tinham, na nascente República, sua primeira experiência coletiva de condução do estado. Muitos deles foram arregimentados para ocupar postos intermediários no aparelho de estado, nas agências de governo, e outros tantos candidataram-se e foram eleitos para
o Congresso Nacional, atuando principalmente como deputados, na Câmara. Para além dos
postos de governo, a oficialidade do exército fazia-se presente nos debates por meio de organizações como o Clube Militar e a congregação da Escola Militar.
Para além da ação política direta exercitada nos espaços estatais, os oficiais do exército
integravam o restrito grupo de homens letrados de fins do século XIX brasileiro, que circulavam
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em livrarias, bibliotecas e gabinetes de leitura, como leitores, mas, também, como escritores.
Neste trabalho, tomamos uma publicação produzida por um desses militares, que teve a particularidade, não tão comum à época, de ser dirigida ao público infantil. Trata-se do livro Episódios militares, escrito Joaquim Silvério d’Azevedo Pimentel, publicado pela primeira vez em
1887, ainda durante o período monárquico. Em 1891, já vigente o regime republicano, o livro
foi indicado, por duas instâncias, para ser adotado como livro de leitura em escolas. A primeira
delas, a Congregação do Colégio Militar, sugere ao Ministério dos Negócios da Guerra sua adoção para uso não só no referido colégio, como também em outras escolas do exército: a Escola
de Sargentos, a dos Aprendizes dos Arsenais e em todas as escolas regimentais.
A indicação para essas escolas evidencia a intenção de utilizá-lo como livro de leitura,
sobretudo nas turmas de aprendizagem inicial da leitura e da escrita. O Colégio Militar era uma
instituição de ensino secundário, mas, como era comum aos demais colégios secundários da
época, incluía classes elementares. O mesmo se passava na Escola de Sargentos, não voltada
para um público infantil, mas que iniciava nos estudos primários, ao mesmo tempo em que fornecia instrução militar, aqueles que seriam os oficiais de mais baixa patente na corporação. As
escolas de aprendizes eram destinadas aos meninos, em grande parte órfãos, recolhidos aos
arsenais do exército com vistas à formação para o trabalho. Os arsenais abrigavam a atividade
manufatureira do exército, garantindo a fabricação e reparação de utensílios, vestimentas, armas, além da manutenção dos prédios, incluindo, portanto, a formação de trabalhadores para a
construção. As escolas regimentais existiam nos diferentes pólos de funcionamento das atividades de defesa do território, sobretudo nos quartéis. Não abrigavam necessariamente crianças,
mas poderiam contar com meninos ou jovens recrutas já em serviço, o que era possível no século XIX.
Mas o nosso maior interesse pelo livro decorre de sua adoção pela Inspetoria Geral de
Instrução Pública da Capital Federal, o Rio de Janeiro, como livro de leitura nas escolas primárias, logo após a instalação do governo republicano. No parecer redigido por Augusto Candido
Xavier Cony, ressalta o trecho em que o parecerista referia-se à pergunta sobre como formar os
sentimentos patrióticos nas crianças. E ele declara: “... não conheço outro meio que não seja o
de leituras apropriadas, cujos fatos sejam salientados pelo professor; e o de marchas e cânticos
adequados ao assunto” (1891). Analisar este livro de leituras à luz desse contexto de construção de novos referentes para a incorporação ao ideal de nação das novas gerações em formação foi o objetivo central de nosso trabalho.
Para isso, levamos em consideração, em primeiro lugar, a posição de seu autor no
campo militar e sua inserção no mundo das letras de fins do século XIX brasileiro. O autor do
livro Episódios militares teve uma relação particular com o exército, definida por seu alistamento voluntário durante a Guerra do Paraguai. Nascido na cidade de Rio Formoso, na então província de Pernambuco, apresentou-se como “voluntário da pátria” quando completou 21 anos.
Essa inserção acarretou o deslocamento inicial para o cenário de guerra e, após ter sido ferido,
sua transferência para o Rio de Janeiro, o maior centro político e cultural do Império. Sua convivência na cidade levou-o a participar de círculos de sociabilidade de novo tipo, em um momento histórico de grande circulação de textos e de constituição da grande imprensa. Os
jornais tornavam-se veículo da produção dos escritores, cronistas e políticos concentrados na
capital do país. Mapear essas redes de sociabilidade torna-se imprescindível para a compreensão da trajetória do autor do livro em questão, que se tornou escritor e publicou outros livros,
de prosa e poesia.
O livro que tomamos para análise é composto por sessenta e três histórias curtas, apresentadas pelo autor como sendo relatos de fatos verídicos ocorridos durante a Guerra do Paraguai, envolvendo militares do exército brasileiro. O autor procurou dar a esses relatos um
tratamento dramático, por vezes cômico, com a clara intenção de capturar o interesse do leitor.
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Nossa análise levou em conta os critérios de seleção embutidos na coleta do autor em relação
aos episódios a serem narrados. Ressaltamos, nesse âmbito, a representação da guerra que os
textos procuravam construir e incutir no seu público.
Um último aspecto considerado neste trabalho diz respeito à recepção do livro. Diante
da dificuldade na obtenção de dados sobre o trabalho executado nas escolas, analisamos as
circunstâncias que levaram à sua adoção pelas instâncias dirigentes da educação pública do
período inicial da República. Embora tenha sido escrito e publicado ainda durante a monarquia,
o vínculo com o exército foi fundamental para a sua indicação como livro de leitura das escolas
da capital da República. A análise do conteúdo dos pareceres redigidos pelas respectivas instâncias foi a operação de que nos valemos para nossa interpretação.
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Neste estudo1 proponho a discussão da exaltação do urbano como símbolo civilizacional
e de integração à nação. Para realizar esta tarefa foram escolhidos como fonte dois impressos
do estado de Goiás-BR2, A Informação Goyana e Oeste3. Estes periódicos se constituem em
uma ferramenta significativa para a produção de um sentimento de pertença nacional da região
do Brasil Central. Este trabalho tem, portanto, o objetivo de discutir as dinâmicas discursivas
relativas à projeção do estado de Goiás-BR no cenário nacional, entendendo que essa configuração se fez numa direção específica por meio da apresentação dos traços de progresso e modernidade da região.
Minha hipótese é que esses impressos se constituíram em estratégias de formação da
opinião pública acerca das potencialidades da região central do Brasil, cumprindo assim importante função educativa. Parto da ideia de que os mentores e colaboradores destes impressos
tinham como preocupação construir uma identidade moderna para o povo goiano, assim como
uma nova percepção da sociedade em geral com relação ao estado, ou seja, apresentar uma
nova configuração integrada às mudanças políticas, econômicas e culturais em curso no Brasil
do século XX. Através desses impressos pretendia-se divulgar as potencialidades naturais e culturais de Goiás e, por conseguinte, apresentar o urbano enquanto símbolo civilizacional.
Do ponto de vista teórico-metodológico, dentre as vantagens em se realizar uma pesquisa utilizando a imprensa como fonte documental da história, Zicman (1985, p. 90) destaca:
a) Periocidade: os jornais são arquivos do “quotidiano” registrando a
memória do dia-a-dia [...]
b) Disposição Espacial da Informação: Para cada período tem-se a
possibilidade de inserção do fato histórico dentro de um contexto
mais amplo, entre outros fatos que compõem a atualidade;
c) Tipo de Censura: Diferentemente de outros tipos de fontes documentais, a Imprensa sofre apenas a censura instantânea e imediata. [...]
Segundo a autora, as pesquisas a partir de jornais e periódicos devem esboçar as principais características dos órgãos de imprensa consultados tendo em vista que estes agem no
campo político-ideológico. Além disso, destaca que a apresentação de notícias, pela imprensa,
não é uma mera repetição de ocorrências e registros, mas “denotam a atitude de cada veículo
de informação, todo jornal organiza os acontecimento e informações segundo seu próprio filtro”. (ZICMAN, 1985, p. 90).
A esse respeito, vale destacar que as revistas, A Informação Goyana e Oeste, retratam
pontos de vista de grupos específicos, inseridos numa particular configuração, comportando
tensões e anseios que ganharam forma nas notícias veiculadas nesses suportes impressos para
o público leitor de Goiás, demais estados e alguns países.
Na opinião de alguns historiadores goianos um marco significativo de ruptura com a
ideia de atraso do estado de Goiás foi a Revolução de 1930, fato emblematicamente representado pela fundação da nova capital e a ascensão ao poder de Pedro Ludovico Teixeira. Trata-se
da construção de um projeto político que tinha suas bases na idealização da modernidade, cujo
signo maior é o projeto urbanístico da cidade de Goiânia.
Cumpre informar, ainda, que a fundação da nova cidade-capital de Goiás estabelece
uma ruptura física com o passado “degradado”, assim como a “Marcha para o Oeste” se apresenta como panacéia para as populações desempregadas das regiões cafeicultoras rumo às
frentes de expansão agrícola em Goiás, na condição de proprietários. Ademais, os recursos do
governo goiano mais do que duplicam entre 1935/1940 e a par dessas mudanças deu-se a
emergência do urbano.
Vale lembrar que a imprensa utiliza-se de uma linguagem jornalística, em que três elementos principais se destacam: expressão escrita – textos, manchetes; expressão icônica – fo-
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tos, imagens, desenhos – e a composição do jornal – distribuição dos artigos. Diante do exposto, adota-se a estratégia de observar a forma e o conteúdo das revistas de modo interdependente, isto é, relacionando texto e contexto. Tendo em vista a complexidade e amplitude da
análise desses dois impressos, para esta comunicação focalizo as estratégias discursivas apresentadas nas capas e/ou primeiras páginas das revistas A Informação Goyana e Oeste, como
forma de projeção do estado de Goiás no cenário nacional. Desse modo, algumas questões surgem no horizonte dessa análise: quais os principais destaques apresentados nas páginas iniciais
das edições d’A Informação Goyana e Oeste e qual a sua relação com a ideia de urbanidade e
progresso do estado a serem apresentados no cenário nacional?
Nesse sentido, na primeira parte deste texto é dedicada à apresentação das revistas A
Informação Goyana e Oeste. Na segunda, apresento algumas argumentações a partir da problemática em questão e por fim, traço algumas considerações, que longe estão de serem finais,
visto que novas questões surgem nesse horizonte de investigação.

2 - Revistas A Informação Goyana e Oeste
Tomando como referência o estudo de Zicman (1985) destaco a importância de apresentar A Informação Goyana e Oeste. A coleção da revista A Informação Goyana é composta por 213 números dispostas em 1912 páginas. Trata-se de uma revista “mensal, ilustrada e
informativa das possibilidades do Brasil Central”. Todavia, ainda que o grupo responsável por
sua editoração sinalizasse uma preocupação em representar o Brasil-Central (Minas, Goyaz,
Matto Grosso, Oeste de São Paulo e parte do sertão da Bahia, Piauhy e Maranhão) seu enfoque
recaía, particularmente, sobre a “realidade de Goiás” para o Brasil.
Essa revista era editada no Rio de Janeiro e tinha circulação em diferentes unidades da
federação brasileira e em alguns países. Contou com a colaboração de profissionais de diferentes áreas. A Informação Goyana tinha papel de boa qualidade, o tamanho era de 32x24cm e os
títulos vinham em negrito e em destaque. Os conteúdos eram dispostos em duas colunas, o
número médio de páginas publicado era oito, tendo variações até dezesseis. Segundo Nepomuceno (1998) esta revista atendia ao padrão de organização de outras revistas da época, não
havia seções previamente definidas. Destaca-se que os editorais apareciam, particularmente, no
primeiro número de cada ano.
No que compete ao público-leitor, acredita-se que era reduzido e letrado. Em algumas
matérias publicadas, observa-se, por exemplo, citações em língua original, como o francês, o
que enfatiza o grau de exigência em relação ao leitor. Segundo Nepomuceno (1998, p. 64):
Deve-se lembrar que A Informação Goyana, construída com base em
relatórios de presidentes da Província, do relato de viajantes que visitaram o Estado de Goiás no decorrer de todo o século XIX, e de estudos técnicos feitos pelos seus próprios colaboradores, constituía-se
num documento de difícil leitura. [...] se destinava aos políticos, aos
homens de letras e negócios, bem como à imprensa.
A revista A Informação Goyana aborda uma variedade de assuntos ao longo de suas
publicações, tais como economia, saúde, história, literatura, política e educação. De acordo com
Nepomuceno (1998, p. 13) “em face do volume, dos tipos e da variedade de conteúdos que
priorizou, A Informação Goyana foi caracterizada como uma revista de perfil enciclopédico”.
Para a autora, A Informação Goyana não foi apenas uma revista de informação sendo de fato
uma “revista de opinião”, visto que além de informar promovia a formação de uma “opinião
positiva” sobre o estado de Goiás.
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A revista Oeste retrata a vida intelectual, artística e cultural de Goiânia (nova cidade–
capital de Goiás) nos seus primeiros tempos. Sua primeira publicação foi lançada em 5 de julho
de 1942, mesma “data do Batismo Cultural de Goiânia”. Uma ideia que sintetiza bem o espírito
da revista Oeste está presente no editorial do primeiro número, que alardeava a revista como
“o veículo oficial do pensamento moço de Goiaz”.
Oeste, de circulação mensal, foi editada entre 1942 e 1944, contando no seu corpo editorial com figuras como: Bernardo Élis, Garibaldi Teixeira, Hélio Lobo, Paulo Figueiredo e José
Décio Filho. Esta revista, de perfil literário, tinha como objetivo dar maior visibilidade a seus
intelectuais, assim como constituir-se em veículo da ebulição sócio-cultural de Goiânia.
A primeira edição da Oeste esteve sob a responsabilidade e direção de Zecchi Abrahão.
Contudo, a partir do segundo número, houve uma reorganização no corpo editorial com a troca
da direção e a inserção de novos colaboradores. Assim, a partir do segundo número da Oeste
(março de 1943, n. 2 – grifo meu), passa a ser controlada pelo Estado Novo:
Oeste, ao fazer circular seu primeiro número, em julho de 1942, trouxe como Diretor o jornalista Zecchi Abrahão, nome feito na imprensa
do Brasil-Central, onde sua pena se tem distinguido pela observação
objetiva dos problemas regionais e pela justeza dos conceitos que
emite a serviço das causas do povo. Quer na qualidade de dirigente
de órgãos de publicidade, como “correio Oficial” e “Folha de Goiaz”,
quer na de colaborador assíduo da maioria dos jornais goianos e triangulinos, tem sabido honrar a falange dos intelectuais moços do Estado, da qual é um dos mais representativos elementos. Ao entrar
na presente fase, esta revista não pôde infelizmente continuar a contar com a contribuição no posto inicial, em virtude-de
circunstancias presas a atividades profissionais que lhe tomam quasi
integralmente o tempo. Tais circusntancias, no-entretanto, não impedem que possamos ter Zecchi Abrahão como um dos Redatores da
Oeste, entre os quais não menos inestimável será, por-certo, sua
sempre valiosa contribuição.
[...] Há cinco novos integrantes: Castro Costa, Frederico de Medeiros,
J. B. Felix de Sousa, Carlos de Faria e Gabriel Anconi [...] que ocuparão, respectivamente, as funções de Diretor, Redator, Secretários e
Gerente [...]
A partir do segundo número, esta revista passa a receber subsídio do governo e sua
publicação manteve a regularidade de sua periodicidade (mensal) até dezembro de 1944, data
de sua última publicação. Tal investimento não foi gratuito, a orientação estado-novista marcou
a revista que passou a receber não só financiamento, mas influência dos ideais desenvolvimentistas defendido por Vargas. Somando-se a isso, a Oeste se constitui no veículo de propaganda
do governo de Vargas e de Pedro Ludovico Teixeira.
Moreyra (2001, p. 10) afirma que apesar das mudanças ocorridas na revista,
[...] ainda assim, os intelectuais de esquerda continuaram na revista.
É importante marcar essa característica. É importante não só registrar
como ajudar a compreender uma espécie de jogo de complacência e
condescendência que se havia estabelecido entre os novos donos do
poder e o pensamento progressista. Como uma variação jocosa do
homem cordial, estabeleceu-se a presença do autoritarismo cordial.
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Vale destacar ainda, que a partir do número 14, de março de 1944 ocorreu uma mudança na Oeste. O interventor modificou a estrutura legal da revista, sob o argumento de melhor adaptação às suas finalidades. Assim, a nova administração passou a contar com um
diretor, um conselho de censura, sendo estes cargos de confiança do chefe do executivo.
Dentre as várias imagens publicadas ao longo da revista, a fotografia da Ponte da Rede
Mineira de Viação4, no munícipio de Catalão-GO chama a atenção. A imagem dos trilhos de ferro em meio à ponte com seu muro de proteção, em primeiro plano, dá a ideia de modernidade
e crescimento econômico que o município experimentava a partir da via ferroviária. Outro
exemplo de ponte, que destaco é a Ponte sobre o Canal de São Simão5– ligação do sudoeste
goiano ao estado de Minas Gerais. O interessante é que às pontes é atribuído o sentido de modernidade. Antes, o sertão isolado, agora em conexão com o progresso, a riqueza dos minérios
sendo transportada nas linhas férreas para outros estados, além da arquitetura moderna das
pontes. Outras imagens da cidade de Goiânia também aparecem na revista, com suas ruas,
edifícios, hotel, penitenciária, Praça Cívica, Estação de Rádio, Jóquei Clube de Goiaz, Edifício da
Imprensa Oficial do Estado, etc, evidenciando os símbolos de urbanidade e civilização.
A Oeste em sintonia com os sentimentos produzidos pela criação da nova capital se
constituiu, segundo seus idealizadores, em “expressão e parte das transformações que Goiânia
materializa, como ruptura em direção ao moderno”.
2 – A Informação Goyana e Oeste: função educativa e exaltação da modernidade
As revistas Oeste e A Informação Goyana foram ferramentas significativas de veiculação de padrões de costumes e moralidade referentes à nova civilidade que se queria imprimir
na sociedade goiana do século XX. Esses elementos me permitem problematizar a dimensão
educativa desses impressos, bem como as mudanças na percepção dos leitores que se queria
instituir, intentando romper com a representação nacional acerca do estado de Goiás como sertão “atrasado, ignorante e pobre”.
A opinião pública parece ser um fator determinante para os articuladores destes impressos. A ideia que prevalece é que a partir da formação de uma opinião pública era possível
promover transformações do homem e da sociedade. Assim, as revistas A Informação Goyana e
Oeste revelavam o conjunto das tradições e costumes do povo goiano, era a expressão da voz
do povo e de sua terra rica e bela, denunciando sua invisibilidade e requerendo seu lugar na
nação. Enfim, levava a “verdade” sobre Goiás e para os goianos.
A opinião pública é tomada como “força racional capaz de exercer pressão sobre os indivíduos, instancia julgadora a exigir um processo de esclarecimento e de formação do próprio
público, por meio dos intelectuais [...].” (NASCIMENTO, 1989, p. 13). A esse respeito, vale aqui
recuperar alguns excertos de um artigo intitulado “A Informação Goyana”, assinado por Eduardo Sócrates (A INFORMAÇÃO GOYANA, n.1, ano I, p.10-11):
[...] Não se trata de apurar quaes os responsáveis, pois somos todos
goyanos, mas de conseguir uma grande cousa, despertando os poderes públicos do seu criminoso letargo, para lhes chamar á compreensão de suas grandes responsabilidades, auxiliando-os como o indicar
providencias atinentes [...]
A propaganda é o melhor rastilho para se conseguir impressionar
massas populares, transmitindo-lhes ideas, que ellas colhem com fervor. [...]
A nossa grandeza só a poderemos conquistar pelo trabalho inteligente
e convergente, preciso se tornando que o povo compreendida esta
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verdade para agir dentro deste preceito, certo de prestar á sua pátria
maior dos serviços, ao mesmo tempo se enriquecendo.
Para isto conseguir, as vias rápidas de comunicação se impõem.
Os americanos, antes das vias férreas, tiveram as de madeira. Comprehenderam esta grande verdade e a traduziram na prática. Imitemo-los que faremos a nossa prosperidade.
Grosso modo, pode-se dizer que a imprensa, leia-se A Informação Goyana e Oeste, tem
papel crucial na função de transformar seu povo, assim como de exercer um papel importante
no campo de forças para a tomada de decisões governamentais. Mas, é preciso observar que a
força da opinião pública não está no discurso propriamente dito, mas, na sua aceitação por parte desse público. Na apresentação do livro de Nascimento (1989, p. 15), Chauí sintetiza a discussão sobre opinião afirmando que:
Tida, antes, como efêmera e volúvel, reino duvidoso da moda, tornase agora, estabilizadora dos costumes e da moral, transportando a
moda para o reino da verdade. Forma-se a partir de grupos de homens ilustrados – pedagogos, preceptores, guias e juízes do povo – e
sua força não provém do discurso desses homens e sim de que seja
aceita e assimilada pelo público esclarecido.
Elias (2006, p. 125) também discute a questão da opinião pública ao analisar o caso inglês e problematiza que:
A opinião pública não é simplesmente uma sintonia da opinião de muitos seres humanos sobre uma questão do dia, particular e determinada, mas algo compreendido em contínua formação, um processo vivo
que oscila em movimentos pendulares e que, no decorrer desse balanço, influencia as decisões que são tomadas em nome da nação.
Para Elias, a reação da opinião pública sobre um determinado acontecimento é diferente da reação de outros países, devido aos traços específicos de cada um. Segundo o autor, “os
traços básicos do desenvolvimento social das nações são, até certo grau, diferentes”. Dessa
forma, a opinião pública e sua função social, não é algo pronto e acabado, mas faz parte do
jogo social num processo contínuo de formação.
Em outro estudo, Elias explica que as formações sócio-históricas não são deliberadamente criadas por pessoas individuais ou organismos, mas a partir de uma vasta rede de funções no interior das associações humanas. Assim, cada pessoa vive em dependência funcional
das outras numa cadeia em que as ligam. “Essas cadeias não são visíveis e tangíveis, como grilhões de ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos reais [...] E
a essa rede de funções que [...] chamamos de sociedade”. (ELIAS, 1994, p.23)
Entendendo que o “processo civilizador” se configura numa rede de interdependências,
que não se concentra apenas no desenvolvimento econômico, mas num processo complexo,
inscrito numa cadeia de interdependências historicamente variável, que compõe uma figuração
e, ainda, que rupturas produzem novas configurações, podemos refletir sobre quais comportamentos e sentimentos estão em elaboração nas revistas A Informação Goyana e Oeste.
Nestes termos, os estudos de Norbert Elias sobre o processo civilizador, que traz conceitos como: “configuração”, “interdependência” e “equilíbrio das tensões” contribuem para
uma análise atenta acerca da construção das imagens positivas de Goiás e da idealização de
“padrões” civilizados nos impressos em estudo. Na revista A Informação Goyana, por exemplo,
o sentimento não se refere apenas à mudança do comportamento de seus conterrâneos em
relação ao status de Goyaz (grafia antiga), mas de busca da transformação da visão que a na-
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ção tinha do estado, ou seja, projetava-se sair de uma quase invisibilidade para o (re) conhecimento de suas riquezas, bem como se ansiava alcançar o progresso e integração à nação.
Aliás, foi a percepção de que o estado não tinha espaço e voz na imprensa nacional que
fortaleceu o interesse de um grupo de intelectuais goianos em publicar uma revista que retratasse a “realidade” da região. Além disso, A Informação Goyana, por exemplo, tinha como objetivo refutar informações incorretas que a imprensa da época tivesse divulgado. Oberva-se, por
exemplo, que na edição n. 1, em artigo com o mesmo nome da revista, este veículo de informação é apresentado como instrumento de propaganda de Goyaz para os seus conterrâneos e
os estrangeiros, a partir da exaltação de suas potencialidades, destacando assim seu papel social e econômico no cenário nacional.
O aparecimento hoje desta publicação se justifica pela própria necessidade que havia de um órgão informativo e de propaganda das incomparáveis riquezas nativas do interlanad brasileiro – essa
vastíssima região quasi desconhecida sob todos os seus aspectos e
que, no entanto, possue os mais fortes elementos para se incorporar
ás correntes progressivas das mais prosperas zonas de nosso paiz.
Como se sabe, Goyaz, ocupa o centro geometrico do Brasil. E
não carece, pois de razoes geográficas para representar ainda um importante papel social e econômico na grandeza futura da nossa nacionalidade.
O que é mister é tornar melhor conhecidos de nós mesmos e
dos estrangeiros o seu saluberrimo clima, as suas riquezas extraordinárias, as suas fontes de vida, as suas possibilidades econômicas –
como também refutar com factos e algarismos exactos as apreciações
injustas que tantas vezes em livros e na imprensa se tem propalado
acerca da terra goyana. Em geral, o que aqui na Capital federal se sabe do Estado de Goyaz – a imprensa particularmente – é confundi-lo
com o Matto Grosso. ( A INFORMAÇÃO GOYANA, VOL 1, N. 1)
Nesta mesma edição inaugural, os articulistas desse periódico denunciam que a imprensa carioca, assim como os documentos produzidos pelo Ministério da Fazenda e o Serviço
de Estatística Comercial do Rio de Janeiro não fazem sequer referência ao vocábulo “Goyaz”.
O tom denunciativo do discurso tem a intenção de chamar a atenção sobre o silenciamento da imprensa e dos órgãos oficiais sobre o estado, deixando-o numa condição de invisibilidade. Dessa forma, o esforço da revista é de “dar visibilidade” sobre as riquezas e
possibilidades de Goiás, como se pode observar na seguinte trecho:
Ora, um dos principaes esforços desta revista é precisamente
colocar diante dos olhos dos capitalistas, dos indutriaes e dos comerciantes as possibilidades econômicas sem conta do Estado mais
central e menos conhecido do Brasil.
“A Informação Goyana” traz, portanto, um fim e um programma que bem a definem na imprensa brasileira. (A INFORMAÇÃO GOYANA, Vol 1, n. 1)
A exposição da condição de Goiás em relação à nação, dada pelos articulistas d`A Informação Goyana, revela a condição do estado goiano enquanto outsider frente à nação. Conforme a teoria elesiana,
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[...] as categorias de estabelecidos e outsiders se definem na relação
que as nega e que as constitui como identidades sociais. Os indivíduos
que fazem parte de ambas, estão, ao mesmo tempo, separados e
unidos por um laço tenso e desigual de interdependência. (ELIAS,
SCOTSON, 2000, p. 10)
Se tomarmos as expressões, sertão, atrasado, pobre, distante e mais alguns outros
termos, percebemos a imagem que Goiás carregava, empobrecida de virtudes e/ou desconhecida. O que as revistas nos mostram é a adoção de uma estratégia discursiva de exaltação de
qualidades naturais, econômicas, culturais e de urbanidade para mudar a imagem que a nação
tinha em relação ao estado e, também, auto-imagem de seu povo.
No caso da comunidade de Winston Parva, analisada por Elias e Scotson (2010), a “fofoca” era uma das principais ferramentas de coerção usada pelos estabelecidos para manter o
controle em relação aos outsiders e, também de auto-controle, por parte de seus pares. Aqui,
neste estudo, vemos as revistas cumprindo o papel de alardear para diferentes cantos, as qualidades de Goiás, refutar as inverdades e conclamar os próprios goianos a colaborar na construção de um estado que ocupe um lugar de destaque no cenário nacional. As revistas não fazem
“fofoca” nos termos apresentados naquela pesquisa, mas dão voz a um discurso que ecoa em
prol da conquista de um lugar diferente do que ocupava. Assim, a “superioridade social e moral,
autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão são elementos dessa dimensão da
vida social que o par estabelecidos-outsiders ilumina exemplarmente: as relações de poder”.
(ELIAS, SCOTSON, 2000, p. 10)
Em artigo da revista A Informação Goyana, o discurso demarca o ideal de estado e de
nação:
Um paiz de pobres, de homens inertes, inactivos, preguiçosos, inimigos do trabalho, para se preoccuparem só dos vícios, é um paiz perdido, desfibrado, que está a reclamar o guante do conquistador, para
lhe injetar sangue novos nas veias.[...]
Precisamos nós goyanos, orientar o nosso povo e dar-lhe a noção do
trabalho fecundo, como condição imprescindível do engrandecimento
de nosso Estado.
“A Informação Goyana” surge pois impregnada neste ambiente convencida destas necessidades, destas conveniências, que precisa incutir
no povo goyano. [...] (INFORMAÇÃO GOYANA, n.1, ano I, p.10-11)
As expressões – “Precisamos”, “nós goyanos”, “nosso povo” – são alguns dos múltiplos
dispositivos acionados por meio do discurso, constituem um sentimento de pertença à unidade
que vai mostrando sua face. Caberia ainda perguntar, quem é o “nós goyanos”? A questão da
identidade social já aparece a partir do nome “goiano”, que ocupa um lugar na figuração social
nacional e, também, na figuração regional e pessoal. Os diferentes goianos parecem ganhar
cena, aquele capaz de orientar, o que não pode sucumbir aos vícios, o povo, o que conhece as
necessidades do povo.
Elias (2006, p. 119), afirma que no plano nacional existe também um “nós-ideal”, isto
é,
algo que alguém como alemão, francês, italiano ou inglês gostaria de
ser ou não gostaria de ser, de fazer ou de não fazer, uma exigência
que alguém coloca para si e para o outro como inglês, francês, italiano
ou alemão. Algo assim ocorre em qualquer Estado nacional. Isso existe
como uma espécie de base comum, mais ou menos subentendida e
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evidentemente entendida com matizes variados, que fundamenta as diferentes opiniões partidárias no interior de um mesmo país.
Nestes termos, tanto A Informação Goyana quanto a Oeste falam de comportamentos
morais a ser seguidos e exaltam as virtudes de Goiás e do povo goiano, no intuito de atingir a
autoimagem de seus cidadãos e seu orgulho, assim como promover a imagem positiva do estado no cenário nacional.
A revista Oeste vem anunciar o rompimento com a tradição e o vínculo com o que havia
de novo e moderno no país, mostrando-se assim, afinada com as transformações que Goiânia
materializava em direção ao moderno. Mas, o que esta revista tem a nos dizer e qual a sua relação com a exaltação do urbano? Se tomarmos algumas das capas da Oeste ao longo de sua
publicação, podemos verificar a preocupação, por parte de seus responsáveis, em enfatizar a
conexão da Cidade de Goiânia com símbolos que representam a modernidade, seja através de
seu fundador Pedro Ludovico, da Praça Cívica, do Jóquei Clube, etc. Para justificar tal ideia traço aqui alguns exemplos.
Na edição número 1, a revista é quem ganha centralidade, quando se observa que o título é o destaque. Afinal, é ela quem representa o “pensamento moço de Goyaz”. No n.2, Pedro
Ludovico assume o posto de evidência a partir de seu retrato estampado na capa. Nesta edição,
a matéria intitulada “Pedro Ludovico, protetor da classe intelectual em Goiaz”, o interventor é
colocado como estadista, que se preocupa não só com os problemas econômicos, mas com as
questões culturais.
A capa do n.3, da Oeste, retoma a tradição de Goiás, a partir da imagem “O Rio Vermelho em Goiaz” para falar dos enfrentamentos do presente. Nesta capa, além da fotografia, aparece escrito: “Precisamos amar as fontes de nossa civilização, volvendo os olhos para o
passado, porque é aí que buscamos as energias morais para as duras lutas do presente”.
Esse dado revela-se interessante, pois ao mesmo tempo em que se projeta a ideia do
novo, a partir do símbolo da nova cidade-capital, a revista coloca na capa algo que resgata a
cidade “velha” – Cidade de Goiás – a partir do rio que a corta. Se tomarmos o pensamento elesiano – quando analisa a questão da opinião pública na Inglaterra (2006) – percebemos que a
“tradição” e sua continuidade é um dos elementos importantes na conformação e uniformização
de comportamentos da nação. Observamos assim, que o discurso apresentado na revista, recorre às bases morais que os constituem para caminhar em direção ao novo.
A novidade do n.5 é que não aparecem imagens, apenas o discurso do interventor do
estado, Pedro Ludovico, elogiando a Oeste. O número 6 traz estampado o desenho de Pedro
Ludovico e de Getúlio Vargas. Este último segurando bandeira do Brasil e o mastro aponta para
uma foto de Goiânia. Esta imagem tem como título “Goiânia assinala o profundo realismo da
Marcha para o Oeste”.
Nestas capas da Oeste endossa-se o compromisso político-ideológico com o EstadoNovo, a partir de representação de Vargas e Ludovico, e a possibilidade de modernizar e urbanizar o sertão, especialmente, a partir da construção da cidade de Goiânia.
No primeiro mês do ano de 1944, vê-se quase todo o espaço dedicado à imagem de
uma enfermeira segurando dois-recém-nascidos internados no Preventório “Afrânio de Azevedo” (AGEPLEL, 2001, p. 415). A reportagem, exposta nas páginas do meio da revista, mostra
mais duas fotos, uma do educandário e outra das crianças. Neste artigo, é evidenciado o cuidado e o trabalho filantrópico dos goianos com as crianças nascidas de pais leprosos.
O número 13, referente ao mês de fevereiro de 1944, publica uma foto que tem como
título “Uma vista da piscina do Jóquei Clube de Goiaz – Goiânia.” A capa do mês seguinte também traz uma imagem da cidade de Goiânia, a “Praça Cívica”. Estes são dois dos retratos do
que é a nova capital de Goiás, que surgia como símbolo de civilização. Vale lembrar que Goiânia
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Foi projetada segundo os parâmetros de um plano urbanístico racional
e da, então moderna, arquitetura art déco. Simbolicamente, a cidadecapital foi constituída pelos de Goiás como promessa de uma nova
história para a região e como ícone de um Brasil que deveria fazer desaparecer seu sertão, esse lugar de perigo e de riqueza que tanto assustava quanto fascinava a gente que habitava o outro Brasil. (PINTO,
2008, p. 4)
No mês de junho de 1944, a Oeste traz a fotografia do “Edifício da Chefatura de polícia
– Goiânia”. A capa de julho é comemorativa ao segundo aniversário do batismo cultural de Goiânia e Pedro Ludovico, novamente retratado, sendo que a fotografia de seu rosto ocupa quase
todo espaço reservado à capa, sob o título “Dr. Pedro Ludovico Teixeira – idealizador e realizador de Goiânia”. A página seguinte traz um artigo intitulado “O Dia de Goiânia”, em que se lê:
1930, porém, deu toque de alarme, despertando o Gigante
Adormecido. Quem vem lá? - Quem vinha lá era o Brasil autêntico e
viril, que, em 1937 encontrou os seus caminhos definitivos. A Nação
conquistou-se. Personalizou-se.
Inaugurou-se, então, no país uma nova política. Política brasileira, exprimindo realidades brasileiras, anseios brasileiros, realizações
brasileiras. Política cujo sinal é a marcha para oeste, a marcha do Brasil sôbre o Brasil.
E foi nesse novo clima cultural [...] que nasceu Goiânia [...]
Goiânia, reduzindo a têrmos de nacionalismo as aspirações de
nossa gente, situou-se como Cidade Revolucionária. A cidade-símbolo
do Brasil Novo. A cidade que fala do passado, afirma o presente e
profetiza o futuro. Cidade-Movimento. Goiania é a miniatura do Brasil
em marcha para o cumprimento de uma grande missão histórica.
(OESTE, ano III, julho de 1943, p. 1)
Se Goiás antes ocupava o lugar de marginalidade, de outsider, em relação ao Brasil, os
intelectuais e políticos goianos, através destes periódicos, se empenharam em mobilizar forças
para a construção de símbolos capazes de romper com o atraso e a decadência. Inaugurar no
sertão uma cidade-símbolo que era a cara do Brasil, exaltar as riquezas naturais, econômicas e
culturais do povo goiano, mostrar Goiás ao Brasil e aos goianos essa foi a principal missão das
revistas A Informação Goyana e Oeste.
3- Considerações finais
Por fim, este esforço de interpretação constitui-se numa tentativa de apreender a função educativa das revistas A Informação Goyana e Oeste. Pode-se observar, nesses impressos,
estratégias como o enaltecimento da região, no intuito de construção e fortalecimento de uma
identidade goiana progressista e moderna, elo imprescindível para a constituição de vínculo
com a identidade nacional.
Nestes termos, a apresentação das potencialidades do estado de Goiás, a ruptura com
a imagem de atraso e ignorância do povo, o vínculo com o novo, uma educação moderna para
uma nova civilização, particularmente a partir da construção da cidade de Goiânia, foram apresentados, nestes periódicos, como símbolo civilizacional a ser projetado em âmbito nacional.
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1. Introdução

O jardim escolar desempenha um papel importante no desenvolvimento do
sentido estético, ao mesmo tempo que pode servir os valores pedagógicos
de caráter utilitário, formal, moral e, até, religioso. (Escola Portuguesa, n.º
1222, 25 de abril de 1959)

É desta forma (na verdade, bastante abrangente) que se reflete sobre a importância do “jardim escolar” nas páginas da revista Escola Portuguesa, no final dos anos de 1950. Não se trata, no entanto, de
um tema novo. Na verdade, tal proposição da ação educativa interliga-se com algumas estratégias do
ensino intuitivo muito em voga nos finais do século XIX e nas primeiras décadas da centúria seguinte;
falamos, designadamente, das lições de coisas, das visitas, excursões e passeios pedagógicos, sem
esquecer, de modo óbvio, os hortos ou jardins escolares (Pintassilgo, 2012). Num certo sentido, pode
dizer-se que o método intuitivo surge associado à ideia de descentrar a atividade pedagógica da sala
de aula, de a aproximar da natureza, do contato com o meio (se quisermos, do “real”).
E se é certo que as referidas estratégias se inscrevem num movimento de renovação pedagógica que percorre os finais de Oitocentos e as primeiras décadas do século XX, não menos verdadeiro
será afirmar que, a partir do final dos anos de 1950, no universo a que nos reportamos, o da escola
primária portuguesa, se assiste à valorização do contato com a natureza e com o mundo rural numa
apropriação de ideias que circularam em décadas precedentes (apresentadas, porém, como novidade)1. Diferenciadamente contextualizadas, tais estratégias de ensino, disso estamos convencidos, foram adotadas com o propósito de manter uma hierarquia natural e um sistema escolar discriminatório
(Mónica, 1978), algo que passava pela exaltação dos valores do campo e da natureza, em contraponto ao progresso industrial e urbano que era apresentado como negativo (Magalhães, 2010). Desse
ponto de vista, seguindo novamente Maria Filomena Mónica, “ser-se educado segundo a posição social significava, acima de tudo, aceitar a condição rural” (Mónica, 1978, p. 138).
De resto, é muito interessante a forma como o “jardim escolar” é abordado numa publicação de
cariz didático da responsabilidade editorial da Mocidade Portuguesa; nela se defende a presença na
escola de uma pessoa “com conhecimentos técnicos e racionalizados de floricultura” (que não seria o
professor) e a existência de “um jardim verdadeiro, onde alguns alunos aprendem a jardinagem” (Didáctica da Secção Cultural das Actividades Juvenis, 1968, pp. 89-90). Mais, como então se expressava
numa aceção que traduz um verdadeiro programa de ação educativa, “a instalação de pequenos grupos de jardinagem não é apenas um trabalho rústico, mas uma orientação artística no sentido da criação e tratamento da flor” (Idem, p. 90).
O objetivo central desta comunicação é o de trazer algumas reflexões para pensarmos de que
forma o Estado Novo atribuiu consistência discursiva a um conjunto de rituais escolares, muito ligados, percebemo-lo no citado trecho da revista Escola Portuguesa, ao catolicismo (lembremo-nos, de
igual modo, do regulamentar crucifixo na sala de aula depois de 1936), bem como à transmissão de
sentimentos patrióticos e, consequentemente, à construção da identidade nacional (Adão, 1984). Neste caso, daremos especial atenção a rituais escolares que descentram a atividade pedagógica da sala
de aula. Falamos, designadamente, dos “jardins escolares”. O que está em causa é perceber de que
forma os rituais escolares moldam o processo de aprendizagem e influenciam as experiências dos estudantes, justamente através de elementos simbólicos (Maclaren, 1986).
Do ponto de vista teórico, são aqui úteis os conceitos de ritual escolar e de cultura escolar. O
primeiro conceito deve ser distinguido das simples rotinas ou coreografias escolares, pelo simbolismo
que envolve (Mclaren, 1986), remetendo, dessa forma, os atores para um sistema de crenças e de
valores. Por outro lado, o segundo conceito é aqui visto à luz da formulação de Dominique Julia, ou
seja, enquanto “conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e um
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conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses
comportamentos” (Julia, 2001, p. 9).
De modo muito particular, interessa agora explicitar algumas questões que se prendem com as
fontes utilizadas no presente estudo. Desde logo, a escolha da revista Escola Portuguesa2 encerra o
pressuposto de que a imprensa de educação e ensino “pode ser problematizada como parte de um
processo de construção de arenas especializadas na mediatização do conhecimento educacional”
(Carvalho & Ó, 2009, p. 190). No que concerne à cronologia, a opção que tomámos foi a de analisar o
referido periódico no período compreendido entre os finais da década de 1950 e os primeiros anos da
década de 1970 e por duas razões de ordem maior. Em primeiro lugar, pelo facto de, nos finais da
década de 1950, o citado periódico conhecer importante reestruturação, passando a ser impresso a
cores e a incluir um maior número de fotografias. Depois, por ser a partir desse exato momento que,
não perdendo a componente laudatória do regime, assume uma natureza mais científico-pedagógica,
fruto da colaboração de professores e alunos das escolas do magistério primário.
Importa, ainda, dizer algo relativamente à utilização das imagens como fonte histórica, sobretudo por se tratar de uma questão que tem suscitado algum debate no seio da comunidade científica.
Com efeito, alguns autores têm sublinhado a ideia de que as imagens, à semelhança dos textos e dos
testemunhos orais, constituem uma forma importante de evidência histórica (cf., por exemplo, Burke,
2004; Grosvenor, 2007). A questão, porém, conforme tem sido veiculado em investigações muito recentes (cf., por exemplo, Braster, 2011; Pozo Andrés e Rabazas Romero, 2010), não passa essencialmente por reconhecer a importância dos documentos visuais na pesquisa em história da educação
(algo que se afigura consensual); passa, sim, por considerar se as imagens trazem informações significativas e, mesmo, exclusivas sobre a cultura escolar. Por outras palavras, o que está em causa é um
posicionamento teórico (e, obviamente, metodológico) que se deve traduzir numa mudança: da utilização da imagem como mera ilustração ou complemento (aqui é o primado da fonte escrita que permanece)3 ao uso de documentos visuais como fonte primária com parâmetros analíticos específicos.
Mas interessa igualmente reconhecer que as imagens não oferecem uma janela “transparente” para o
passado; quer isto dizer, por outras palavras, que estão abertas a uma diversidade de leituras (exatamente por deverem ser lidas enquantos textos e não como imagens), exigindo, de resto, um extremo cuidado metodológico no seu tratamento e uma reflexão crítica. Trata-se de algo que pode ser
facilmente apreendido a partir da leitura do seguinte trecho:

Images can be quite treacherous sources. On one side they show us “objective” or “real” realities, like the type of school benches that were used in a
certain period, but on the other side, they show us representations of realities or interpretations of desired realities at best. For example the clothes
that pupils were wearing on many classroom photographs are not the
clothes that pupils were wearing every day. In fact in many cases the pupils
were dressed up in their Sundays-bests, just because their parents knew
that a professional photographer would come to take pictures of their children. (Braster, Grosvenor & Pozo Andrés, 2011, p. 16)
Ao propormo-nos abordar a cultura e os rituais escolares através de imagens fotográficas, cruzando-as, porém, com outro tipo de fontes (designadamente artigos publicados na revista Escola Portuguesa)4, procuramos tornar “visíveis” manifestações que se prendem com a ação educativa fora do
espaço da sala de aula, na perspetiva, porém, de a fotografia ser, ao mesmo tempo, signo e produto
da realidade.
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2. “Para além das salas de aula”: interpretando imagens fotográficas

Sublinhemos que a arborização dos recintos escolares assume foros de verdadeira campanha nacional
a partir do ano letivo de 1959-1960. Na verdade, lê-se na revista Escola Portuguesa:

Através de variados artigos publicados na “Escola Portuguesa” e de circulares enviadas pelas Direções Escolares, no seguimento de determinações superiores, foi dado conhecimento a todos os agentes de ensino dos desejos
do Ministério sobre este assunto, ao mesmo tempo que se lhes levava a
doutrinação necessária, as instruções práticas convenientes e as sugestões
complementares adequadas ao enquadramento dos edifícios escolares num
ambiente de beleza que traduza o carinho que lhes dispensam os respetivos
professores e alunos. (Escola Portuguesa, n.º 1234, 25 de abril de 1960)
Não surpreende que nas páginas do referido periódico surjam notícias a respeito do tema e que
sejam mesmo publicadas algumas fotos de jardins escolares, sobretudo nos anos de 1970, habitualmente com crianças em atividade. Em primeiro lugar, pelo facto de a Escola Portuguesa ser praticamente de leitura obrigatória para todos os professores, nomeadamente devido à transcrição de
legislação diversa (Nóvoa, 1993), constituindo, de resto, um importante veículo de propaganda. Por
outro lado, na notícia que citámos, solicitava-se aos professores que fossem divulgando, justamente
na Escola Portuguesa, “os esforços despendidos”5.
Dito isto – trata-se de um enquadramento importante, na medida em que não basta descrever
as fotografias para as compreender, ou seja, precisamos do contexto para interpretar o seu conteúdo
(Braster, 2011) – a nossa análise incidirá sobre seis fotografias, a preto e branco, publicadas na revista Escola Portuguesa, nos anos de 1970 e 1971. Neste caso, as imagens eram selecionadas se representassem alunos num contexto claramente identificado como sendo o de um “jardim escolar” e
estivessem (mesmo que de forma suposta) em atividade. De igual modo, tivemos em linha de conta a
qualidade gráfica das imagens, uma vez que nem sempre a sua reprodução garantiu a possibilidade
de se proceder a uma análise pormenorizada.
Na linha da investigação de Sjaak Braster (2011), adotámos uma abordagem indutiva compreendendo os seguintes passos: i) Descrever o que vemos; ii) Explicar o que vemos (e não vemos); iii)
Formular hipóteses a propósito do que vemos (e não vemos). Por outro lado, considerámos a existência de títulos e de legendas na perspetiva em que expressam uma intenção: que pode ser a de auxiliar o leitor na apreensão dos possíveis sentidos da fotografia, mas também de o condicionar (dirigi-lo,
se quisermos) nessa mesma leitura. Não esquecemos, ainda, o facto de certas fotografias ilustrarem
artigos de opinião. Em causa, a interação entre as representações visual e textual
Numa primeira análise, julgamos útil estabelecer algumas ideias de caráter geral a respeito do
conjunto das fotografias. Atentemos então nessas ideias: 1) Todas as fotografias mostram grupos de
alunos, aproximadamente da mesma idade, em atividade (ou suposta atividade) no “jardim escolar”;
2) Em quatro das fotografias os alunos são fotografados juntamente com o(a) professor(a); 3) Em
algumas das imagens rapazes e raparigas participam conjuntamente na atividade; 4) No que concerne
ao vestuário, todas as fotografias mostram alunos vestidos com bata; 5) Em geral, os alunos evidenciam uma postura descontraída.
Tendo unicamente em conta as citadas declarações, poderíamos ser levados a pensar, por
exemplo, que nas escolas primárias oficiais a coeducação era permitida ou, mesmo, que o “clima” de
aprendizagem era geralmente descontraído (talvez, pouco formal). Estaríamos certamente a precipi-
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tar-nos nas conclusões. Daí ser importante o contexto. Na verdade, para cada fotografia importa saber quem a tirou, porquê e em que circunstâncias (Braster, 2011).
Passemos agora a analisar a primeira fotografia. Desconhecemos, à semelhança, aliás, das restantes, a sua autoria. Porém, ao contrário do que sucedia com as “fotografias de classe”, anualmente
a cargo de fotógrafos profissionais e pressupondo um trabalho de mise-en-scène (que passava, inclusive, por alterações no vestuário habitual das crianças), é provável que essa função tenha sido desempenhada por outros atores, inclusive professores. A audiência expetável, e o mesmo se aplica às
outras fotografias, eram os leitores da revista Escola Portuguesa, ou seja, grande parte dos professores primários do país. Mas centremo-nos na Fotografia n.º 1. Nela vemos rapazes e raparigas juntos
no pátio de recreio de uma escola primária (que sabemos ser em Arrifana, Aveiro), numa atividade de
jardinagem. A maior parte das crianças encontra-se na imediação dos canteiros, sendo que as que
estão em primeiro plano se apresentam de joelhos ou de cócoras. Em segundo plano, à esquerda,
observamos um grupo de crianças (algumas em pé e com instrumentos próprios para a tarefa a desenvolver) que é diretamente apoiado pela professora. Ao fundo, à direita, junto ao canteiro, ainda
uma criança de cócoras e duas em pé, sendo que no último plano um rapaz segura uma alfaia agrícola. Parte da fachada do edifício da escola é também retratada, o mesmo sucedendo a uma zona de
arbustos e árvores e, ainda, a uma habitação situada na proximidade.

Fotografia n.º 1. “Trabalhos de jardinagem na Escola de
Arrifana – Aveiro” (Escola Portuguesa, n.º 1354, abril de
1970). Fotografia publicada na capa da revista.

Estamos perante a construção de uma imagem ideal – no sentido em que o fotógrafo define o
que está e não está na fotografia –, tendo, aliás, sido preparada com antecipação a atitude das crianças. De facto, se notarmos bem, há pelo menos cinco crianças que olham para a objetiva, situadas ao
longo dos vários planos (indício de que todas, ou de que pelo menos quase todas, estavam à espera
do momento em que iam ser fotografadas). Por outro lado, é muito interessante a construção da própria imagem. Ou seja, para que houvesse profundidade de campo (e todos fossem assim visíveis) era
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justamente necessário que as crianças em primeiro plano estivessem de joelhos e de cócoras. Podemos, inclusive, conjeturar se não existiriam outras crianças na escola que não ficaram na imagem
(justamente para não “comprometer” a sua leitura). E é ainda útil referir que não nos encontramos
face a uma representação magistocêntrica, apesar de a professora ser claramente visível (passando,
aliás, o braço, por cima de uma criança). Veja-se que o elemento central da imagem é o rapaz que se
encontra em primeiro plano e sorri abertamente olhando para a objetiva.
Há um conjunto de mensagens que a fotografia pretende transmitir. Em primeiro lugar, a de
que a atividade de jardinagem precisa da colaboração de todos (e esse é, desde logo, um valor implícito); trata-se, assim, de um trabalho de equipa que envolve tanto rapazes como raparigas e a própria
professora. Desse ponto de vista, também se promove a ideia de uma relação de proximidade entre
alunos e professora (que os acompanha e orienta nas tarefas). Por outro lado, a ação educativa fora
da sala de aula é valorizada no sentido em que o jardim não se afigura apenas como um espaço do
recreio, servindo, na verdade, para as crianças aprenderem a cuidar de plantas e desenvolverem determinados hábitos (p. ex., de ordem, de arranjo na perspetiva do embelezamento, de respeito pela
natureza…). E é também o valor do trabalho rural (ou “rústico”, para utilizar uma designação coeva)
que se procura enaltecer.
Ao observarmos a Fotografia n.º 2 – que ilustra, juntamente com outras imagens, um separador intitulado “Vida escolar no distrito de Braga” (o objetivo era o de divulgar aquilo que se considerava ser a “imagem do progresso”) –, constatamos a presença de nove crianças do sexo masculino,
todas na mesma posição (de cócoras), numa atividade de jardinagem no recreio da escola. Neste caso, é retratada grande parte da fachada do edifício. Nota-se, porém, uma ausência: a do professor.

Fotografia n.º 2. “Uma aula prática de jardinagem. Escola Masculina de Barreiros, freguesia de Nogueira, concelho de Braga” (Escola Portuguesa, n.º 1357, julho de 1970).
O que sobressai é a tentativa de mostrar uma situação “real” de aprendizagem, na qual todos
os alunos estão empenhados e “ativos”. De resto, é muito sintomático o título: “uma aula prática de
jardinagem”. O que quererá então significar a invisibilidade do professor? Hipoteticamente poderá ter
sido o autor da foto ou, mesmo, ter sido intencional fotografar apenas um grupo de alunos (na verdade, os elementos mais importantes da imagem). Nesta última possibilidade, a ideia a passar seria a de
a atividade em causa poder ser realizada com alguma autonomia (desta forma, inclusive, durante os
períodos de recreio). O enquadramento da fachada é importante, na medida identificamos uma escola
do Plano dos Centenários (num certo sentido esta imagem pode ser vista como propaganda do modelo oficial de escolas).

CD-ROM DE ATAS | 405 | COLUBHE 2012

Passemos agora a analisar uma série de três fotografias que ilustra um artigo intitulado “Jardim
da Amizade”, publicado em março de 1971 na revista Escola Portuguesa e assinado por três professoras das escolas de Quelfes (Olhão). Na Fotografia n.º 3 (e respeitamos a sequência proposta no artigo) observamos sete alunas junto de um canteiro, sendo que a maior parte delas está em pé. Uma
criança, situada em primeiro plano, rega as plantas com um balde de plástico Ao fundo, do lado esquerdo, por detrás de uma árvore (ou arbusto), vislumbram-se três alunas. Constata-se, uma vez
mais, a ausência da professora. Por outro lado, na Fotografia n.º 4 vemos um grupo de rapazes e de
raparigas numa zona central do pátio da escola, quase todos ajoelhados ou de cócoras (apenas dois
rapazes estão em pé), de igual modo junto a um canteiro. A professora, também em pé, surge no
eixo da composição num plano posterior ao das crianças. Retratada é ainda a fachada principal da
escola (o modelo é o do Plano dos Centenários), além de uma construção não identificada em plano
de fundo. Por fim, a Fotografia n.º 5 mostra vários rapazes (em posições diversas e alguns usando
chapéu) em atividade de jardinagem no pátio de recreio da escola. Pelo menos um deles utiliza uma
alfaia agrícola. O professor, que participa na atividade a par dos alunos, é visível em primeiro plano,
numa postura curvada.

Fotografia n.º 3. Ilustração do artigo “Jardim da Amizade” (Escola Portuguesa, n.º 1365, março de 1971).
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Fotografia n.º 4. Ilustração do artigo “Jardim da Amizade” (Escola Por-

tuguesa, n.º 1365, março de 1971).

Fotografia n.º 5. Ilustração do artigo “Jardim da Amizade” (Escola Portuguesa, n.º
1365, março de 1971).

Neste caso, importa tentar uma leitura de conjunto das três imagens que tenha em devida conta a interação entre as representações visual e textual. O texto do artigo permite, aliás, perceber o
valor que se atribui à colaboração entre professores e alunos. Lê-se numa passagem:
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O trabalho de jardinagem necessita da colaboração de todos – rapazes, raparigas e até professores.
Esse trabalho comum aumenta a camaradagem e a aproximação entre alunos e professores, pois é um trabalho de equipa. E além de unir as crianças
com uma amizade sã, desenvolve nelas o amor pelas plantas! (Escola Portuguesa, n.º 1365, março de 1971)
Uma das mensagens transmitidas pela série de fotografias em análise tem seguramente que
ver com a proximidade entre professores e alunos na realização das tarefas de jardinagem, algo particularmente evidente na Fotografia n.º 5 (a mais dinâmica das três imagens); também, de modo óbvio, com a participação de crianças de ambos os sexos na referida atividade. Mas se atentarmos bem,
nesta série impera de alguma maneira a lógica da separação dos sexos. Na verdade, apenas na Fotografia n.º 4 rapazes e raparigas surgem em comum, mas claramente numa situação de pose cénica
(trata-se, de resto, da imagem menos dinâmica do conjunto). Talvez por isso a professora seja representada obedecendo a um cânone: no centro da composição e por detrás dos alunos, indiciando uma
posição de poder (Braster, 2011).
Por outro lado, o artigo que citámos deixa bem presente que a escola primária não se destinava
a promover a mobilidade social:

Na hora da rega os mais fortes prestam a sua valiosa colaboração. Os mais
habilidosos – os futuros artífices – com chapadas de cimento e argamassa
vão fazendo os canteiros que as meninas, caiando, deixam branquinhos.
É preciso abrir covas para as árvores de maior porte? Vêm então os mais velhos, saídos já da escola, ajudar a abri-las, em dias de folga. (Escola Portuguesa, n.º 1365, março de 1971)
E a essa luz, a de um sistema escolar que ministrava um minimum cultural e procurava manter
uma hierarquia natural, se deve perceber a consistência discursiva atribuída aos rituais escolares de
que nos temos vindo a ocupar.
Tempo, ainda, para analisar a derradeira fotografia. Nela observamos um grupo de nove raparigas a jardinar na presença da professora. As alunas encontram-se dispostas em duas filas (umas
estão em pé, outras de joelhos ou de cócoras). A professora surge em pé, numa posição descentrada
para a direita e muito próxima de uma criança. As tarefas que executam são diferenciadas consoante
a fila que ocupam. Por exemplo, no primeiro plano, em pé, vemos uma aluna a regar e outras duas a
utilizar alfaias agrícolas…; as que estão de joelhos ou de cócoras “cuidam” diretamente das plantas. A
Fotografia n.º 6 retrata igualmente, em fundo e do lado esquerdo do observador, uma construção que
não podemos confirmar se se trata do edifício escolar. Uma das questões que se coloca (à qual não
conseguimos responder) é a de saber se terão sido representadas todas as crianças da turma.
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Fotografia n.º 6. “Hortas” (distrito de Faro). Escola Portuguesa, n.º 1369, julho de
1971.
No essencial, a mensagem que a Fotografia n.º 6 pretende transmitir situa-se na linha do que
foi sendo afirmado a respeito das outras. Com efeito, e uma vez mais, é a ideia de proximidade entre
professora e alunas que sobressai, assim como a tentativa de mostrar uma situação “real” de aprendizagem, na qual todas as crianças estão envolvidas e empenhadas (atuando em equipa). O que estava
evidentemente em agenda era o desenvolvimento de hábitos de ordem, de respeito pela natureza, de
convivência…, do sentido estético, mas o “jardim escolar” significava ao mesmo a exaltação dos valores do campo e do mundo rural.

Considerações finais

A descrição e a explicação de apenas seis fotografias, ainda que por vezes cruzadas com fontes textuais,
não nos conduzem a conclusões definitivas. Além do mais, desconhecemos quem são os seus autores, o
processo de seleção das mesmas e de quem foi a responsabilidade dos títulos e das legendas. Seja como for, pensamos ter deixado clara a importância que a análise de imagens – complexa, é verdade, em
termos metodológicos – constitui para a investigação em história da educação. E se, em certa medida,
isso significa admitir que há “histórias” que só podem ser contadas recorrendo a fontes visuais, continuamos, porém, a julgar mais “prudente” a triangulação entre diversas fontes de evidência.
Por outro lado, é importante sublinhar que o Estado Novo integrou estratégias pedagógicas em
voga nos finais do século XIX / inícios da centúria seguinte dando-lhes nova consistência discursiva e
uma elevada carga simbólica. As lições práticas de jardinagem – objeto de franca divulgação e de
concursos escolares, imagem, ao mesmo tempo, de progresso – são, a esse respeito, elucidativas. O
propósito de exaltação de valores que encerram, talvez seja oportuno terminar com esta ideia, enfatiza a dimensão emocional da instrução.
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1

É importante notar que, desde os meados da década de 1930, se insiste na ideia de que “o ensino primário deve
prender o homem à terra, fazendo-a progredir” (Adão, 1984, p. 115). Porém, a partir do final dos anos de 1950,
tendo em conta essa mesma ideia, diversificam-se as estratégias pedagógicas para a concretizar.
2
Como se disse, a revista Escola Portuguesa era o órgão oficial da Direção-Geral do Ensino Primário, tendo
sido publicada entre 1934 e 1974. Sobre o periódico em causa, ver Nóvoa (1993) e Silva (2010).
3
Alguns autores, convém talvez acrescentar, consideram que os textos escritos continuam a ser a melhor fonte
para compreender o passado educativo, sendo que as imagens, ainda no seu entender, podem apenas ser utilizadas como complemento dos textos escritos (cf., por exemplo, Catteeuw, Dams, Depaepe & Simon, 2005).
4
Estamos assim a valorizar, enquanto procedimento metodológico, a combinação de várias fontes.
5
Alguns artigos publicados na Escola Portuguesa deixam perceber que a “campanha” se generalizou a muitas
escolas do país, passando a ter um simbolismo muito próprio pelo facto de em alguns distritos escolares se instituírem prémios para promover os jardins escolares (cf., por exemplo, Escola Portuguesa, n.º 1365, maio de
1971).
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OS PROFESSORES E A SUA
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LEITUR AS PAR A F ORM AÇÃO
DE PROFESSORES: PRODUÇÃO
E CIRCULAÇÃO DE SABERES
ESPECIALIZADOS E CULTUR A
M ATERIAL IMPRESSA
Ana Maria Bandeira de Mello MAGALDI, Coordenadora
A presente mesa engloba trabalhos cujo foco está dirigido para a temática da formação de professores, compreendida em uma perspectiva ampliada, sendo valorizado o uso de impressos de tipos diferenciados e por instâncias também diversas,
como estratégia de modelação que constrói os professores como destinatários, de
modo a aﬁrmar concepções e modelos educativos e conformar condutas e práticas docentes. Dentre os trabalhos reunidos, encontra-se um estudo contendo um
levantamento sobre pesquisas e publicações que têm enfatizado, no Brasil, os impressos pedagógicos como fonte e objeto de estudo, adotando como foco privilegiado a questão da formação de professores. Além deste, dois estudos dedicam-se
à reﬂexão sobre livros e periódicos que, destinados a professores e datados dos
anos 1930/1940, assumem um viés formativo. De um lado, encontra-se a análise
de dois livros de autoria do médico brasileiro Arthur Ramos, contendo conselhos
apoiados na higiene mental, com vistas a formar professores dotados de condições de educar as crianças segundo desígnios cientíﬁcos, valorizados no âmbito
das reformas escolanovistas. De outro, apresenta-se um terceiro estudo dedicado
a promover uma análise de base comparativa entre um periódico brasileiro e um
português, nos quais se observa a construção de leituras católicas das concepções
escolanovistas, as quais eram transmitidas ao professorado.
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PREVENINDO O «PROFESSOR -PROBLEMA»:
O IMPRESSO COMO ESTRATÉGIA DE
DIVULGAÇÃO DA HIGIENE MENTAL
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SOCIEDADE BRASILEIRA (ANOS 1930)
Ana Maria Bandeira de Mello MAGALDI
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A escola projetada como instrumento real de progresso
Em um cenário observado nas principais cidades brasileiras entre fins do século XIX e
as primeiras décadas do século XX, marcado por um processo de modernização econômica e de
urbanização crescente, acompanhado de um progressivo aumento populacional, era conferido à
educação um papel fundamental na promoção de novas formas de ordenação social. Por meio
de ações diversas voltadas para produção de hábitos e comportamentos, as elites políticas e
intelectuais intentavam fazer frente a um quadro visto como de atraso. Nesse contexto, observa-se a atuação de diversos sujeitos como educadores, envolvendo-se em causas educacionais
em uma perspectiva ampliada.
A crença na educação, compartilhada por setores expressivos da intelectualidade brasileira, embasou projetos e ações que mobilizaram uma multiplicidade de sujeitos e espaços, em
meio aos quais se situou, com destaque, a instituição escolar e seus atores. A escola assumiu
centralidade, através da progressiva ampliação da rede pública e da introdução, nas primeiras
décadas do século XX, de concepções educacionais e métodos de ensino identificados, em termos amplos, ao movimento da Escola Nova.
As propostas educativas em pauta apoiaram reformas de Instrução Pública que ocorreram ao longo dos anos 1920-1930, em diversos estados brasileiros, procurando, a partir das
ideias que então circulavam nacional e internacionalmente, forjar práticas renovadas, no cenário das escolas públicas de então. A escola, então, na perspectiva dos reformadores da educação e dos educadores identificados com o viés escolanovista, deveria assumir a feição de um
espaço de experimentação e de implementação do novo que, em um de seus aspectos, envolvia o estreitamento das relações entre escola e sociedade. Era fortemente compartilhada a
compreensão de que o papel modernizador e civilizador da escola deveria ser desempenhado
para além de seus muros, na direção da sociedade.
Segundo Diana Vidal e André Paulilo, a Escola Nova apresentou uma convergência entre “reforma educacional e reforma social”. (2003, p. 375). Luciano Faria Filho também destaca
a tendência observada entre os reformadores e partidários das reformas, de “fazer coincidir a
reforma da escola com a reforma social, de tal modo que do sucesso da primeira – a reforma
da educação – depende o êxito da segunda”. Sobre esse tema, o autor afirma, ainda: “Esta é
uma das principais constantes em quase todos os projetos de reforma da educação propostos
ao longo do século XX.” (2010, p.18). Especificamente no cenário dos anos 1930, estudos do
campo da história da educação têm mostrado a força assumida pela “retórica das reformas”
1
analisada por esse autor.
Na direção reformadora assinalada, desenvolveu-se a gestão de Anísio Teixeira como
Diretor da Instrução Pública do Rio de Janeiro, então Distrito Federal (1931-1935), em meio à
qual pode ser observado um processo de reinvenção do espaço escolar, visando ampliar a área
de influência da escola junto à sociedade, em uma perspectiva civilizadora. Esta perspectiva
adotada por Anísio pode ser evidenciada na crítica a um programa de educação limitado à
“simples alfabetização”. Segundo ele:
A escola deve ensinar a todos a viver melhor, a ter a casa mais cuidada e mais higiênica; e dar às tarefas mais atenção, mais meticulosidade, mais esforço e maior eficiência; a manter padrões mais razoáveis
de vida familiar e social; a promover o progresso individual, através
dos cuidados de higiene e os hábitos de leitura e estudo, indagação e
crítica, meditação e conhecimento.
Não creio que a escola possa vir a ser um instrumento real de
progresso, se não atender a esse mínimo essencial de educação.
(TEIXEIRA, 1997, p.82) (grifo nosso)
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A reforma anisiana, apresentada em um sentido de continuidade em relação às reformas anteriores, conduzidas no Distrito Federal por Antônio Carneiro Leão (1923-1926) e Fernando de Azevedo (1927-1930), recrutou um grande número de colaboradores de diferentes
áreas de formação e de matizes diferenciados, que deveriam encaminhar ações voltadas para a
concretização das transformações projetadas. Inúmeras dessas ações, tendo a escola como
lócus privilegiado, elegiam o professor como destinatário fundamental, devido à função essencial exercida por esse ator, de mediador por excelência, entre as proposições reformadoras e os
alunos, suas famílias e a sociedade mais ampla. Para Anísio, a importância do professor para o
sucesso da obra reformadora é claramente enunciada, já em seu discurso de posse: “O diretor
do serviço educacional é, agora, o seu mais modesto operário. O mestre é quem realiza a obra
de educação. O diretor é o mais simples servidor do mestre. Toda a administração não tem outro fim que o de dispor as condições de êxito para a obra que é só do mestre: educar.” (TEIXEIRA, 1932, p. 76).
Tendo como base a compreensão compartilhada acerca da importância desse agente, a
formação docente se configurou em uma grande preocupação dos projetos reformadores conduzidos no período, em diversos estados brasileiros, assumindo particular relevo na Reforma de
Anísio Teixeira no Distrito Federal. A magnitude do investimento nessa direção era apresentada
com maior ênfase ainda, pelo fato de haver uma convergência de opiniões, em meio ao movimento reformador, que indicava que as práticas conduzidas pelos professores nas escolas, apesar dos esforços das reformas anteriores, ainda se mostrariam muito distantes dos parâmetros
considerados apropriados para os novos tempos de “modernidade educacional”.
Considerando a reforma analisada, a formação de professores e professoras segundo as
concepções “modernas”, a ser iniciada de forma privilegiada no espaço do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, criado na gestão de Anísio, deveria ter continuidade, no caso dos educadores recém-formados, por meio de intervenções diversificadas. Envolvendo a produção e
distribuição de impressos como livros, guias de ensino e periódicos, a promoção de cursos e
palestras, entre outras, essas estratégias formativas eram encaminhadas, ainda, com destaque,
aos professores que já se encontravam nas salas de aula, mas dos quais era requerida a adequação, quanto a suas práticas, ao horizonte projetado pelas reformas.

A prevenção do professor-problema e a constituição do professor moderno em lições
de Arthur Ramos
Para Luciano Faria Filho, tal preocupação com a formação do professor já se apresentava nos anos 30 do século XIX, momento de instalação da primeira escola normal no Brasil,
quando “veio se elaborando um discurso que faz coincidir a reforma da escola com a reforma
dos professores. A ideia básica é que da ação dos professores adviria uma melhor educação das
crianças.” (2010, p.16)
No contexto focalizado, quando era atribuído à escola um papel destacado na reforma
da sociedade, torna-se possível observar uma multiplicidade de estratégias que convergiam para a formação desse colaborador, erigido a um lugar de executor principal da reforma. O professor, para além de dever dominar técnicas e métodos pedagógicos afinados com os saberes
psicológicos em voga, deveria ser preparado para atuar na constituição de um terreno favorável
para o desenvolvimento da aprendizagem e socialização do aluno em bases harmoniosas, assim
como para sua formação como indivíduo saudável, dotado de comportamentos civilizados e afinado com as referências de uma sociedade produtiva.
Nesse trabalho, focalizamos uma iniciativa conduzida na direção do professor, por Arthur Ramos, colaborador destacado da Reforma anisiana, como fundador e diretor, ao longo de
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cinco anos, do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental (SOHM). Em particular, o foco estará
sendo dirigido a dois livros de sua autoria, em que o professor aparece como destinatário privilegiado. Essas obras apoiam-se, de maneira direta, na experiência vivida por seu autor à frente
daquele Serviço, cujas atividades, desenvolvidas no período de 1934 a 1939, envolveram o
atendimento a seis escolas experimentais do Rio de Janeiro, criadas no âmbito da reforma em
questão.
Nas escolas experimentais, o SOHM promoveu a instalação de clínicas de hábitos, que
contavam com agentes capacitados para realizar um estudo do comportamento de crianças,
pais e mestres. Seu principal objetivo era a prevenção, nas crianças, de falhas de personalidade
e caráter que poderiam ocasionar mau rendimento escolar, ou desajustamentos comportamentais. No caso da detecção de problemas já instalados em crianças observadas pelo Serviço,
eram, ainda, propostas ações corretivas, no sentido da superação daqueles e da restauração
dos comportamentos esperados.
As ações propostas pelo Serviço apoiavam-se na compreensão da importância, para o
sucesso da Reforma, de se conhecerem minuciosamente os alunos atendidos pelas escolas públicas do Distrito Federal. Essa compreensão não se apresentava como uma característica particular da sociedade brasileira. De acordo com Jorge do Ó, a preocupação com a constituição de
um olhar individualizado sobre o aluno, manifestada, por sua vez, de modo articulado com a
preocupação de governo da população no seu conjunto, mostrava-se presente nos processos
de afirmação da escola de massas no mundo ocidental.2
Dirigindo seu olhar especificamente às sociedades portuguesa e brasileira, esse autor
analisa estratégias diversas por meio das quais se observava “uma fiscalização multilinear e
uma variação constante das situações em que o corpo, a mente e a performance escolar passam a ser observados caso a caso, aluno a aluno”. (Ó, 2009, p. 19). Esse foi o caso do SOHM,
criado no âmbito do Instituto de Pesquisas Educacionais (IPE), que abrigava, além daquele,
uma diversidade de projetos, com focos e ferramentas diferenciadas, que contavam também
com os saberes da psicologia, antropometria e estatística, aplicados à educação.3
Arthur Ramos, médico formado na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926, envolvido
em estudos das áreas da psicanálise, psicologia social e antropologia, encontrava, ainda, nas
concepções da higiene mental um referencial fundamental para sua atuação no Serviço em
questão. Essa área de estudos, que emerge no interior da psiquiatria, enfatizando práticas de
atendimento não ambulatorial e preventivo, já vinha se afirmando como um campo expressivo
de atuação no Brasil. Nos anos 1930, com a ampliação dos objetivos desse campo, bem como
de seus objetos de estudo e áreas de atuação, a escola situa-se como um dos espaços valorizados nos projetos de intervenção social apoiados na higiene mental, compreensão que justificava
a experiência do SOHM, assim como a crença em seus resultados.
Conferindo grande importância aos fatores ambientais na educação e formação da personalidade humana, Arthur Ramos entendia que muitas crianças consideradas “anormais”, devido às dificuldades apresentadas em seus processos de aprendizagem, ou aos
comportamentos considerados inapropriados apresentados no espaço escolar, sofriam apenas
de falhas educativas. Essas crianças, segundo Ramos, em lugar de “anormais”, deveriam ser
consideradas “crianças-problema”, sendo constituídas em alvo de sua atenção e do Serviço que
chefiava.
A partir dessa noção de “criança-problema”, por meio da qual eram compreendidas situações vividas por alunos diversos, tratadas como situações a superar, afirmava-se, de outro
lado, um modelo ideal de aluno que, pensado no quadro da reforma anisiana, deveria apresentar comportamentos “civilizados”. Segundo Jorge do Ó, tratava-se de criar nas crianças a identidade de aluno, sendo fundamental “(...) Obter uma eficaz regulação dos comportamentos
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individuais deslocando o trabalho normalizador para o interior do aluno e para as profundezas
de sua mente”. (2006, p.13)
Tal concepção sobre a criança exigia modificações no papel do educador. Este deveria
atuar como observador competente dos processos individuais dos alunos, devendo ainda, ter
condições de prever os fatores que estimulariam o interesse das crianças, assim como de evitar
problemas ainda não manifestados. Deveria, a partir desse olhar atento, pautar sua atuação
docente. Segundo Jorge do Ó, “Em vez de tratar a população escolar de forma uniforme e invariável, o educador que quisesse receber o epíteto de moderno deveria, inversamente, variar as
suas metodologias de ensino de acordo com a estrutura de cada inteligência e o temperamento
individual.” (2009, p. 18) Em documento presente no acervo de Arthur Ramos, algumas anotações descrevem funções a serem exercidas pelo professor, que representavam o que naquele
projeto era tido como adequado. Este menciona, por exemplo, de que forma o professor poderia auxiliar na prevenção de possíveis problemas nas crianças ou, ainda, na correção daqueles
que, porventura, já estivessem instalados, muitos dos quais compreendidos como resultantes
de falhas educativas dos pais:
-Objetividade no julgamento
-Observação diária
-Desenvolver cada vez mais os seus conhecimentos de psicologia infantil
-Frequentar o SOHM e fornecer dados às auxiliares do Serviço.
(38,1,4)
De acordo com documentos diversos constantes do acervo de Ramos, torna-se possível
conhecer diferentes formas de aproximação estabelecidas entre os professores e o Serviço que
chefiava. Em realidade, embora muitos documentos e livros relativos à atuação de Ramos no
SOHM façam menção ao “professor”, ou aos “professores”, em termos genéricos, naquela documentação em que é possível apreender indícios de práticas levadas a efeito nas escolas experimentais, pode-se observar que eram professoras, mulheres, aquelas que se apresentavam em
serviço naqueles espaços4. Quanto à aproximação entre o Serviço e as professoras, observamse, em uma relação mais estreita, as “auxiliares do Serviço”, que mais diretamente atuavam no
projeto, realizando visitas domiciliares, atendendo pais e alunos, aplicando questionários, em
meio às quais, em cada uma das escolas experimentais, apresentava-se uma professora coordenadora das atividades do SOHM. Se, nesse caso, as professoras aparecem como parceiras do
Serviço, já constituídas como tal, o SOHM, para atingir suas metas, precisaria constituir outras
parcerias com professores e professoras e, com esse foco, encaminhava estratégias precisas.
Desse modo, as professoras de classe apareciam como agentes da maior relevância no projeto,
que, em contato direto com os alunos, eram estimuladas a proceder com estes com base nas
prescrições do Serviço. A elas se destinava, com destaque, os cursos promovidos nas escolas, a
que eram convidadas a frequentar - como o de Ortofrenia, ministrado pelo próprio Arthur Ramos -, como uma das formas de aproximação do Serviço que se fazia presente nas escolas. Na
mesma direção formativa, situaram-se publicações editadas no âmbito do projeto, por meio das
quais se pretendia consolidar e tornar perenes os ensinamentos transmitidos aos educadores.
Procurava-se atingir os professores e professoras das escolas do Distrito Federal em termos
amplos, interferindo em suas práticas, de modo a modificá-las, sintonizando-as com as proposições do Serviço.5
Considerando a importância assumida pelo impresso na formação dos professores no
período em questão, o que se observa também no âmbito do SOHM, iremos conferir atenção
especial a dois livros escritos por Ramos que, entre outros temas, abordam questões referidas à
atuação dos professores e elegem esses profissionais como destinatários de destaque de seus
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enunciados. Tais obras, A Criança Problema – A higiene mental na escola primária e A Saúde do
Espírito – Higiene mental, editadas em 1939, apresentam, ainda uma particularidade que merece ser assinalada. Ambas foram publicadas após a saída de Arthur Ramos do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental, e sua análise sugere uma intenção de perpetuação das lições
transmitidas aos professores durante as atividades de seu autor na direção no SOHM. Ainda
que com formatos diferenciados, os dois livros tiveram como objetivo divulgar para os educadores os saberes relativos à higiene mental, fundamentar sua importância e difundir formas de
aplicá-la na educação escolar e doméstica.
A Saúde do Espírito6 foi publicado na forma de um livreto de 78 páginas e fazia parte
de uma coleção editada pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária. Esta coleção teve distribuição gratuita e, além deste título, incluiu outros relacionados à temática da saúde física e da
prevenção de doenças. O livro foi escrito em linguagem simples e organizado de forma bastante
instrutiva. É possível encontrar, ao final do mesmo, “conselhos” para “adultos em geral”, pais,
mãe e professores, distribuídos em tópicos, que podem ser compreendidos como um elemento
indicativo dessa escrita didática, que parecia pretender atingir com maior eficácia um contingente ampliado de destinatários.
Já o livro A Criança Problema,7 traz informações muito mais densas, distribuídas em 405
páginas, que constituem uma espécie de tratado sobre o tema, onde são descritas “as causas”
e “os tratamentos” para os problemas detectados no espaço escolar. A publicação deste livro,
de modo particular, sugere uma estratégia de divulgação do que havia sido realizado pelo Serviço, e a intenção de reafirmar os ensinamentos veiculados ao longo do tempo de seu funcionamento, de modo que os mesmos continuassem a produzir os resultados esperados,
repercutindo nas práticas educativas. Construído a partir do relato e análise das experiências
concretas desenvolvidas pelo SOHM, cada capítulo inclui a reprodução de fichas de observação
de alunos, montadas ao longo do trabalho nas escolas experimentais. Estas fichas incluíam dados obtidos a partir da observação dos alunos no espaço escolar, e ainda nas visitas domiciliares, realizadas pelas colaboradoras do Serviço, a partir das quais procuravam incorporar o
máximo de informações sobre a vida familiar dos alunos observados.
Cabe assinalar que os livros trabalhados não são destinados exclusivamente aos professores, mas sim “aos pais, aos educadores, aos responsáveis pela administração pública, aos
intelectuais, aos trabalhadores, aos encarregados dos serviços sociais”. Esta ampliação do público leitor pode ser compreendida como uma marca importante dessas obras, sintonizadas, por
sua vez, com as concepções da higiene mental, que valorizavam um trabalho conjunto englobando família, escola e sociedade de forma geral, para que seus objetivos fossem alcançados.
A defesa da utilização do termo “criança problema” e a localização das causas destes
problemas no âmbito da educação escolar e não escolar orientou muitas das práticas do SOHM.
Para Ramos, os problemas que deveriam ser prevenidos – preferencialmente -, ou corrigidos,
estariam relacionados a falhas na educação das crianças e a fatores ambientais. Segundo sua
visão, os problemas eram, muitas vezes, reforçados – ou às vezes mesmo causados – por “paisproblema” que, no ambiente doméstico, se utilizariam de práticas consideradas impróprias para
uma educação saudável, ou mesmo, no espaço escolar, por “professores-problema”
Aquilo que dissemos dos pais, quando nos referimos à sua "cegueira
psíquica" em relação aos problemas dos filhos, aplica-se igualmente
ao professor. Há o "professor problema", como há o "pai problema". A
Higiene Mental do Professor é hoje uma fase indispensável num serviço de higiene mental escolar, Nas relações, nos binômios "alunoprofessor", vamos encontrar toda uma série de problemas, de "complexos" a considerar. (RAMOS, 1954 p.391)
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Em ambos os livros, um dos pontos mais enfatizados como mensagem aos educadores,
envolvia sua conscientização acerca da importância da assimilação dos referenciais da higiene
mental e da psicanálise, os quais, bem aplicados na educação de filhos e alunos, conduziriam a
bons resultados quanto ao desenvolvimento dessas crianças. Especificamente, no que se refere
ao espaço escolar, tratava-se de evitar o aparecimento de “professores-problema” que, ao invés
de atuarem como facilitadores, mediadores, nos processos de desenvolvimento dos alunos,
contribuindo favoravelmente para os mesmos, acabariam por criar obstáculos para a vida das
crianças e jovens de que eram responsáveis.
Um dos tópicos do programa de ação do SOHM, apresentado no livro A Criança Problema como um elemento central para o sucesso dos processos educativos, envolvia a “correta
formação mental do educador”. Esta seria alcançada através de iniciativas diversas, que demandavam a adesão dos professores, como: “Curso de férias. Curso na escola de professores e
frequência ao serviço central de ortofrenia”. Desta forma, afirmava-se a expectativa de que, em
primeiro lugar, o professor fosse mentalmente saudável, devendo ser capaz de apresentar atitudes de auto-controle, promovendo um ambiente favorável e indispensável para a higiene
mental do escolar.
A nossa experiência provou, com efeito, que muitos problemas da criança escolar eram a consequência de atitudes errôneas do professor,
que “projetava” sobre os alunos os seus próprios “complexos”. O professor “intransigente”, irascível, nervoso, hesitante, inibido, ciumento... tende a “derramar” suas reações emocionais sobre o aluno
confiado aos seus cuidados. Muitas vezes, ele próprio reflete na escola
os desajustamentos – emocionais, conjugais, econômicos, sociais... do
seu ambiente doméstico. (1954, p.391)
Neste trecho, podemos observar que a preocupação do autor e do Serviço com o professor ultrapassava a atuação deste em seu trabalho específico no interior da escola, abordando
problemas relativos à sua vida pessoal, às suas relações afetivas, familiares, etc. Essa abordagem é justificada por Ramos, através da constatação de que o professor representaria um modelo a ser seguido, sendo necessário um maior controle de suas emoções e ações frente aos
alunos que lhes haviam sido confiados. Defendia-se, por isso, que o educador estivesse constantemente em processo de auto-análise das próprias “reações emocionais”, tendo, assim, condições de estimular também os alunos no sentido de desenvolverem a prática e a capacidade
do auto-controle de suas atitudes e emoções.
Além do que era prescrito aos professores, envolvendo atitudes a serem seguidas, os
livros traziam atitudes “condenadas” e práticas a serem abolidas. Estas últimas eram identificadas a uma educação caracterizada como “clássica”, ou “tradicional”, associada, por sua vez, a
um passado a ser superado. Esse tipo de abordagem acerca da atuação do professor mostra
total sintonia com a “retórica das reformas”, fortemente compartilhada no contexto analisado,
em que “os reformistas fazem coincidir continuamente a reforma com o novo, o novo com o
moderno, o moderno como progresso e o progresso com as melhorias que advirão com as reformas” e, de outro lado, fazem “coincidir a situação antes da reforma com o velho, o velho
com o tradicional, o tradicional com o atraso, o atraso com a situação que deve ser estirpada
pelo esforço reformista.” (FARIA FILHO, 2010, p. 21)
Em A Saúde do Espírito, Ramos enfatiza a diferença entre as atitudes do “professor
clássico” e as do “professor moderno”, com relação à compreensão da criança e à aplicação de
castigos, por exemplo. Para ele, em lugar da afirmação de sua autoridade com base em atitudes repressivas e violentas, o professor deveria estimular nos alunos a “liberdade vigiada”8:
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A escola clássica não conheceu estes problemas, por que era uma escola de repressões e inibições. Essa escola sufocava a personalidade
da criança, obrigando-a a se manter calada e reservada. (...) Infelizmente, há ainda sobrevivências dessas atitudes do professor em nossos dias. Num inquérito que realizei nas escolas do Distrito Federal,
pude apurar que ainda hoje, em algumas delas, se aplicam castigos
corporais e outras penalidades na criança (...)
A escola moderna quer justamente acabar com esse estado de coisas,
com essa atitude mental em face da criança. Precisamos compreender
e amar as crianças, num ambiente de liberdade e alegria. (1944, p.
66-67)
A temática dos castigos físicos aparece com destaque em documentos diversos presentes no acervo de Ramos, assim como nos livros analisados, sendo abordada como prática a superar, nociva e inconcebível, apesar de ser ainda encontrada em escolas do Distrito Federal.
Buscava-se, assim, através da abordagem do tema, conscientizar o “professor moderno” da
necessidade de abandono dessa prática. Em lugar disso, o professor era aconselhado a conhecer o aluno em detalhes e estimulá-lo a sublimar atitudes consideradas prejudiciais e reprováveis, por meio da canalização das energias mobilizadas nessas atitudes na direção de
comportamentos ajustados e produtivos.
Se a questão dos castigos físicos aparecia como um tema destacado nas obras analisadas, a conscientização do professor acerca da sua prática era alvo de um esforço bem mais
ampliado por parte de Ramos. A constituição do “professor moderno” requeria a introjeção por
esse sujeito de comportamentos e valores condizentes com a magnitude da tarefa que lhe era
atribuída, de orientação do processo de constituição de novos sujeitos que comporiam a sociedade projetada.
Para se ter uma noção das atitudes esperadas desse colaborador de importância central
na reforma, reproduziremos uma lista de conselhos dirigidos aos professores, a que é dado destaque no livro A Saúde do Espírito. Apresentada na parte final do capítulo “Conselhos de Higiene Mental”, de uma forma organizada, em tópicos numerados, a lista reúne as principais
mensagens dirigidas aos professores nos dois livros, sugerindo uma intenção de reforço das
mesmas. O modo didático como as prescrições são apresentadas parece estimular a memorização dos diferentes conselhos pelos professores e professoras, de modo a serem aplicados em
seu cotidiano.
Embora não estejam listados no livro na ordem que apresentaremos, compreendemos
que os tópicos reunidos podem ser divididos em dois blocos: um primeiro, no qual constam as
prescrições, ou seja, são indicadas atitudes a serem seguidas e praticadas pelos professores.
Esta parte reúne, principalmente, questões relativas à importância da higiene mental e da relação família-escola e à nova representação de “criança problema” :
“- Lembre-se sempre de que um escolar difícil é uma “criança-problema” que, na maior parte
dos casos, veio de ambientes ou situações de desajustamento.
- O professor substitui e completa a pessoa dos pais. O seu papel é, muitas vezes, o de sobrepor aos desajustamentos da família, esclarecendo a situação e tanto quanto possível, substituindo as influências dos pais desorientados.
- A escola continua e completa a educação do lar. Não deve haver, portanto, separação entre
as atividades educativas de uma e outro. Pais e professores devem trocar ideias frequentes sobre os problemas da criança.
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- Procure analisar-se sempre, quando tiver de intervir junto à criança. As suas atitudes, opiniões
e atos serão decisivos para o futuro do jovem ser confiado aos seus cuidados.
- A formação de uma correta “atitude mental” é o primeiro esforço a ser feito pelo educador
digno desse nome.
- Procure difundir na escola os ensinamentos da higiene mental, aplicando-os ao seu próprio
caso, para ajudá-lo na correta formação psíquica dos educandos que lhes são confiados.”
Em um segundo bloco, podem ser reunidos os conselhos que remetem ao que não deveria ser feito, às práticas que deveriam ser abolidas, apresentadas, em alguns casos, seguidas
das atitudes prescritas. Estes tópicos referem-se principalmente a “erros no julgamento”, relacionados a concepções incorretas acerca da criança e de seus “problemas” e às práticas de castigos físicos e morais no espaço escolar:
“- Evite sempre considerar as crianças que apresentam dificuldades na escola, como “anormais”, ou insubordinadas e “perversas” que precisam de castigo. Ambas as atitudes são prejudiciais. A criança precisa antes de tudo ser compreendida para ser julgada.
- Não é com castigos, ameaças, repreensões continuadas que se corrige um escolar-problema,
e sim pela compreensão de seus conflitos íntimos, de natureza emocional e social.
- O emprego de meios violentos, castigos corporais, e atitudes de extrema severidade e excesso de disciplina revelam muitas vezes a existência de um sadismo inconsciente do educador,
mal orientado, que projeta no aluno os seus próprios problemas e conflitos íntimos.
- Jamais adote atitudes de escândalo e horror diante dos problemas da criança, por maiores
que sejam. Aja naturalmente, com espírito objetivo, procurando compreender as causas de todos e qualquer desajustamento.”
Tais mensagens, emitidas em tom imperativo, sintetizam aspectos centrais do projeto
constituído a partir das ações do SOHM, tendo os professores como destinatários. Apesar do
encerramento desse Serviço, em 1939, ano da publicação dos dois livros, quando já se encontrava em curso o regime do Estado Novo,9 por meio das páginas desses impressos, o autor reafirmava certezas construídas a partir das experiências vividas junto às escolas do Distrito
Federal, nos anos anteriores. E entre essas certezas – assinaladas por Ramos, mas partilhadas
pelos reformadores da época, de modo geral -, figurava, com destaque, a de que somente com
a colaboração estreita de “professores modernos”, seria possível atingir o “dia de amanhã” sonhado e projetado na imagem futura de uma sociedade ordenada e harmoniosa, apoiada nos
referenciais da ciência. 10

Referências Bibliográficas
VIDAL, D.G. & PAULILO, A.L. (2003) Projetos e estratégias de implementação da escola nova
na capital do Brasil (1922-1935). In: MAGALDI, A.M.; ALVES, C.; GONDRA, J.G. (Orgs.) Educação no Brasil: história, cultura e política. (pp.375-398) Bragança Paulista: EDUSF.
FARIA FILHO, L.M.de (2010) As retóricas da reforma. In: FARIA FILHO, L.M; NASCIMENTO,
C.V. SANTOS, M.L.dos (Orgs.) Reformas educacionais no Brasil: democratização e qualidade da
escola pública. (pp.13-25) Belo Horizonte: Mazza Edições.
NUNES, C. (2000) Anísio Teixeira: a poesia da ação. Bragança Paulista: EDUSF.
Ó, J. R. do. (2006) A criança transformada em aluno: A emergência da psico - pedagogia moderna e os cenários de subjetivação dos escolares a partir do último quartel do século XIX. In:
SOMMER, L.H.; BUJES,M.I. Educação e cultura contemporânea. (pp. 281-304) Canoas: Editora
da ULBRA.

CD-ROM DE ATAS | 424 | COLUBHE 2012

________ A “criança problema” e o seu governo em Portugal e no Brasil (1880-1960): discursos
e práticas. Ó, J. R. do e CARVALHO, L. M. Emergência e circulação do conhecimento psicopedagógico moderno (1880-1960): estudos comparados Portugal-Brasil. Lisboa: Educa, 2009.
RAMOS, A. (1934) A Família e a escola. Departamento de Educação do Distrito Federal. Rio de
Janeiro.
__________. (1935) Higiene Mental: esquemas de organização. Departamento de Educação do
Distrito Federal. Rio de Janeiro, 2º Ed.
__________. (1938) A Mentira Infantil. Departamento de Educação do Distrito Federal. Rio de
Janeiro.
__________. (1944) A Saúde do Espírito – Higiene mental. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Serviço Nacional de Educação Sanitária.
___________. (1954) A Criança problema. A higiene mental na escola primária. 2ª. ed. Rio de
Janeiro: Ed. Casa do Estudante do Brasil.
SCHUELER, A.F.M. de ; MAGALDI, A.M. (2009). Educação escolar na Primeira República: memória, história e perspectivas de pesquisa. Tempo. Revista do Departamento de História da UFF, v.
13, 2009.
TEIXEIRA, A. (1932) Discurso de posse do Director Geral de Instrucção Pública. Boletim de
Educação Pública. Rio de Janeiro, v.2, n.1/2, jan./jun. p.75-76.
___________. (1997) Educação para a democracia: introdução à administração educacional.
Rio de Janeiro: Ed. UFRJ.

Notas
1
A retórica dos reformistas da educação no referido período fazem coincidir a noção de reforma com o
“novo”, o “moderno”, o “progresso”, ideias dotadas de claro conteúdo de positividade, em oposição ao
passado. Tal compreensão, incorporada com frequência pela historiografia, tem sido problematizada em
estudos recentes do campo da história da educação. Além de Faria Filho, ver Schueler e Magaldi (2009).
2
Jorge do Ó apoia-se, em sua análise, nas noções foucaltianas de governamentalidade e tecnologias do
eu. Enquanto a primeira está ligada a uma heterogeneidade de técnicas externas de governo (visão macro), a segunda refere-se ao processo no qual os indivíduos interiorizam pensamentos e condutas que o
incitam a operar modificações sobre a sua alma e corpo (visão micro).
3
Ver: NUNES, 2000.
4
Tal observação afina-se com a realidade empírica relativa às escolas do Distrito Federal, e mesmo do
país, à época, nas quais atuava um número majoritário de professoras, entre os profissionais do ensino.
5
Destacamos aqui três livros de vulgarização publicados ao longo do período de funcionamento do
SOHM. Esses impressos, publicados em formato de livretos, objetivam divulgar saberes relativos à Higiene Mental, bem como outras questões consideradas importantes para a correta formação da criança. São
eles: A família e a escola (1934), A Higiene Mental nas escolas: esquemas de organização (1934), e A
mentira infantil (1938)
6
Neste trabalho utilizamos a terceira edição, de 1949.
7
Neste trabalho utilizamos o exemplar da 4º edição, de 1954.
8
Neste ponto, também é possível estabelecer diálogo com Jorge do Ó, em sua análise da liberdade regulada como característica da modernidade, que tem por desígnio “governar sem governar”, ampliando seu
poder até limites mais distantes, inscritos na escolhas dos sujeitos autônomos.
9
Se, por um lado, Arthur Ramos assinalou, na apresentação de seu livro A criança problema, que a instituição do Estado Novo e seu viés autoritário inviabilizaram a experiência do SOHM, torna-se interessante
sublinhar que o livro A saúde do espírito foi publicado inscrito em uma política editorial conduzida pelo
próprio Estado Novo. Esses aspectos sinalizam para a complexidade dos processos históricos, sugerindo
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que se podem ter existido tensões entre o Serviço e o Estado Novo, este mesmo regime incorporou e veiculou concepções produzidas em seu âmbito.
10
Anísio Teixeira caracterizou a experiência do SOHM como uma “aventura para o dia de amanhã”. In
TEIXEIRA, apud RAMOS, 1939, p.9.
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Esta comunicação é fruto de uma pesquisa realizada com o intuito de promover um
alargamento na investigação historiográfica da educação, tanto em Portugal quanto no Brasil,
acerca das práticas pedagógicas de formação de professores elaboradas por intelectuais e professores católicos sob o primado do movimento das Escolas Novas. Os saberes que emergiram
do diálogo estabelecido com as correntes escolanovistas, veiculados através de um conjunto de
impressos pedagógicos variados aponta para estratégias de produção que se afirmaram por
diferentes caminhos e se estabeleceram em torno da causa da educação nacional, considerando
seus limites e condições de possibilidades em Portugal e no Brasil.
Os anos de 1930 representaram um divisor de águas em relação aos projetos educacionais que estavam em voga no Brasil pelo ápice que as disputas em torno desses projetos atingiram com a assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Esse documento
produziu a representação de um antagonismo que colocava em polos estanques “católicos e liberais”1. No entanto, essa mesma disputa acelerou a produção de impressos pedagógicos endereçados aos professores por ambos os grupos, evidenciando diferentes formas de apropriação,
produção e circulação dos saberes pedagógicos. No Brasil, o diálogo dos católicos com as correntes escolanovistas aconteceu no bojo da “Restauração Católica”, que se organizou a partir da realização do Congresso Eucarístico Nacional, em 1922. Essa nova etapa na vida da Igreja Católica
no Brasil possui duas características importantes a se considerar: uma preocupação dominante
em relação a necessidade da presença efetiva da Igreja na sociedade e o empenho por uma maior aproximação e colaboração entre Igreja e Estado (Azzi, 2008, p. 98,99). Pelos dois caminhos, a
Igreja buscava reafirmar seu papel na reorganização da sociedade.
Esse movimento de colaboração entre Igreja e Estado assumiu estratégias similares em
diferentes países. A educação, mais do que nunca, foi vista como uma fôrma para modelar o
tipo de homem que se pretendia para a sociedade. Em Portugal, a partir de 1926, com a ditadura militar e o Estado Novo, os pedagogos portugueses que veiculavam as idéias propagadas
pelas Escolas Novas, acentuando seu caráter progressista e laico foram afastados dos cenários
políticos e educacionais e silenciados, dando lugar ao grupo católico, que sob a liderança de
Cruz Filipe declarou querer representar a Liga da Educação Nova em Portugal, passando a estabelecer contato direto com as referências internacionais afastando-os, com isso, dos renovadores progressistas. Esse movimento, no entanto, não foi unilateral e pode-se dizer que foi
endossado pelo próprio Ferrière que ao visitar o país e ser recebido por Cruz Filipe, “não contestou os valores e a política educativa do regime salazarista, estabeleceu mesmo a conciliação
entre o seu movimento e esses valores, ao mesmo tempo que criticava os desvios anarquistas
[...] e afirmava que a liberdade não se opunha à autoridade” (Mogarro, 2006, p. 234). Essa
mudança visível que se estabeleceu no discurso educativo, diluiu as referências escolanovistas
em prescrições técnico-didáticas utilizadas para afirmar o tripé – Deus, Pátria e família – na nação portuguesa, a partir de meados da década de trinta.

Afirmava-se uma pedagogia conservadora, nacionalista e católica: a
escola era a ‘sagrada oficina das almas’, a autoridade do professor e a
ordem social não se punham em causa, os valores e a moral católica
impregnavam todos os contextos escolares e a componente técnica
do ensino era fortemente afirmada, num sentido disciplinar (Mogarro,
2006, p. 235)2
Esse marco temporal foi durante muito tempo representado na historiografia portuguesa, assim como na brasileira, pelo esvaziamento do ideário escolanovista. Todavia, pesquisas
realizadas a partir dos anos de 1980 nos dois países vêm buscando compreender as permanências e os desdobramentos dos princípios escolanovistas a partir da segunda metade dos anos
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de 1930 e 1940 quando o grupo católico conquistava maior influência junto ao governo, nos
dois países3.
Esses diferentes contextos de produção alimentaram práticas e processos de produção,
circulação e apropriação de modelos pedagógicos e culturais que resultaram na reconfiguração
do discurso pedagógico católico revelando alguns modos pelos quais os enunciados escolanovistas persistiram nas orientações e prescrições endereçadas aos professores, sobretudo através da imprensa periódica educacional, eleita como principal fonte deste trabalho. O corpus
documental, privilegiado para esta análise são dois periódicos que apesar de terem sido produzidos por instituições, finalidades e lugares distintos, apresentam um viés pedagógico que os
aproxima: o Boletim Catequético, produzido no Brasil, no Estado de Minas, pelo Departamento
Arquidiocesano de Ensino Religioso, sob a direção do padre Álvaro Negromonte e o Boletim Oficial do Ensino Primário Escola Portuguesa, publicado em Portugal, pelo Ministério da Educação
Nacional. Ambos tinham como foco o aparelhamento dos professores católicos, tanto do ponto
de vista doutrinário quanto pedagógico e se articulavam em torno da consolidação de um campo de produção cultural que instituía nas práticas profissionais dos professores primários, uma
cultura pedagógica estabelecida em sólidas bases católicas.
Salvaguardando as diferenças de cada país, buscamos fazer o exercício de apreender
no Brasil e em Portugal entre os anos de 1930 e 1940, período em que ambos os países foram
marcados por regimes ditatoriais de forte cunho ideológico nacionalista com o apoio da Igreja,
como os princípios das Escolas Novas se fizeram presentes nas prescrições pedagógicas que
foram veiculadas por expoentes do catolicismo pertencentes tanto à hierarquia eclesiástica
quanto ao laicato católico e qual a representação que os católicos construíram para a profissão
docente?
Com isso, dois caminhos de investigação se abriram, indicando dois movimentos estratégicos utilizados pela Igreja, concomitantemente, para formar o professorado nas “novas” diretrizes pedagógicas: um deles se deu pela inserção da pedagogia escolanovista nas publicações
religiosas igualmente endereçadas aos professores, incorporando muitos dos enunciados propagados pelas correntes escolanovistas, a fim de equiparar, pedagogicamente, o ensino religioso às outras áreas de conhecimento e colocar a doutrina cristã no rol dos saberes elementares
para a educação da criança, passando primeiro pela formação dos professores; o outro movimento inseria a doutrina católica nas revistas publicadas por órgãos oficiais da Instrução Pública
para os professores, aproveitando o contato que eles tiveram com o ideário escolanovista em
sua formação inicial, reordenando-o naquilo que ferisse os princípios católicos e nacionalistas,
como por exemplo, a questão da liberdade e autonomia do aluno.
A Educação Nova e a Formação Docente nos discursos católicos
Nos anos de 1920, as correntes escolanovistas ganharam relevo dentre os especialistas
da educação que passaram a propugnar seus enunciados como “novidade” no campo educacional e instrumentos indispensáveis à renovação educacional do país. Com projetos distintos os
“Pioneiros da Educação Nova”, que tinham Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira como seus
principais expoentes, defendiam uma proposta de educação laica, gratuita, obrigatória e mista,
o que levou ao rompimento com os católicos que não assinaram o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova (1932) em prol dessa causa.
Ao romperem com seus precursores e com muitos dos seus aliados, os “pioneiros” demarcavam um espaço na memória e na História como os renovadores da educação do Brasil
(Carvalho, 2000). Paralelamente, ao romperem com os “pioneiros” e manterem um órgão de
difusão do escolanovismo pela ótica católica4, este grupo também produziu, publicamente, uma
marca política de renovação sem perder de vista os elementos da tradição que lhe são inerentes. Através da leitura das correntes escolanovistas, eles reorganizaram o ensino religioso, a
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partir de um projeto maciço de formação de professores sob essa nova concepção, através de
aulas, revistas doutrinárias/pedagógicas e manuais de catecismo inspirados nas contribuições
oriundas das Escolas Novas, com forte acento na Psicologia da Educação como elemento indispensável para a renovação da Pedagogia Católica.
O Boletim Catequético foi uma forte expressão desse movimento de renovação educacional que se instaurou na Igreja Católica no Brasil, fundamentado nas contribuições das Escolas Novas. Fundado no Estado de Minas, ele possuía uma característica que o diferenciava das
outras publicações congêneres dos outros estados: o apoio do Estado. Apesar de não ser um
órgão do Governo mineiro como a Revista do Ensino5, o Boletim foi produzido após o Primeiro
Congresso Catequístico, realizado em 1928, e representava, materialmente, uma vitória da
Igreja sobre o projeto republicano de educação laica, e a aliança, pública e oficial, entre a Igreja Católica e o Estado de Minas, através do Decreto assinado pelo Presidente Antônio Carlos de
Andrada ao final do Congresso, que facultava o ensino religioso nas escolas públicas. Nesse
aspecto, o projeto de formação de professores veiculado através desse periódico visava complementar aquele que vinha sendo propagado pela Revista do Ensino. Este, de caráter marcadamente político e pedagógico vinha aparelhando os professores mineiros no exercício cotidiano
de suas ações educativas, incorporando elementos oriundos das escolas novas algumas vezes,
outras, fundamentos teóricos e um vasto repertório de leituras dos teóricos que gravitavam em
torno desse movimento em âmbito internacional, como Claparède, Montessori, Decroly, Helena
Antipoff (principal representante do pensamento de Claparède no Brasil).
O Boletim Catequético, de forma complementar, visava munir o professorado com o
conhecimento da doutrina que faltava aos professores para ensinar a religião católica em suas
classes. Mais ainda, visava impregnar esses sujeitos de uma cultura católica tão forte e tão arraigada que fosse capaz de extrapolar os limites das aulas de ensino religioso e atravessar as
outras disciplinas de forma transversal. O diálogo com as correntes escolanovistas aparecia diluído em insistentes chamadas para a necessidade de se atentar para a Psicologia da criança e
para a incorporação de algumas práticas pedagógicas como o uso de jogos, centros de interesse, material visual, visitas a museus e excursões, enfatizando a observação e a experimentação
do conhecimento. Todas as práticas deveriam visar o desenvolvimento da criança tendo como
finalidade sua formação integral em uma perspectiva que abrangia o corpo nas dimensões intelectual, física e moral e o espírito.
Os saberes utilitários endereçados aos professores através desse impresso se inserem
no modelo de “caixa de utensílios” que as revistas geralmente veiculavam. Além de artigos, os
Boletins possuíam seções que revelam muito do projeto editorial pensado para o professorado.
Dentre elas, destaco algumas por serem mais recorrentes, ainda que tenham mudado de nome
algumas vezes, “Plano de lições”, “Lição da catequista”, “Biblioteca da Catequista”, “Para as
crianças lerem”,“Estante dos Pequeninos”, “Página do Mestre”. Todas elas possuíam caráter
doutrinário e visavam a formação da professora/catequista. A chamada recorrente feita pelo
diretor da revista, o padre Álvaro Negromonte, era para que a professora católica desse demonstração da sua fé em suas aulas como “verdadeiras católicas”, não deixando passar nenhuma oportunidade de se ensinar a religião às crianças. Essa chamada foi endossada por
muitas vozes que ressoaram no periódico, dentre elas, alguns expoentes da hierarquia eclesiástica como os padres Leonel Franca e Hélder Câmara, inúmeras outras autoridades religiosas e
algumas professoras que se destacavam também como mulheres ilustres na sociedade mineira.
Nesse periódico os saberes doutrinários fundamentavam a formação das professoras
católicas, tornando-as catequistas e mobilizando-as a agirem em suas classes escolares em prol
da formação do católico convicto, apto e disposto a atuar na sociedade em defesa da sua fé. A
Pedagogia forneceria os melhores caminhos para que a educação fosse feita de maneira mais
eficaz. O Boletim Catequético não foi apenas um empreendimento pedagógico, ele funcionou
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como um projeto de cunho marcadamente social, fez parte da rede de investimentos da Igreja
em prol da reconstrução da sociedade brasileira sob os pilares do catolicismo e contribuiu para
a legitimação do seu diretor como agente do campo de produção cultural católico, que realizou
um investimento notável nos impressos pedagógicos, tendo a educação religiosa como o seu
principal escopo.
Fundado em 1936 e publicado durante todo o Estado Novo, até 1959, até onde se pôde
verificar, esse periódico sinaliza para a permanência de um modelo de educação que incorporou
os modelos pedagógicos em circulação, sem privilegiar de forma direta, nenhuma corrente e
sem romper de forma efetiva com os saberes oriundos da Pedagogia Moderna como arte de
ensinar. Aponta ainda para a força da tradição na profissão docente e para a relação desta com
a dimensão moral do trabalho do professor, reforçando com isso, sua própria formação moral.
Essas três marcas não se restringem apenas a formação de professores católicos. Evidentemente, essas questões tomaram mais corpo nos projetos católicos visto a estreiteza de
suas relações com o conceito de tradição. No entanto, é importante perceber que essas características conformaram o campo da profissão docente de uma maneira geral, em diferentes sociedades. Conforme assinala Pintassilgo ao tratar da História da Formação Docente em Portugal

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a retórica da Educação Nova contribuiu para radicalizar essa dicotomia, ao
deslegitimar a chamada escola tradicional na procura de reafirmar a
bondade das propostas inovadoras por ela propagandeadas. Em muitos dos discursos da atualidade, esta contraposição continua presente.
No entanto, o trabalho dos professores está impregnado de tradição,
o mesmo acontecendo em relação à vida das escolas (Pintassilgo,
2011, p. 19)
Utilizando referências que acentuam a relação entre tradição e inovação em uma dimensão cultural (Burke, 2007) e a relação entre a noção de tradição e a dimensão moral do
trabalho docente (Hansen, 2001), Pintassilgo contribui para alargar a compreensão dessa profissão que se organizou e se constituiu como um campo não apenas pedagógico, mas um campo de produção cultural. Do ponto de vista pedagógico, é interessante pensar nesse campo na
esteira dos debates estimulados por Hansen, Burke, Pintassilgo, buscando “as vantagens de se
adotar uma postura que tenha em conta o sentido da tradição” (Pintassilgo, 2011, p.20). Para
Hansen, essa postura permite duas marcas importantes: um relativo distanciamento dos modismos pedagógicos, sendo capaz de avaliá-los melhor e a expressão de uma “sabedoria” de
uma comunidade particular no seu esforço de atribuir sentido ao ato de ensinar.
Culturalmente, é possível perceber uma dimensão moral que norteia o trabalho dos professores e encontra eco na tradição das representações constituídas em torno da profissão. Essa dimensão permite compreende como o discurso pedagógico de formação dos professores
foca no tema da exemplaridade do mestre, independente do momento ou do grupo que o produz.

Este enraizamento da profissão numa tradição moral é uma referência
constante nos discursos de professores e pedagogos. A pessoa do
aluno, e o respeito que esta deve merecer, surge como ponto de partida essencial. O professor é-o em função do seu aluno. É isso que dá
sentido à dicotomia clássica, de fundo religioso, mestre – discípulo. É
isso, igualmente, que sustenta a definição do professor como educador. O crescimento integral da criança ou do jovem representa o
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compromisso do professor e este investe plenamente a sua pessoa na
consecução desse desiderato. (Pintassilgo, 2011, p. 20,21)

O Boletim Catequético está recheado desse tipo de discurso. A força do exemplo servia para fazer a professora viver em consonância com aquilo que ensinava, tornando-se
para seus alunos boas referências a serem imitadas. A eloqüência necessária para o seu desempenho em sala viria da força de uma vida verdadeiramente cristã. Tais doutrinas e exigências estimulavam também um processo de auto-regulação nas professoras, que não deveriam ensinar
apenas aos seus alunos a regularem e controlarem suas pulsões. Antes, deveriam controlar a si
mesmas, as suas próprias paixões e regularem suas vidas pelo código comportamental que ensinavam. Seus maiores reguladores externos não seriam os padres, distantes da sua realidade em
sala, mas seus alunos, presentes constantemente no seu cotidiano. Esse controle dos impulsos e
das ações cotidianas como a fala, o trato, o comportamento ou o simples modo de se vestir configuram um mecanismo disciplinar (Foucault, 1998) que age em uma dupla dimensão: disciplina
interna que tem um caráter de auto-regulação uma disciplina externa aplicada pela presença coercitiva dos seus alunos. Outros dispositivos são utilizados ainda com essa finalidade disciplinar
como a meditação, o exame de consciência, a leitura espiritual, a confissão, a comunhão e a frequência à missa.
Vários artigos foram destinados a tratar do perfil docente que deveria possuir a professora/catequista. No Boletim nº 11, traz um artigo sob o título Formação intelectual da catequista; o nº 12, na sequência, publica Formação cristã da catequista. Além disso, várias pequenas
chamadas funcionavam como alertas para perfil esperado dos professores católicos, destacando
a necessidade de uma sólida formação cristã, pedagógica e moral. São recorrentes os temas
sobre a “vocação da professora” e “sua missão”. Recorrentemente, ela era incitada a “testemunhar pela linguagem e comportamento, que vives segundo o espírito cristão” (BC, nº 50, p. 3) e
questionar-se se estava exercendo da melhor maneira a sua responsabilidade de conduzir as
almas que lhe foram confiadas para Cristo.
O Boletim Catequético funcionou como um impresso de formação de professores que
veiculou princípios escolanovistas diluídos em saberes doutrinários que deveriam impregnar as
práticas educativas dos professores de uma cultura católica, revestida de aparatos modernos
consoantes com seu tempo, naquilo que ele lhe apresentava como mais eficaz para o processo
pedagógico. Ao mesmo tempo cunhou um perfil de professor, possuidor de uma sólida cultura
religiosa, convicto da sua fé, aparelhado pedagogicamente e disposto a participar ativamente
na reorganização da sociedade, formando “católicos perfeitos” e instituindo os valores do catolicismo como símbolos identitários da cultura brasileira. Apesar de ter sido publicado no período
do Estado Novo, as questões de caráter nacionalista pouco aparecem no periódico como tema
dos artigos. Dentre o período elencado, apenas um artigo foi publicado nesse intuito, intitulado
Religião e Pátria, publicado no nº 19, pela professora Evangelina Gonzaga. Esse dado talvez
permita pensar na relativa autonomia que o campo religioso possui em relação ao Estado elaborando e orientando seu discurso na direção que mais lhe convém, ainda que elabore estratégias
que corroborem com os interesses do Estado como os princípios de civilidade, ordem e obediência às autoridades constituídas, que deveriam nortear a formação dos cidadãos, como virtudes cristãs, propagadas tanto pelo corpo de agentes eclesiásticos quanto pelo laicato católico.
Em outro contexto de produção, a presença da Igreja no Boletim Escola Portuguesa,
permite apreender muito dessa “autonomia relativa” das instituições religiosas em relação ao
Estado. A presença mais efetiva dos interesses do Estado nesse periódico, produzido pelo próprio Estado, mas ao mesmo tempo com uma orientação marcadamente católica, revela como as
instituições se interpenetram e elaboram formas de governo interdependentes na direção da
população (Foucault, 1998; Elias, 1994).
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O Boletim A Escola Portuguesa, foi um periódico semanal publicado pelo Ministério Nacional de Educação, a partir de 1934, com o objetivo inicial de informar os professores sobre
ofícios e legislações inerentes à profissão docente. Todavia, esse objetivo inicial não durou muito tempo e, rapidamente, assumiu uma feição mais pedagógica, passando a funcionar não só
como veículo de informação, mas também de formação dos professores dentro da ótica estadonovista, difundindo, junto a esses profissionais, “saberes” e “modos de fazer” docentes impregnados de valores nacionalistas e cristãos.
Inúmeros artigos publicados por professores e técnicos da educação apresentavam
prescrições para o trabalho em sala de aula, ancorados em um referencial técnico-didático escolanovista, onde o nacionalismo e o catolicismo apareciam imbricados como eixos norteadores
indissociáveis da educação. Isso fazia com que os temas publicados no Boletim A Escola Portuguesa se atravessassem mutuamente, muitas vezes. Essa é uma marca que permite compreender o grau de catolicidade de um dos campos de produção cultural mais estratégicos em
Portugal, diferente do que ocorria no Brasil, onde ainda era necessário incutir nos professores a
doutrina católica. Em todo o Boletim A Escola Portuguesa é possível perceber os valores católicos nos discursos formativos propagados aos professores. A doutrina cristã aparecia como uma
temática própria, que servia para reforçar a mentalidade cristã do professorado à luz dos princípios escolanovistas, mas aparecia também como pano de fundo nos artigos de cunho estritamente pedagógico, nos informes que veiculavam as iniciativas sociais do Estado português,
naqueles artigos que versavam sobre o perfil do professor e da escola portuguesa. Dessa maneira, a Igreja ia se fazendo presente em toda a orientação educacional veiculada pelo governo
português aos professores do Estado, tendo os próprios professores como seus principais portavozes.
Do ponto de vista pedagógico, os aportes teóricos do movimento escolanovista, foram
incorporados na medida em que contribuíam diretamente para a eficácia do desenvolvimento
do processo educacional e os intelectuais católicos tornaram-se, a partir dos anos trinta, os
principais elementos de mediação desse diálogo. Quatro princípios ideológicos, assim como os
princípios técnico-didáticos estavam presentes nos discursos dos pedagogos católicos sem maiores restrições e faziam convergir Pedagogia Moderna e Escolas Novas no projeto de orientação
do professorado. De acordo com Alves de Lena, em artigo publicado na revista Brotéria6, “[...]
reduzindo os princípios comuns que informam os processos e métodos das escolas novas, podemos reduzi-los aos quatro seguintes: espontaneidade, atividade, interesse e cooperação”(p.
1932, p. 82). Esses princípios também podem ser aferidos das propostas pedagógica do padre
Álvaro Negromonte veiculadas no Boletim Catequético. Em ambos os casos, pode-se fazer ainda
alguns acréscimos. Nos textos selecionados, foram constatados princípios de aplicação, motivação, associação, esforço pessoal, graduação, progressão sem, contudo, enfatizar o método intuitivo.
O aspecto fundamental dos textos selecionados no Boletim A Escola Portuguesa foi o
lugar nuclear conferido à educação doutrinária e moral que os professores deveriam dar aos
seus alunos, chegando a constituir duas seções intituladas “Sobre o ensino da Doutrina e Sobre
o ensino da Moral. Em geral, as seções do Boletim A Escola Portuguesa se apresentavam como
no Boletim Catequético, algumas eram fixas, outras tinham um caráter volante e apareciam
esporadicamente no periódico. A questão moral teve um forte acento também nos artigos que
não eram publicados em seções específicas e recebeu a atenção de diferentes professores que
se propuseram a tratar desse tema ao longo de todo o período aqui elencado. O processo educativo aparecia, portanto, no Boletim A Escola Portuguesa assim como no Boletim Catequético
centrado no público escolar, apresentando-o como crianças ativas que se desenvolviam e exerciam uma influência considerada benéfica sobre os próprios professores porque os levava ao
auto-exame constante.

CD-ROM DE ATAS | 434 | COLUBHE 2012

A observação era uma das formas privilegiadas de construção do conhecimento para o
aluno e para o professor a melhor forma de conhecer cada uma das crianças que lhe foram
confiadas. Além disso, os professores eram estimulados a utilizar os novos processos de aprendizagem para educar a vontade, desenvolver competências para resolver dificuldades, adquirir
hábitos. Sublinhava-se ainda a necessidade de adequar a ação pedagógica às características do
público escolar, considerando seu perfil psicológico e sócio-afetivo. Foi dada também atenção
às diversas áreas do conhecimento que integravam o currículo, aproveitando para associar a
moral cristã à variedade de conteúdos veiculados por elas como no artigo Ao contato de realidades: lição de moral e doutrina cristã durante a lição de língua materna, publicado pela professora Felismina Oliveira (EP, ano III, nº 129, p.173). Outros processos metodológicos foram
corroborados pelos católicos, em Portugal e no Brasil, por sua eficácia pedagógica como o desenho, os jogos, a representação, as narrativas, os exercícios que incitavam o raciocínio lógico
depois das explanações das aulas.
Sobre os professores, o ideário que se propagava também era comum nos dois países e
passível de ser apreendido em outros periódicos em circulação na mesma época. No Mais Além,
por exemplo,

o professor tinha a missão de organizar a disciplina mental e moral da
juventude, devendo cuidar do seu próprio desenvolvimento espiritual.
Mas também era sua missão ensinar o amor à pátria e o orgulho de
ser português, cumprindo os imperativos nacionalistas que se colocavam ao seu desempenho profissional [...]o professor devia poder
apresentar-se como “a lição em pessoa (...) [e não] o papel em que a
lição está escrita”. No fundo, uma concepção de professor como modelo – por isso ele devia ser sapiente, justo, constituir exemplo e referência ao longo dos percursos individuais dos alunos.(Mogarro, tese,
p. 588,589)
Nessa direção o professor Mario Gonçalves Viana publicou um conjunto de onze artigos,
nos quais ele delineava o perfil do professor aspirado para as escolas de Portugal. Cada um
deles era intitulado “Qualidades do professor” e em seguida ressaltava a característica que seria
abordada. Dentre elas, ele destacou: “paciência”; “acolhimento e simpatia”; “intuição”; otimismo e entusiasmo; “cultura”; “poder de observação”; “serenidade e dignidade”; “resistência física e espiritual”; “boa elocução”; “intuição, aptidão e vocação” e “equilíbrio físico e psíquico”.
Todas essas características coincidem com as que Negromonte ressaltou como indispensáveis à
professora/catequista no Boletim Catequético, dando a ver mais uma vez o caráter missionário
reservado ao professor e delineando com isso um modelo de Pedagogia e um perfil de educador que extrapolava os limites da Geografia, fazendo circular através do campo da produção
cultural representações católicas de educação, Pedagogia e profissão docente em dois projetos
de educação nacional que tinha o catolicismo como seu principal pilar.
Considerações Finais
Nos artigos analisados nos dois períódicos, a leitura católica da Educação Nova aparece
como um elemento que não foi desarticulado do universo escolanovista, ao contrário do que
ditava a antiga historiografia nos dois países basilares desta análise. O mito de ostracismo associado à presença dos católicos no cenário educacional pode ser entendido como a produção
de uma memória coletiva, que teve como foco realçar na história uma representação que relaciona retrocesso e conservadorismo. A educação, reconhecida como terreno fértil para a disseminação dos valores propagados pelos diferentes grupos em disputa pela organização sócio-
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política dos dois países, se torna um dos alvos privilegiados também no espaço que lhe foi conferido na escrita da História.
Nos dois casos, o que se vem verificando é que os projetos educacionais veiculados pelos católicos, tanto no Brasil quanto em Portugal, se valeu de uma amálgama de várias fôrmas
para instituir um projeto de educação eficaz em sintonia com os princípios dos regimes de cada
país. Além disso, no Brasil apesar de contar com o apoio do Estado, a apropriação católica das
correntes escolanovistas foi difundida através de iniciativas privadas elaboradas por agentes do
corpo de agentes eclesiásticos ou do laicato católico; em Portugal, essa apropriação encontra
no Estado, o seu maior difusor, estabelecendo junto ao professorado o “modelo” pedagógico
oficial escolhido para o trabalho docente. Essas diferenças possuem sentidos que apontam, no
Brasil, para um projeto de catolicização da sociedade endossado pelo Estado, enquanto em Portugal, essa colaboração entre Estado e Igreja aparece em dimensões mais profundas.
Em ambos os países, o uso dos impressos com a finalidade de contribuir para a formação de professores deixa realçar a importância dessa cultura material e do lugar que ela foi
ocupando no conjunto das estratégias e táticas que foram se instaurando no processo de circulação e apropriação de modelos culturais e pedagógicos. Os usos que foram feitos dos discursos
veiculados por esses impressos dão a ver outras possibilidades de investigação que, apesar de
não fazerem parte deste trabalho, se apresentam no horizonte da nossa investigação, como
possibilidade de alargamento desta temática no campo da História da Educação.
1

Têrmo cunhado por Cury (1984) para pensar o movimento em torno da Educação Nova nos
anos 30 no Brasil.
2
Sobre esse assunto, ver também Nóvoa (1987) e Mogarro (2001).
3
(Nóvoa, 1987, 1985; Mogarro, 2001; Carvalho, 1998; Magaldi, 2007; Sgarbi, 1997; Streak
Strang, 2008 ; Orlando, 2008).
4 Sobre escolanovismo católico na CCBB e na Revista Brasileira de Pedagogia, ver Sgarbi (1997).
5
Sobre a Revista do Ensino de Minas Gerais, consultar Bicas (2001).
6
Essa revista era um dos polos difusores do pensamento católico em Portugal e tinha circulação
internacional. Sua repercussão chegou ao Brasil e sua importância pode ser dimensionada pela
prática de envio de livros que muitos autores faziam à sua redação, inclusive brasileiros como
Alceu Amoroso Lima e Hélder Câmara. A revista, por sua vez, não se limitava apenas a propagar essas obras, mas publicava uma apreciação sobre a mesma.
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A produção de pesquisas no campo da História da Educação, nas últimas décadas, tem
demonstrado a importância das temáticas relacionadas com a história da escola, da leitura e da
escrita. Assim, este artigo está inserido no conjunto de propostas que atentam para os impressos pedagógicos, como uma classe de objetos e fontes que muito têm a dizer à História da
Educação, e se debruça sobre uma vertente específica que busca, através de revistas pedagógicas, vestígios de uma história ou de histórias da profissão docente no Brasil.
O estudo tem como objetivos fazer um levantamento sobre algumas pesquisas e publicações nacionais, que têm evidenciado os impressos pedagógicos, verificando, sobretudo a ênfase dada à questão da formação de professores. Visa também salientar a importância dessas
publicações, de modo particular das revistas, como representação da cultura material de uma
determinada época ou instituição, ressaltando que muitos desses impressos têm a escola como
espaço de produção e de circulação.
O suporte teórico-metodológico que fundamenta a pesquisa está centrado na Nova História Cultural e tem como base os conceitos de apropriação de Roger Chartier, de cultura material escolar de Rosa Fátima de Souza, e campo de Pierre Bourdieu. Através da leitura e
fichamento dos livros e artigos, foi possível verificar as apropriações dos pesquisadores sobre a
análise realizada, bem como perceber alguns impasses e conquistas vivenciados na constituição
do campo educativo.
Através de fontes diversas, os registros da atuação de professores, suas práticas de
formação e de docência, suas estratégias de organização e de produção de saberes, bem como
suas trajetórias, estão sendo inventariados e analisados nas diferentes regiões do Brasil.
Merecem destaque as dissertações e teses que têm sido defendidas em núcleos de PósGraduação dos vários estados brasileiros. Freitas e Dantas (2011) elaboraram um estudo que
evidencia os trabalhos que versam sobre cultura escolar e profissão docente em 10 anos da
produção do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, de
1998 a 2008.
Nesta pesquisa, as autoras verificaram que dentre as 36 dissertações investigadas, os
estudos sobre os professores sergipanos somam 06: Nunes Mendonça foi objeto da pesquisa de
Josefa Eliana Souza (1998); Cristianne Menezes Gally (2004) investigou Brício Cardoso; José
Augusto Melo de Araújo (2004) recuperou a experiência de Silvio Romero no Rio de Janeiro;
Alfredo Montes foi retratado por Simone Silveira Amorim (2006); Helvécio de Andrade foi estudado por Cristina de Almeida Valença (2006) e Leonor Telles de Menezes teve sua trajetória
pesquisada por Nivalda Menezes Santos (2006). Além desses trabalhos, Freitas e Dantas (2011)
salientam que existem outros estudos nos quais os professores e as professoras aparecem vinculados à literatura, à produção de livros didáticos, e às próprias instituições escolares. Jornais
e revistas, da imprensa local e de outros estados, aparecem como importantes fontes nestas
pesquisas.
Outros estudos tratam da formação e atuação docente em diferentes espaços: Araújo,
Freitas e Lopes (2008) organizaram uma coletânea composta por 22 artigos, onde 31 pesquisadores fizeram um levantamento sobre as Escolas Normais no Brasil, do Império à República.
Dentre as fontes salientadas neste trabalho, além dos livros, aparecem os documentos oficiais,
legislação e discursos jornalísticos.
Freitas (2003) estudou as pioneiras sergipanas nas profissões liberais, que foram as
professoras. Analisou suas trajetórias de formação e de exercício profissional e teve como aliada em sua pesquisa, dentre outros impressos, a “Revista Renovação”.
Em relação à potencialidade das fontes biográficas e autobiográficas para a História da
Educação, verifica-se também o empenho de diversos pesquisadores na produção de estudos
que têm desmistificado e desnaturalizado aspectos relacionados com a História da Profissão
Docente. Sobre a produção memorialística de professores, bem como estudos sobre biografias
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e autobiografias docentes, pode-se consultar, entre outros: Moraes (1996); Catani, Bueno, Sousa e Souza (1997); Mignot e Cunha (2003); Abrahão (2004); Souza (2006); Souza e Abrahão
(2006); Souza e Mignot (2008).
Verificando os artigos que têm sido aprovados de 2000 a 2011, nos Congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação e observando o eixo temático sobre história da profissão docente, encontrei um total de 510 trabalhos publicados nos anais dos seis eventos
realizados pela SBHE em diferentes Universidades do Brasil. Em grande parte dessas pesquisas,
a impressa pedagógica tem sido citada como fonte.
O nº. 16 da Revista da Sociedade Brasileira de História da Educação - janeiro/abril
2008, publicou um balanço sobre os artigos da Revista de 2001 a 2007. Dos 98 artigos analisados, 10 estão voltados especificamente para a temática da profissão docente e um dossiê sobre
o tema foi publicado no n.º 15 da Revista, no trimestre setembro/dezembro de 2007.
Além destes artigos específicos, segundo os autores,
Questões próprias da profissão docente, por sua vez, estão presentes
tanto no agrupamento específico quanto no da história dos impressos,
em que se aborda o assunto por meio da análise de manuais pedagógicos para professores, periódicos educacionais, representações
da profissão, modelos e políticas de formação de professores (GALVÃO; MORAES; GONDRA, RBHE, 2008, p.198-9).
Os autores observaram também que a imprensa é o quarto tipo de fonte mais utilizado
nos artigos analisados:
Aproximadamente 19% dos trabalhos a utilizam como principal documento e em cerca de 20% deles, ela é referida como fonte complementar. Nesse conjunto, é privilegiada a imprensa pedagógica, que
aparece como fonte predominante em metade dos casos do conjunto.
Esses trabalhos examinam, predominantemente, jornais e revistas
destinados à formação de professores (GALVÃO; MORAES; GONDRA,
RBHE, 2008, p.208).
Ciente do grande volume de estudos sobre a temática, não pretendo esgotar o assunto,
e, espero não “chover no molhado”, ao tratar sobre temas que vêm sendo consolidados no
campo da História da Educação. Contudo, entendo que há muito ainda por dizer, quanto à
compreensão dos vários aspectos da história da profissão docente, e que as páginas e entrelinhas das revistas pedagógicas são fontes que têm ainda tanto a nos falar. Aqui reside a relevância da análise a que me proponho.
Dentre os estudiosos sobre a temática da imprensa educacional, é importante lembrar a
investigação coordenada por Pierre Caspard sobre a imprensa de ensino na França; o trabalho
sobre “A Imprensa de Educação e Ensino”, elaborado em Portugal sob a direção de Antônio
Nóvoa e os estudos e investigações realizadas no Brasil por Denice Bárbara Catani, Maria Helena Câmara Bastos, Cynthia Pereira de Sousa, Marta Maria Chagas de Carvalho e Ana Maria
Bandeira de Mello Magaldi. Além destas pesquisadoras, que elaboraram catálogos e obras com
a intenção de sistematizar e organizar fontes, existe uma vasta produção sobre impressos pedagógicos e de modo particular sobre revistas, na literatura educacional brasileira.
Nesta análise, verifico de maneira específica os usos dos impressos, e de modo particular das revistas pedagógicas no que diz respeito às contribuições para a história da profissão
docente. Mas, que tipo de compreensão se pode adquirir da produção e circulação de uma revista, dado que, como bem sinaliza Marta Carvalho (2001) “uma vez produzido e distribuído, o
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impresso pode ganhar vida própria, sendo objeto de usos não previstos pelas regras que presidiram a sua produção”?
Na tentativa de responder a questão, consultei alguns estudos realizados por Denice
Bárbara Catani, Marta Maria Chagas de Carvalho, Maurilane Biccas e Maria Rita Toledo. A “lupa”
que conduziu meu olhar pelas leituras, moveu-se em muitas direções e encontrou diferentes
tempos/espaços e uma diversidade de usos.
Denice Bárbara Catani (2003) investiu bastante nos estudos acerca dos periódicos pedagógicos em História da Educação. Realizou um dos primeiros trabalhos que utiliza a revista
como fonte e como objeto e, em uma época em que as fontes sobre revista ainda eram muito
restritas, no final da década de 80, do século XX. Ela estudou a Revista do Ensino da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo (1902-1918); a fundação e vida da Associação, bem como investigou alguns integrantes da associação – professores que ocupavam
cargos relevantes no contexto educacional paulista da época. Segundo a autora, as duas primeiras décadas do século XX estão mergulhadas em um jogo de luz e de sombras - entusiasmo
e apagamento – por isso a utilização das metáforas da iluminação para definir seu estudo.
No delineamento da análise, Catani (2003) cita 4 revistas pedagógicas: “A Escola Pública”; “A Revista do Ensino”; “A Revista Escolar” e a “Revista Educação”. Contudo, é sobre a “Revista do Ensino” que a investigação se debruça. A autora sinaliza as outras revistas,
possibilitando um alargamento no marco temporal (antes e depois) para mostrar que a Revista
do Ensino não foi a primeira nem a última revista pedagógica que circulou em São Paulo. No
levantamento sobre as publicações pedagógicas anteriores, cita algumas revistas editadas a
partir da instauração da República, dentre estas “A Escola Pública” (1893—1897), que pode ser
apontada como a publicação periódica mais regular do século XIX na área de educação em São
Paulo e onde estiveram envolvidos professores que mais tarde seriam colaboradores da Revista
do Ensino. Também apresentou informações sobre algumas revistas posteriores à Revista do
Ensino.
Essas revistas foram depois estudadas de forma mais detalhada por Ana Clara Bortoleto
Nery, em sua dissertação de Mestrado “A Revista Escolar e o movimento de renovação educacional em São Paulo (1925-1927)”, e por Marize Carvalho Vilela (2000) que apresentou a revista
“Educação”, órgão oficial da Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, editada de forma mais ou menos regular, de 1927 a 1961. Vilela (2000) trouxe contribuições sobre a abordagem de revistas em sentido geral.
Mas, voltando ao trabalho de Catani (2003) e buscando situar o problema da profissão
docente, organização dos serviços de ensino, formação e trabalho do professor, a autora procurou verificar o lugar ocupado pela Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo
e sua iniciativa de manutenção de um periódico especializado no processo de constituição do
campo educacional paulista. Também trouxe informações sobre o Centro do Professorado Paulista que foi criado em 1930, a fim de estabelecer os contrastes com a iniciativa de criação da
Associação.
A autora se fundamenta teoricamente em Pierre Bourdieu para a concepção do espaço
educacional paulista como um espaço de lutas de posições no campo educativo. E isso era visível segundo a análise, na relação dos professores dentro da própria Associação Beneficente do
Professorado Público de São Paulo: na posição ocupada pelos homens X posição ocupada pelas
mulheres. As mulheres exerciam cargos simplórios, enquanto os homens exerciam cargos de
direção, redação da revista, elaboravam discursos. Essa disputa de posições estava presente
também na relação da Associação com o Estado. A revista se configurou como uma arma utilizada nesta luta.
Para Catani (2003) a revista foi concebida com duas funções: orientadora - veículo das
sugestões pedagógicas e dos métodos de ensino adequados à realidade das escolas públicas - e
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defensora - porta-voz das necessidades e direitos dos docentes. Dentro deste contexto, a autora chama atenção para as perguntas com relação ao conteúdo presente na revista e ao leitor da
revista: quem estava falando e para quem estava falando e que funções eram atribuídas a uma
e outra parte.
Na análise sobre esta revista, a autora trata de várias seções, priorizando os editorias e
a seção Pedagogia Prática, que tinha como finalidade prestar auxílio aos professores. Dentre os
temas recorrentes estão: o funcionamento do campo educacional, o nascente movimento dos
professores, as reivindicações por valorização da profissão, por salário, por condições de trabalho. A formação dos professores, organização dos sistemas de ensino, os programas de ensino,
a idade escolar, as edificações escolares -monumentalidade dos grupos escolares como o modelo ideal de escola -, os eventos escolares, ordem, disciplina, moral, civismo, higiene, domínio
de classe, relação cinema X ensino, necessidade de edifícios escolares para o ensino popular –
aluguel de casas para o funcionamento de escolas, os tipos de escola: Grupos escolares, Escola
Normal, Escola Modelo, Escolas reunidas, Escolas isoladas, Escolas complementares, Escolas
profissionais. As referências aos princípios da Pedagogia experimental e ao movimento da Escola Nova, a constituição dos discursos sobre a qualidade do ensino, o ofício de ser professor, o
professor como modelo, os atributos que deve possuir, a competência profissional para responder questões do tipo: Que ensinar? A quem? Como? E para que ensinar?
Durante a leitura nota-se que, apesar de Catani (2003) olhar a revista como objeto e
como fonte, não se limita a ela. A autora buscou um confronto com outras fontes: dialogou com
outras revistas, a legislação do ensino, os anuários, os jornais, os livros de atas, os livros escritos no período, relatórios, dentre outros.
Esta abordagem sobre a Revista do Ensino torna possível, dentre outras coisas, a compreensão das práticas educativas e culturais da profissão docente no contexto da História da
Educação do início do século passado. A leitura deste trabalho possibilita perceber também um
exemplo de investigação acerca da produção e circulação de um impresso divulgador das ideias
pedagógicas, que em alguns momentos foi mantido pelo Estado, e em outros pela Associação
Beneficente do Professorado Público de São Paulo.
Outro estudo neste mesmo sentido, porém realizado com um impresso que circulou em
diferente espaço e tempo, é o de Maurilane Biccas (2008). Ela analisa a Revista do Ensino de
Minas Gerais (1925-1940), um impresso pedagógico oficial de educação direcionado aos professores, diretores e técnicos da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais. A autora considera esta revista como o impresso pedagógico oficial mais representativo da história da
educação mineira. Ela olha para o impresso como objeto de uma estratégia editorial utilizada
para a formação de professores e para a conformação do campo educacional mineiro.
Em sua análise Biccas (2008) mostrou a revista como um todo: o ciclo de vida e os objetivos da revista; o aspecto material, através dos processos de produção e circulação do impresso: numeração, formato, cores, número de páginas, capa, papel, propagandas, quartas
capas. Estabeleceu critérios para a análise das capas: classificação e agrupamentos e analisou a
intencionalidade das capas, os usos e funções das imagens.
Ela diferenciou propaganda, anúncio e informação, explicando como foram veiculados
na Revista do Ensino, bem como os espaços que ocuparam e os critérios para a publicação.
Segundo a autora é possível perceber a intencionalidade dos anúncios, seja na apresentação de
produtos e serviços inovadores no âmbito escolar, seja naquilo que poderia servir aos professores em termos de asseio, higiene pessoal e na literatura pedagógica, mostrando neste sentido,
que os impressos enfatizavam também a cultura escolar em seu aspecto material. Ela chama
atenção para os anúncios das editoras e das livrarias, sublinhando que estas propagandas nos
periódicos constituem-se como fontes fundamentais para estudos sobre a história da alfabetização, história do livro e história da leitura.
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Biccas (2008) apresentou também a composição das seções que fazem parte deste impresso. E neste sentido empregou a definição utilizada por Marta Carvalho (2001), a revista
como uma “caixa de utensílios” que deveria oferecer ao professor uma série de modelos de lições e uma diversidade de materiais que poderiam ser usados em sala de aula. Percebe-se que
a revista era um dispositivo de normatização pedagógica e de ampliação da cultura educacional
dos professores, que possibilitava formá-los através de novas práticas de leitura.
Vários foram os aspectos da profissão docente evidenciados neste estudo: as práticas
de leitura e usos escolares, práticas de escrita, o funcionamento do campo educacional, a Associação dos professores, a profissão docente, os salários dos professores, a idade escolar, os
tipos de escolas, os eventos escolares, as festas, os métodos de ensino, higiene, os boletins
escolares, as disciplinas escolares, fiscalização dos inspetores de ensino, Conferências Brasileiras de Educação e Viagens de professores1.
A pesquisa de Maurilane Biccas, que resultou posteriormente na publicação do livro
(2008), é fruto de sua participação e articulação no grupo de estudos de Marta Maria Chagas de
Carvalho, sua orientadora no Doutorado em Educação da Universidade de São Paulo de 1997 a
2001. Dentre outros, Marta Carvalho desenvolveu projetos sobre: Pedagogia moderna, a imprensa pedagógica e modelo escolar paulista (1893-1931); Impressos, leituras e instituições
escolares no Brasil; e Escola Nova, saberes pedagógicos e práticas escolares: as estratégias do
impresso.
Em seus trabalhos, Marta Carvalho tem examinado impressos diversos. Observando alguns de seus artigos, percebi sua atenção para o uso do impresso como estratégia católica de
difusão doutrinária no campo da pedagogia e neste sentido ela chama atenção para uma rede
de impressos, dentre eles a Revista “A Ordem”2 e a “Revista Brasileira de Pedagogia”3. Para
Marta, estes impressos funcionaram como ferramentas católicas de “regramento da conduta do
professor”. (CARVALHO, 1994, p.45).
Notei também, sua preocupação quanto aos usos dos impressos pelo professor. Falando sobre os artigos da revista “A Eschola Pública”, uma iniciativa dos professores da Escola Modelo de São Paulo a autora diz:
[...] se organizam segundo a lógica de fornecer ao professor “coisas
para usar” na sala de aula: uma poesia aqui, um conto lá, uma estorinha alí. Nessa lógica, a revista é composta como uma espécie de caixa de utensílios, cujos usos supõem regras que não necessitam
explicitação e que portanto, são dadas como regras culturalmente
compartilhadas. (CARVALHO, 2001, p.144).
Marta Carvalho, na apresentação do livro de Maurilane Biccas, cita vários outros trabalhos que também tiveram origem em seu grupo de estudos, dentre eles o de Maria Rita de Almeida Toledo, também sua orientanda na mesma época da pesquisa de Maurilane (1997-2001).
A tese de Doutorado de Maria Rita Toledo (2001), enfatiza uma coleção de livros, a Coleção
Atualidades Pedagógicas, e em seu trabalho aparece o papel desempenhado pelas revistas pedagógicas como anunciadoras, divulgadoras e incentivadoras da leitura. O texto apresenta importante contribuição para os estudos das práticas de leitura e de escrita no Brasil. A
possibilidade de análise da Coleção Atualidades Pedagógicas, permite verificar estratégias de
produção e circulação de livros pedagógicos para educadores. Segundo a autora “a seleção das
obras destinadas à formação do magistério, compunha uma rede de temas interligados, que
pretendia cobrir amplamente as questões que diziam respeito à escola e à educação” (TOLEDO,
2001,p. 71). Outro ponto chave no estudo é a análise das correspondências de alguns autores.
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Elas possibilitam compreender os laços e redes de sociabilidades, bem como os diálogos e movimentos existentes no campo educacional.
Percebe-se que estas análises realizadas por Denice Bárbara Catani, Marta Chagas de
Carvalho, Maurilane Biccas e Maria Rita Toledo, além de se constituírem manuais para a pesquisa com periódicos, apontam inúmeras pistas e contribuições para a história da profissão docente no Brasil. Também registram a produção, circulação e formas de uso e apropriação de um
objeto presente na escola e, portanto componente da cultura material escolar4.
Olhando estas publicações é possível refletir sobre a configuração da profissão docente
em cada época pesquisada, desde a formação, até sua atuação/trabalho docente. E ainda é
possível perceber os movimentos, mobilizações e reivindicações docentes; o uso da imprensa
periódica pedagógica como aliada na defesa das condições de trabalho e remuneração dos professores, como orientadora no trabalho docente e também como uma estratégia de formação
no que diz respeito a divulgar as questões da competência docente; os modos de ensinar e a
ética do trabalho docente. Também se verifica a contratação de professores estrangeiros, a
difusão de novos métodos de ensino, a apresentação de livros didáticos, as promoções no magistério, perseguição a professores e viagens dos professores ao exterior.
O referencial teórico da maioria das autoras é permeado por Pierre Bourdieu, na explicação da configuração do campo científico e do campo educacional. Roger Chartier e Michel de
Certeau também aparecem como subsídios para explicar conceitos como apropriação, representação, materialidade, táticas e estratégias utilizadas no campo educacional.
Nesta análise sobre os impressos pedagógicos como fonte e como objeto de estudo,
buscando as contribuições para a história da profissão docente, foi possível verificar os vestígios
de muitas histórias da atuação docente de professores brasileiros e estrangeiros em diferentes
épocas.
A análise destes trabalhos possibilitou também observar a importância da leitura no
processo de formação dos professores e o uso dos diferentes impressos como utensílios materiais da prática docente. Mostra ainda as diferentes formas de circulação, bem como, retrata aspectos da cultura material destes impressos especializados no Brasil.
Percebe-se que, a potencialidade do uso da imprensa pedagógica como fonte e como
objeto de pesquisa, tem sido observada por diversos investigadores. Porém, penso que muitos
periódicos ainda estão adormecidos e empoeirados em prateleiras de arquivos, bibliotecas e
escolas, em muitas partes do Brasil, à espera do olhar atento de pesquisadores. Eles estão lá
aguardando que alguém tenha a coragem de tirar a poeira, folhear suas páginas e lhes perguntar o que eles têm a dizer. E quem sabe, também esses impressos, que ainda não foram estudados, apresentem importantes contribuições para a história da profissão docente.
Espero que este artigo contribua para que novas pesquisas sejam realizadas utilizando
impressos pedagógicos como fonte e como objeto. Penso que a partir destes estudos que já
conhecemos, abre-se um leque para novas possibilidades de investigação. Por exemplo: a compreensão do significado das iniciativas de produção e circulação dos discursos sobre ensino, a
constituição progressiva de uma imprensa periódica educacional, a atuação dos produtores e
colaboradores das revistas, as lutas pela legitimidade no campo, dentre outros aspectos a investigar.
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MÚLTIPLAS FACES DA
PROFISSÃO DOCENTE:
OS PROFESSORES NA
SUA DIVERSIDADE
Ana Waleska Pollo Campos MENDONÇA, Coordenadora
O tema central da mesa é a questão da identidade proﬁssional do professor, chamando-se atenção para a enorme diversidade dessa categoria proﬁssional. Retomando um dos autores que é uma das referências centrais de vários dos trabalhos
que integram a mesa (Dubar, 2005), assume-se que essa identidade se conﬁgura
como o resultado da mediação de múltiplas interferências: as relacionadas ao controle estatal e as que emanam da cultura institucional em que o professor se encontra inserido, interagindo ambas com as identidades visadas pelo próprio sujeito. Os
trabalhos que integram a mesa cobrem um amplo espectro temporal que vai do
século XIX à contemporaneidade e se remetem a grupos especíﬁcos de professores
bastante diversiﬁcados. Os três primeiros se debruçam sobre professores secundários de distintas instituições de ensino criadas no século XIX. O quarto trabalho
estuda um grupo particular de professores: os docentes das escolas privadas que
atendem a setores populares, disseminadas pelo Brasil nos anos mais recentes. E
o último trabalho estuda as professoras das colônias africanas portuguesas, chamando atenção para o papel desempenhado pelas mulheres no espaço ultramarino
(1890-1930). Uma questão que atravessa os distintos trabalhos é a das estratégias
utilizadas pelos diferentes agentes (o Estado, as instituições e os próprios professores) no processo de construção das identidades docentes.

CD-ROM DE ATAS | 451 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 452 | COLUBHE 2012

TRANSFORMAÇÕES DA FIGURA DO PROFESSOR
GINASIAL NO SÉCULO XIX: O MODELO ALEMÃO
Fabiano Lemos de BRITO
PUC-Rio

PA L AV R A S- C H AV E

Ensino secundário; Neo-humanismo;
Proﬁssão Docente; História
ID: 587

CD-ROM DE ATAS | 453 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 454 | COLUBHE 2012

A proposta do trabalho é apresentar como a figura do professor de nível secundário
passou por um amplo e profundo processo de reformulação simbólica, institucional e política ao
longo do século XIX, especialmente no modelo neo-humanista elaborado pelos alemães – especialmente a partir de Wilhelm von Humboldt – no início deste século. Essa análise deverá ser
operada a partir da leitura dos estatutos ginasiais do período de sua fundação e dos textos escritos pelos intelectuais que participaram de sua construção. Uma das mais importantes medidas adotadas por Humboldt durante suas diversas participações na execução do projeto de
reforma educacional prussiano entre 1809 e 1820 foi a elaboração conceitual e institucional de
um novo modelo de ensino secundário que, ao mesmo tempo, rivalizava com a perspectiva tecnológica e assistencialista dos collèges franceses e permitia a construção de um sistema de ensino baseado na ideia de cultura como critério de identidade nacional. Na aurora da pedagogia
moderna alemã, portanto, o Gymnasyum proposto por Humboldt assume uma espessura institucional bastante específica. Resgatando um horizonte ideológico disponível desde o protoromantismo de Rousseau, a educação visada no interior destes estabelecimentos tinha por fim
último a manifestação do espírito nacional – o que Humboldt e seus contemporâneos chamavam de Volksgeist – e a criação de uma unidade orgânica entre as singularidades irredutíveis
das disposições pessoais e o caráter transhistórico do povo germânico como um todo.
Essa transformação gira em torno de dois eixos que se complementam e se articulam.
Segundo um primeiro eixo, conceitual, as reformas institucionais se deram desde a formulação
da ideia de Bildung. Este conceito, que em português poderíamos traduzir aproximativamente
através da paráfrase formação cultural, não apenas sintetizou filosoficamente a exigência de se
pensar mais positivamente a função das consciências individuais no processo de consolidação
de uma cultura e de uma identidade cultural. É extremamente significativo que sua especificidade tenha deixada uma marca profunda na singularidade que caracterizaria o modelo germânico de educação como uma unidade: o termo Bildung faz muito mais sentido em alemão que
em qualquer outra língua, e talvez por isso qualquer tentativa de traduzi-lo deverá sofrer, mais
que em outros casos, uma série de miscigenações de caráter gramatical, mas, mais profundamente cultural. O termo francês culture está, por exemplo, exemplarmente afastado da idéia
germânica, já que aproxima a educação de sua dimensão civilizatória utilitarista, e o mesmo
pode ser dito da nossa expressão, enormemente equívoca, cultura. À primeira vista, a morfologia bastante simples da palavra Bildung poderia sugerir uma nitidez semântica em seu uso que,
de fato, está bem longe de ser efetiva. Bild, em geral, significa contorno, imagem ou, mais precisamente, forma – e o prefixo –ung assinala o processo segundo o qual essa forma seria obtida, o que nos permitiria traduzí-la em português por formação. Em parte, isso se deve à grande
complexidade de sentidos do próprio termo forma, sobre o qual a filosofia, acompanhando as
ciências, nunca chegou a nenhum acordo definitivo. Intuitivamente, a relação dessa expressão
com a teoria pedagógica ou com a filosofia da cultura é bastante evidente; mas, se procurarmos explicar precisamente que valores estão em jogo nesse processo, e que tipo de resultado
eles devem tornar legítimo, será fácil constatar que o estabelecimento de uma base conceitual
universal, ou mesmo unânime, seria praticamente impossível. A esta dificuldade se acrescenta,
ainda, a particularidade da história dessa palavra na língua alemã e o fato de que apenas há
duzentos anos ela foi padronizada nos debates em torno do problema da educação e da cultura
– e mesmo atualmente, esse conceito, diante de uma diversidade cultural que se introduz com
a modernização tecnológica, perdeu sua nitidez. É preciso, portanto, compreender o termo em
seu exercício, tanto quanto em seu uso literário. Isso implica uma concepção de história em
que os textos são tratados como documentos referentes a pensamentos e ideologias atualizadas na prática, e não como sistemas reflexivos abstratos, como é costume em certas correntes
filosóficas da qual gostaria de me diferenciar já de partida.
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Além disso, em um eixo que poderíamos caracterizar como institucional, o aspecto mais
imediatamente relevante parece ser o fato de que a figura do professor passa a ocupar uma
nova função. Se as instituições de ensino do século XVIII alemão não encontravam nenhum
tipo claro de unidade que as reunisse sob um sistema é porque se dividiam basicamente segundo duas orientações. De um lado, as escolas de elite, de caráter militar e religioso, subsidiadas pelas famílias mais ricas e ligadas ao poder dos condes palatinos das muitas regiões
germanófonas, se estruturavam de acordo com os interesses locais destas famílias e preparavam, em alguns casos, para a entrada do estudante da universidade, cujo modelo cosmopolita
ainda nada tinha de nacionalista. De outro, as escolas paroquiais e assistencialistas, os Philantopinuum, cuja elaboração por parte de intelectuais como Pestalozzi, Campe e Basedow atingiu
um sucesso tão grande quanto insistia na ideia de educação como treinamento de cidadãos
úteis – ou seja, deixava de lado a ideia, cara para os neohumanistas que os sucederam, de personalidade singular.
É inegável que, desde muito cedo, a tradição pedagógica alemã se destacou dos métodos de ensino europeus por valorizar, muito mais que estes, a pesquisa acadêmica e a formação cultural num sentido mais amplo. O que o movimento intelectual da Aufklärung fez foi
redimensionar essa tradição de acordo com os novos paradigmas de conhecimento – para os
quais a crítica kantiana forneceu os elementos mais fundamentais – e com a exigência de
emancipação que vinha sendo fomentada segundo os moldes da Revolução Francesa, ainda
que com maior cuidado, uma vez que os estratos sociais da Alemanha estavam distribuídos de
modo muito mais irregular que na França. Neste cenário, a função social do professor é sensivelmente redimensionada.
É na passagem do modelo assistencialista do Philantropinum ao modelo neohumanista
do Gymansium que se identifica mais nitidamente a reconfiguração desta função: não mais um
mero disciplinador ou um caro e temperamental tutor, ele agora deve administrar as almas no
caminho que elas devem seguir, autonomamente, em direção ao todo orgânico que é o espírito
nacional. Ponte humanista entre o indivíduo e o povo, o professor do Gymnasium adquire uma
importância antes insuspeita. Em um período onde a economia se encontrava em extremo atraso em relação aos outros países europeus na passagem para o século XIX – graças, sobretudo,
ao domínio econômico de Napoleão na Prússia e seus inúmeros embargos e impostos – o professor se constitui como o administrador do único bem que a França não pode destruir: a cultura. Simbolicamente, o professor ginasial é a antítese do tecnicismo francês, da ideia de
progresso especializado e de cosmopolitismo homogenizador – e isso na medida mesmo em
que se insere na perspectiva de construção da identidade nacional. As conculsões indicadas
pelo trabalho de pesquisa ainda em curso apontam que as mudanças pelas quais passa o professor ginasial no século XIX alemão – e que logo, em função da internacionalização do modelo
do Gymnasium nos últimos anos do século XIX, deixou marcas profundas no imaginário ocidental moderno como um todo – se devema esse projeto político nacionalista, anti-industrialista e
anti-assistencialista. Cabe analisar, aqui, em que medida essa origem particular pode ser transformada para se adaptar aos modelos políticos para onde foi exportado – como é o caso do
Brasil ainda na primeira metade do século XX.
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Introdução
Este trabalho se vincula a uma pesquisa mais ampla que tem como objeto de estudo o
processo de construção de uma identidade profissional específica por parte desse segmento da
categoria docente - o magistério público secundário - no Brasil.
Desse ponto de vista, é resultado do trabalho de uma equipe bem mais ampla de pesquisadores, representada, no caso, pelos dois doutorandos que assinam a co-autoria do mesmo, tendo em vista a limitação do seu número, estabelecida pela Comissão organizadora do
evento1.
A pesquisa tem um recorte institucional e a instituição escolhida para o estudo é o Colégio Pedro II, criado pelo governo imperial em 1837, e que, mesmo após a implantação do
regime republicano no Brasil, em 1889, passado um período inicial em que tem a sua denominação alterada para Ginásio Nacional (1890-1911), recupera a sua denominação inicial e permanece mantido pelo governo federal, conservando, até meados do século XX, o caráter de
instituição modelar para todo o ensino secundário brasileiro2.
Pretende-se estudar a maneira como se configuraram os quadros docentes dessa instituição em dois momentos significativos do processo de institucionalização do ensino secundário
no Brasil.
O primeiro momento se constitui nos anos iniciais de funcionamento do Colégio de Pedro II, ao longo do Império (1837-1889). Cumpre ressaltar que é com a criação do referido Colégio que a própria denominação de ensino secundário passa a ter curso legal, entre nós.
O segundo momento se constitui no período que se estende dos anos 1920 aos anos
1940, delimitado por três reformas (Rocha Vaz, em 1925, Francisco Campos, em 1932, e Gustavo Capanema, em 1942) que consolidaram o processo de institucionalização do ensino secundário brasileiro, com a extinção definitiva dos exames parcelados de disciplinas isoladas e a sua
estruturação em dois ciclos (a partir de 1942, denominados, respectivamente, de ginásio e colégio). Foi, igualmente, ao longo desse período, que se institucionalizou a formação dos professores secundários, com a criação das Faculdades de Filosofia, e se equacionou, pela primeira
vez, a questão do registro profissional desses professores. Esse segundo momento será o objeto da tese do doutorando Jefferson Soares, que assina a co-autoria desse texto.
O presente trabalho se refere à primeira década de funcionamento do Colégio Pedro II
e se remete, particularmente, aos anos de 1837 a 1847.
O marco inicial se justifica tendo em vista que o Colégio é criado nesse ano (1837) e
começa a funcionar no ano seguinte, com base em um Regulamento, aprovado em janeiro de
1838 e que, já em 1841, sofre a sua primeira alteração. Esse, aliás, é um dado importante a se
considerar. Estamos diante de um ensino secundário e, especificamente, de uma instituição de
ensino, em processo de construção.
O marco terminal foi escolhido tendo em vista o fato de que nos propunhamos a trabalhar com a primeira geração de professores e encontramos um marco importante na documentação já levantada, para defini-la como tal. Trata-se do registro, no ano de 1847, de um
primeiro concurso para seleção de professores a serem nomeados para o Colégio. Essa referência foi encontrada na Memória Histórica do Colégio de Pedro Segundo (1837-1937), escrita
por Escragnolle Doria, professor de história universal e história do Brasil no Colégio, de 1906
a 1910.
Os primeiros atos legais referentes ao Colégio são bastante omissos a respeito tanto de
critérios quanto de mecanismos para a seleção de professores. O decreto-lei de 2/12/1837, que
converte o Seminário de S. Joaquim em collegio de instrucção secundaria com a denominação
de Collegio de Pedro II, apenas estabelece genericamente que haverão os professores que forem precisos para as disciplinas previstas no artigo 3º e prevê a possibilidade de chamar para
exercício no Colégio os professores públicos da Corte de disciplinas avulsas (art. 5º), permitin-
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do-lhes acumular os vencimentos já recebidos com os vencimentos variáveis pagos aos demais
professores. Esses professores, remanescentes dos antigos professores régios, eram recrutados
através de concurso.
Igualmente, os primeiros Estatutos do Colégio, contidos no Regulamento de
31/01/1838, estabelecem, genericamente, no seu artigo 12, que os professores serão nomeados pelo Governo, dando preferência aos empregados do Colégio que se acharem habilitados,
sem que sequer se especifique em que consiste essa habilitação.
A realização de concursos constitui, sem dúvida, um marco importante no processo de
profissionalização docente e configurou-se historicamente em um dos primeiros mecanismos
utilizados pelo Estado no processo de certificação dos professores. No entanto, no caso do Colégio Pedro II, ela, de fato, só se tornaria obrigatória por efeito do Decreto n. 1331-A, de 17 de
fevereiro de 1854, que regulamentou a instrução primária e secundária do Município da Corte e
estabeleceu os exames de capacidade para o magistério.
O nosso trabalho estará dividido em duas partes.
Na primeira, propomo-nos a identificar o programa institucional que informou a criação
do Colégio de Pedro II, com base no significado atribuído a esse termo pelo sociólogo francês
François Dubet na análise que desenvolve sobre a profissão docente, em seu livro Le Declin de
la Institution (DUBET, 2002). Dubet situa essa profissão entre aquelas que se remetem ao trabalho sobre o outro, ou seja, atividades assalariadas, profissionais e reconhecidas que visam
explicitamente a transformar o outro, ou, conjunto das atividades profissionais que participam
da socialização dos indivíduos (opus cit, p. 9).
Partindo do pressuposto de que o trabalho sobre o outro, nas suas origens, foi concebido como um programa institucional, que designa particularmente um modo de socialização ou
um tipo de relação com o outro, esse autor estabelece distinções entre a forma como se configurou o trabalho do professor primário e o do professor secundário. Chama atenção, igualmente, para o fato de que mudanças nesse programa institucional condicionam mudanças na
percepção que os professores possuem do seu trabalho docente e, consequentemente, da sua
própria identidade profissional.
Desse ponto de vista, nos debruçamos num primeiro momento, sobre o processo de
criação do Colégio, bem como sobre os modelos pedagógicos que serviram de referência para a
sua organização, tentando captar o programa institucional que informou a sua criação. Considerando-se que, com a criação do Colégio, inicia-se, ao menos oficialmente, o ensino secundário
entre nós, e, levando-se igualmente em conta o caráter modelar proposto para ele, a discussão
sobre os fins e objetivos estabelecidos para essa instituição específica, bem como, sobre a sua
estrutura pedagógico-administrativa, é expressiva do que se está projetando como um programa institucional para o ensino secundário como um todo.
Na segunda parte do texto, desenvolvemos um estudo preliminar sobre a primeira geração de professores do Colégio, assim considerados os professores nomeados no período
(1838-1847), com o objetivo de estabelecer uma caracterização geral dos mesmos. Buscamos
retraçar as trajetórias profissionais de alguns desses professores, interna e externamente ao
Colégio, no intuito de apontar para algumas pistas que permitam identificar as bases de legitimação das identidades por eles construídas enquanto professores.
Nesse segundo momento, o nosso principal interlocutor será outro sociólogo francês,
Claude Dubar (2005), que concebe o processo de profissionalização como um processo de socialização que se desenvolve ao longo de toda a vida do sujeito. Desse ponto de vista, a identidade profissional do professor se configura como o resultado, sempre instável e provisório, da
mediação de múltiplas interferências: as relacionadas ao controle estatal e as que emanam da
cultura institucional em que este se encontra inserido, interagindo ambas com as identidades
visadas pelo próprio sujeito. Particularmente importante, no caso, é a categoria proposta por
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Dubar de estratégias identitárias, que podem ser externas e internas à instituição e que procuraremos identificar.
O Programa Institucional do Colégio Pedro II
Foi-nos possível levantar uma extensa e diversificada bibliografia sobre o Colégio Pedro
II, referente ao período que é objeto do nosso trabalho. De uma forma geral, essa bibliografia,
tanto a de caráter memorialístico quanto a de caráter acadêmico (dissertações e teses, artigos
em periódicos especializados), foi produzida por ex-professores ou ex-alunos do Colégio e tende
a uma monumentalização do seu papel no processo de formação das elites imperiais.
Desse ponto de vista, parece-nos importante, ao analisarmos o que estamos chamando
de programa institucional do Colégio, estar atentos à possível defasagem entre o projeto oficial
e a sua incorporação pela própria parcela da sociedade à qual se destinava.
Importa, antes de mais nada, ter presente o contexto de criação do Colégio Pedro II.
Souza (2010) articula a criação do Colégio ao processo de construção do Estado-nação
do Império Brasileiro. Remetendo-se ao Ato Adicional à Constituição, de 1834, o autor afirma
que, se através desse Ato se descentralizava a instrução, dando autonomia às províncias para
criar instituições de ensino, o Império criava o Colégio de Pedro II para ser referência curricular
e administrativa das instituições congêneres no país3.
A esse respeito é bastante significativo o discurso de Bernardo Pereira de Vasconcelos,
proferido na aula inaugural do Colégio, em 25 de março de 1838. Este afirma que a criação do
Imperial Colégio de Pedro II tem como objetivo oferecer um exemplar ou norma aos que já se

acham instituídos nesta capital por alguns particulares; convencido como está de que a educação colegial é preferível à educação privada (VASCONCELOS, 1999, p. 245). É particularmente
sugestiva essa contraposição que se estabelece entre a educação colegial e a educação privada.
Tratava-se, como afirma Souza (opus cit), de retirar das mãos das famílias, ou da Casa, na
perspectiva de Mattos (1994), a educação dos futuros cidadãos ativos do Império.
Bernardo Pereira de Vasconcelos, à época Ministro da Justiça e do Império, foi o principal responsável pela criação do Colégio Pedro II, ou melhor, pela transformação do antigo Seminário de São Joaquim em collégio de instruçcção secundária, dedicado, segundo as suas
próprias palavras, à mais perfeita educação da mocidade (VASCONCELOS, opus cit., p. 246).
A respeito da criação do Colégio, cumpre questionar a versão ainda dominante na historiografia, que estabelece uma linha de continuidade entre as duas instituições (o Seminário e o
Colégio), reproduzindo a versão oficial consagrada no texto legal. Sem sombra de dúvida, o
Colégio Pedro II se configura como uma nova instituição, com um programa institucional radicalmente diferente da instituição que o antecedeu. O discurso oficial, bem como os artifícios de
garantir um certo número de vagas para os órfãos do Seminário, certamente resultaram das
articulações estabelecidas com a Igreja Católica, para viabilizar a criação do Colégio, bem como
a utilização do prédio do Seminário. Ou também para neutralizar algumas críticas dirigidas a
Vasconcelos que apontavam para o caráter elitista da nova instituição.4
Quanto ao modelo seguido, afirma Vasconcelos, em seu discurso, que as regras consa-

gradas no Regulamento não são teorias inexpertas; elas foram importadas de países esclarecidos, têm o cunho da observação, têm o abono da prática e deram o resultado de transcendente
utilidade (idem, ibidem, p. 245).
Segundo Bastos (2008), os estatutos do estabelecimento teriam sido elaborados a partir da consulta aos estatutos dos liceus da Prússia, Alemanha e Holanda, mas ressalta a influência do sistema de educação adotado por Napoleão I. A referência à França, aliás, é recorrente
na bibliografia estudada.

CD-ROM DE ATAS | 463 | COLUBHE 2012

Rodrigues (2010) chama atenção para a influência, também, de outras experiências,
especialmente dos colégios mantidos por congregações religiosas. Refere-se, particularmente,
ao Colégio Caraça, de Minas Gerais, fundado em 1820, e cujo reitor, o padre Leandro Rebello
Peixoto e Castro foi convidado por Vasconcelos para ocupar o cargo de Vice-Reitor do Colégio
Pedro II.
De qualquer forma, importa ressaltar que o clássico trabalho de Madeleine Compère
(1985), sobre a genealogia do ensino secundário francês, defende a filiação desse ensino à tradição do Ancien Régime, apontando para o caráter efêmero das experiências desenvolvidas durante o período revolucionário e chamando atenção para uma espécie de retrocesso durante o
período napoleônico.
Esse caráter mais tradicional da instituição, afirmado no próprio discurso de Vasconcelos, fica mais claramente evidenciado quando se aborda a questão da opção pela forma e denominação de colégio.
Como assinala Haidar (2008), o Ato Adicional encontrou o ensino das humanidades totalmente fragmentado, em particular, no setor público. Apenas após a descentralização promovida por esse Ato, criaram-se os primeiros liceus provinciais graças à reunião de cadeiras

avulsas existentes nas capitais das Províncias: o Ateneu do Rio Grande do Norte em1835, os
Liceus da Bahia e da Paraíba em 1836 (p. 21). Afirma, entretanto, a autora que os liceus provinciais, que ao serem criados reduziam-se a um aglomerado de aulas avulsas funcionando em
um mesmo edifício, conservavam, ainda em 1850, o mesmo caráter inorgânico (idem, ibidem).
Com a criação do Colégio, pretende-se marcar a diferença.
Gasparello (2002) reporta-se a essa questão. Começa por diferenciar os termos liceu e
colégio, com base em Silva (1922), que atribui ao primeiro o sentido de “aula de ensino científico”, associando-o a uma concepção moderna e republicana, nos moldes franceses, de preocupação com a utilidade prática do secundário, enquanto que o segundo termo estaria mais
associado a uma concepção de cultura clássica e “desinteressada”.
De qualquer forma, ressalta a multiplicidade de termos atribuídos pelo poder público às
instituições de ensino, no século XIX e a sua imprecisão. Esta viria a ser objeto de preocupação
da Inspetoria Geral de Instrução da Corte, que em ofício dirigido ao Ministro, já em 1862, aponta para a necessidade de uma definição oficial dos termos aplicados às instituições de ensino
pela administração pública.
Gasparello (opus cit) remete-se ao Parecer do Conselheiro Calógeras (ex-professor do
Colégio Pedro II), que serviu de base ao Aviso expedido sobre o assunto pelo Ministro, que caracteriza o colégio, a partir da oposição que se estabelece entre instrução e educação. Para ele,
o colégio não apenas instrui, mas educa. Por essa razão, tem alunos internos e meiopensionistas, professores de várias matérias e um Diretor, que é uma espécie de pai dos alunos
e chefe da casa. O Colégio Pedro II teria todas essas características.
Até que ponto essa é a forma de organização que se impõe ao nascente ensino secundário?
Algumas pistas puderam ser identificadas, a partir da bibliografia estudada, que apontam para o que estamos considerando como uma expressão da resistência à institucionalização
desse tipo de ensino na sua forma colegial, pela própria parcela da sociedade a quem se dirigia.
Uma primeira pista está dada por Haidar, ao questionar o papel efetivamente exercido
pelo Colégio Pedro II, ao longo do Império, enquanto colégio padrão. Para ela, o Colégio configurou-se, durante esse período, como um padrão apenas ideal, mas não real, tendo em vista a
sua coexistência com múltiplas formas de ensino secundário que adentraram a própria República: as aulas públicas avulsas; os liceus estaduais, que buscavam equiparar-se ao Colégio de
Pedro II; os colégios particulares seriados; os colégios particulares que ofereciam apenas um
conjunto de aulas isoladas nas quais os alunos podiam se matricular separadamente; as aulas
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de preparatórios anexas às instituições de ensino superior e os exames parcelados de disciplinas isoladas, que persistiram no interior do próprio Colégio de Pedro II. Cumpre acrescentar a
essas formas institucionalizadas de ensino, a educação doméstica que, até o final do Império,
teve um peso significativo no processo de formação das elites, inclusive no âmbito da Corte.5
Silva (1967) ressalta a longa permanência dos exames parcelados de preparatórios6,
que adentraram a própria República, como um fator problemático no desenvolvimento do ensino secundário entre nós, e relaciona essa questão à ausência de um lastro de tradição pedagógica que atribuísse a esse ensino uma finalidade em si mesmo, de caráter mais formativo,
sendo ele exclusivamente percebido como uma preparação imediata e sumária para o ensino
superior. Haidar (opus cit) afirma igualmente que essa função propedêutica atribuida quase que
exclusivamente aos estudos secundários durante o Império acabou por reduzi-los a esses exames, estimulando os estudos fragmentários e irregulares. Para a autora, esse sistema instituiu a
frequência livre na área dos estudos preparatórios: cada um que estudasse onde e como qui-

sesse e depois provasse nos exames, realizados na ordem que lhe aprouvesse, os conhecimentos adquiridos (p. 66). Articula-se a essa questão, para ela, a enorme evasão ao longo do
curso, sendo raros os alunos do Colégio que concluíam os estudos e chegavam ao bacharelado.
Alves (2008) chama atenção para o valor diferenciado atribuído ao baccalauréat na
França e no Brasil, ressaltando que, naquele país, o fortalecimento do ensino secundário resultou da importância atribuída ao grau de bachelier, que, de acordo com o Decreto de
12/09/1820, fora pensado como condição para “abrir as portas a todas as profissões civis e tornar-se uma garantia essencial para a sociedade daqueles que ela admitirá que a sirva” (Petitat,
1994, apud Alves, opus cit, p. 19).
Pretende-se, num segundo momento, aprofundar nessas questões, mas, desde já se
anuncia a necessidade de discutir a própria função propedêutica tradicionalmente atribuída pela
historiografia referente ao período ao ensino secundário, já que ele, na sua forma escolarizada,
sequer era exigido para ingresso no ensino superior. Talvez, nesse caso, seja também preciso
avaliar melhor o peso da tradição das aulas avulsas.
A 1ª geração de professores do Colégio Pedro II: uma caracterização geral
Na segunda parte deste trabalho, desenvolvemos uma análise preliminar acerca dos
primeiros professores do Colégio Pedro II. Trata-se de um grupo de 28 professores, que se dividia em duas categorias: Professores Efetivos (24) e Mestres (4), e foram nomeados no período entre 1838 e 1847 para ocuparem os respectivos cargos.
Para chegarmos aos nomes, utilizamos como principais fontes o Primeiro Livro de Empregados e o Anuário Nº XV, encontrados no Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) do
Colégio Pedro II. Nessa segunda fonte documental encontra-se publicada a relação completa
dos professores, subdividos nas categorias que foram criadas pelas diversas reformas de ensino
que impactaram o Colégio ao longo da história.
Levantados os nomes dos primeiros professores, procuramos elaborar pequenas biografias sobre os mesmos. Para Dubar (1997), a identidade possui, dentre outras características,
uma dimensão geracional. Deve-se, portanto, atentar para as características das gerações de
professores, pois elas constituem uma referência. Cada geração reconstrói essa identidade, ou
seja, há uma historicidade nesse processo identitário. E esse é um aspecto que reforça a necessidade não só de identificar os professores, mas de conhecer suas biografias.
As análises iniciais sobre o perfil e as ações dos professores que atuaram no Colégio de
Pedro II, neste período, suscitaram reflexões acerca do vínculo destes funcionários com a já
referida instituição de ensino secundário e com a própria condição de professor.
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Um aspecto inicialmente pesquisado foi o contexto de contratação dos 28 primeiros
professores do Colégio de Pedro II. Segundo o artigo 12, do Capítulo IV do estatuto de 1838,
eles deveriam ser selecionados pelo Ministro do Império. Nessa época, o cargo era ocupado
interinamente pelo Ministro da Justiça, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Além disso, os funcionários da instituição que tivessem formação apropriada deveriam ter prioridade no processo
seletivo. Os professores foram nomeados em datas diferentes. As aulas começaram efetivamente no dia 2 de maio de 1838. Documentações encontradas, mas em fase inicial de análise,
apontam a existência de cartas enviadas ao Ministro do Império por postulantes ao cargo de
professor do Colégio de Pedro II. No setor de Manuscritos da Biblioteca Nacional, localizada no
Rio de Janeiro, encontra-se o registro do pedido feito em 1847 por Joseph Hermann, o Barão
de Tautphoeus, para ocupar a Cadeira de Alemão do Colégio de Pedro II. Outro item é a carta
de Santiago Nunes Ribeiro, de 1845, na qual exigia a propriedade da Cadeira de Retórica e Poética na mesma instituição. Torna-se necessário saber se o envio de requerimentos e cartas era
um critério adotado por todos os concorrentes e quais os critérios de escolha por parte dos governantes. É preciso, ainda, perceber se as indicações de novos professores também eram feitas por sugestão dos próprios professores do Colégio ou por membros da elite da Corte.
Como inexistiam instituições de formação de professores para o ensino secundário, importa identificar as qualificações levadas em consideração, quando da contratação desses professores. São algumas delas: formação intelectual de destaque, prestígio junto à elite
intelectual brasileira e relações com o mundo europeu civilizado, seja por nascimento ou pela
via da instrução.
Joaquim Manuel de Macedo, ex-professor do Colégio, faz referência à credibilidade que
os professores escolhidos conferiam a este no início do seu funcionamento:
A simples menção dos nomes do reitor e dos professores com os
quais se ia inaugurar o Imperial Colégio de Pedro II devia bastar para
os primeiros fundamentos do crédito do estabelecimento. Porque, em
geral eram os nomeados ou recomendáveis por sua capacidade já
provada nas matérias que tinham de ensinar, ou por sua reconhecida
ilustração, e alguns eram até com razão considerados notabilidades
(MACEDO, 2005, p. 321).
Por outro lado, verificamos que, no contexto de sua criação, o Colégio Pedro II parece
ter encontrado dificuldades para que as cadeiras que compunham seu currículo fossem ocupadas e que diversos motivos podem ter contribuído para isso. Podemos citar como exemplo o
fato de que dos primeiros 11 professores, todos nomeados em 1838 para lecionar as matérias
previstas, 7 permaneceram na instituição somente até o ano de 1839. Desses 7 professores, 1
saiu antes de completar 10 meses e 6 deixaram a instituição após completarem 1 ano de trabalho, o que representa 25% dos professores efetivos investigados. Esse dado evidencia que nos
primeiros anos de funcionamento, os professores ainda não tinham construído um forte vínculo
com o Colégio e que motivos relacionados às outras atividades desenvolvidas por esses professores, como as carreiras diplomática e política, trabalhos em outras instituições e até mesmo o
fato de alguns serem de origem estrangeira, podem contribuir para explicar essas dificuldades.
Com relação às nacionalidades, pelo menos 7 dos 24 professores efetivos investigados
tinham origem estrangeira, nascidos em países como Portugal, França, Alemanha, Chile e Argentina, e pelo menos 6 eram brasileiros. Foi possível identificar que vários professores do Colégio de Pedro II cursaram estudos superiores na Europa, principalmente, nas Universidades de
Coimbra, Paris e Montpellier. Foi possível constatar também, que pelo menos 4 eram médicos,
1 era formado em Direito, 1 defendeu tese em Filosofia e 1 desenvolveu estudos em Humani-
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dades. Os professores que fizeram os cursos superiores no Brasil, Medicina e Direito, tiveram
docentes formados por instituições européias. Desse ponto de vista, sua formação intelectual
embora diversa tinha uma base comum. Mesmo na ocorrência de oposições políticas, eles frequentavam os mesmos ambientes: os teatros, as livrarias e os cafés da Rua do Ouvidor. A imprensa também foi um espaço de atuação de grande importância, pois vários professores do
Colégio eram fundadores ou colaboradores de diferentes impressos.
Alguns dos primeiros professores do Colégio Pedro II foram também sócios efetivos e
membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), instituição criada em 1838, que
tinha como principal tarefa escrever a história-memória do Estado e desenhar a Nação pela via
da Educação.
Na investigação dos dados biográficos foram percebidas outras similaridades na trajetória destes professores. Entre aqueles que assumiram o cargo, de 1837 a 1847, pelo menos 4
são identificados como precursores do Romantismo no Brasil: Justiniano José da Rocha, Dr.
Domingos José de Magalhães, Manoel de Araújo Porto-Alegre e Santiago Nunes Ribeiro. Como
observa Bosi (2012), a temática da natureza e a exaltação dos mitos fundacionais do país, presente na obra desses autores, contribuíram com o projeto de construção de uma nacionalidade
brasileira.
Podemos afirmar, em linhas gerais, que os primeiros professores do Colégio são donos
de intensa produção intelectual, pois fundaram e escreveram para jornais e periódicos, publicaram compêndios, obras literárias, foram produtores de obras de arte e até mesmo fundadores
de disciplinas escolares no Brasil, como é o caso de Manuel de Araújo Porto Alegre, considerado
fundador da disciplina Desenho e que também publicou a primeira charge em periódicos do país
em 1837. A charge envolvia mais um dos primeiros professores do Colégio Pedro II, Justiniano
José da Rocha, seu inimigo político e que na época era diretor do jornal Correio Oficial, ligado
ao governo. Estranhamente, ambos são nomeados professores do Colégio em 8 de maio de
1838 e saem da instituição em 10 de maio de 1839, podendo ter levado do contexto externo
para o contexto interno do Colégio as suas disputas políticas.
Em relação às funções desempenhadas pelos professores no Colégio, observou-se que
elas não estavam vinculadas apenas às práticas em sala de aula. Eles participavam das bancas
de seleção dos novos alunos. Em caso de aprovação, os professores tinham que indicar em qual
ano o novato deveria ser matriculado. Faziam também, as traduções dos compêndios estrangeiros que seriam usados em sala de aula. Assim como podiam opinar acerca dos rumos da instituição. Um exemplo foi o pedido feito pelos professores para a manutenção do Professor
Domingos de Magalhães junto ao quadro de funcionários da instituição, transcrito no trabalho
de Doria (opus cit.).
Embora os professores pudessem encaminhar demandas desse tipo, havia um controle
rígido sobre as suas atitudes. Cabia ao Ministro do Império e aos responsáveis pela instrução
secundária controlar as faltas dos professores e exigirem a justificativa das ausências. Em casos
mais graves, poderiam encaminhar um pedido de afastamento para que os professores faltosos
fossem prontamente substituídos. O artigo 136, do Capítulo XXII, do estatuto de 1838, afirma
que, uma vez ao ano, Comissários seriam enviados ao Colégio para observar as aulas e o comportamento dos professores. No Capítulo IV, do mesmo estatuto, era previsto, em seu artigo
14, que os professores tinham que se vestir de forma decente e estar em sala de aula antes da
chegada dos alunos. Já o artigo 15 alertava para o fato de que não poderiam aceitar retribuições ou receber presentes dos alunos. Além de serem homens ilustrados era preciso que tivessem uma postura exemplar.
No decorrer da pesquisa, percebe-se que o Colégio de Pedro II era uma instituição que
conferia status aos seus funcionários, principalmente aos seus professores. No entanto, as primeiras análises começam a demonstrar que a questão salarial era considerada um problema.
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No primeiro ano de funcionamento da instituição os salários eram diferenciados por Cadeira e
pela quantidade de aulas. Em 1838, os salários em algumas disciplinas eram os seguintes:
Salário
500$000
500$000
500$000
500$000
400$000
400$000
200$000

Disciplina
Latim
Grego
Aritmética
Geografia
Desenho
Música
Francês
Fonte: DORIA, op.cit., p.36.

Nos manuscritos encontrados são feitas referências a requerimentos de aumento de
salário encaminhados por professores do Colégio de Pedro II junto ao Ministro do Império. Entre eles está o pedido enviado em 1842 pelos professores: Diogo Maze, Francisco Maria Piquet
e Carlos Roberto Planitz, o Barão de Planitz. Em 1844, o professor Maze pediu demissão da instituição em razão dos baixos vencimentos.
Algumas formas de se aumentar os rendimentos eram tomar conta dos alunos que ficavam na instituição durante as férias ou, como já foi dito, fazer as traduções dos compêndios
estrangeiros.
A baixa remuneração dos professores era um problema reconhecido pelos próprios administradores do Colégio de Pedro II, e os docentes, inclusive, recebiam propostas para abandonar a instituição.
Os professores acerca dos quais obtivemos informações não eram funcionários exclusivos do Colégio de Pedro II. De acordo com as edições do Almanak Laemmert de 1844 (p.77-78)
e 1845 (p.76), um total de 5 professores também eram professores públicos da Corte: José Luiz
Alves (professor público de Inglês), Jorge Furtado de Mendonça (professor público substituto de
Latim), João de Castro Silva (professor de Latim), Dr. Francisco de Paula Menezes (professor
público de Retórica) e Candido Matheus de Faria Pardal (professor publico de Primeiras Letras).
Este último foi também, dentre os professores estudados, o que atuou por mais tempo, lecionando a matéria no Colégio de Pedro II por 19 anos. Dentre os demais, destacamos 5 professores que lecionaram entre 10 e 16 anos. Deve ser observado que de acordo com o estatuto do
Colégio, os professores públicos poderiam acumular os dois rendimentos. No exemplar de 1845
(p.196-197), foram encontrados registros de 3 professores do Colégio que atuavam simultaneamente no Collégio Athenêo Fluminense: João Baptista Calógeras (Diretor e professor de Literatura Italiana e História Moderna), o Barão de Tautphoeus (Professor de Alemão e Geografia) e
Santiago Nunes Ribeiro (Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira). E ainda, o almanaque
anunciava o Padre Joaquim de Oliveira Durão como professor de Dogma no Seminário Episcopal de São José. Na edição de 1847 (p.244), foram identificados 2 professores do Colégio de
Pedro II que atuavam no Collégio d’Instrucção Elementar: o Barão de Tautphoeus (professor de
História Universal) e Santiago Nunes Ribeiro (professor de Geografia e Cronologia).
Ao mesmo tempo em que ensinavam, eles também exerciam outras ocupações. De
acordo com Carvalho (2010), este período do século XIX foi marcado pelo fenômeno da ocupação múltipla. Para ele, a estrutura econômica brasileira de caráter agrário-exportadora e escravista limitava as oportunidades profissionais disponíveis. Com isso, as alternativas de trabalho
eram poucas e os salários eram baixos.
Verificamos ainda, que 4 professores eram religiosos, sendo 3 padres que ministraram
aulas de Religião e 1 cônego professor de Geografia e História. Com relação aos títulos de no-
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breza, o Colégio Pedro II contava com 3 Barões (de Santo Angelo, de Planitz e de Tautphoeus sendo o último, o único dos professores analisados a lecionar 3 disciplinas: Alemão, Grego e
História) - e 1 Visconde (de Araguaya).
O Colégio Pedro II contava ainda com 4 Mestres sendo 2 da disciplina Música e 2 da
disciplina Ginástica. O compositor e cantor Francisco da Luz Pinto, que lecionou por 10 anos na
instituição e o compositor, organista e pianista Januário da Silva Arvellos foram os primeiros
professores de Música, enquanto Guilherme Luiz Taube e o espanhol Frederico Hoppe, que possuíam formação militar, foram os primeiros professores de Ginástica do Colégio Pedro II7. Segundo Penna (2008, p.112 e 113), a Educação Física dos alunos seria considerada importante e
para desenvolvê-la os alunos aprenderiam a dançar e a nadar. Curiosamente, a dança e a natação aparecem nos estatutos do Colégio ao lado da Música vocal e de outros recreios – esta associação parecendo agrupar os recreios em oposição à instrução intelectual. Apesar do discurso
de que a Educação Física seria tão importante quanto a intelectual, a primeira seria trabalhada
apenas nos feriados e considerada um recreio, enquanto a segunda seria trabalhada exaustivamente durante cinco dias da semana pela manhã e à tarde. Mas o fato de ser vista como um
recreio não quer dizer que não fosse considerada importante, tanto que se tentou conseguir um
prédio exclusivo para o seu desenvolvimento .
Considerações finais
Importa ressaltar, de início, que os primeiros professores do Colégio de Pedro II se
constituíram como professores do ensino secundário, ao mesmo tempo em que a instituição
buscava se conformar como modelo educacional e o próprio ensino secundário se institucionalizava como tal. Essa condição talvez possa explicar a rotatividade que observamos na constituição desse primeiro grupo de professores.
Embora exercessem simultaneamente outras atividades profissionais, foi significativo
constatar que alguns deles foram recrutados no âmbito do magistério público, como é o caso
daqueles (5) que eram também professores públicos da Corte. Havia ainda os que acumulavam
o magistério no Colégio com a docência em outras instituições de ensino. Há, por exemplo, o
caso do Barão de Tautphoeus, que atuava no Pedro II, no Collégio Athenêo Fluminense e no
Collégio d’Instrucção Elementar, ministrando disciplinas tão diversas como Alemão, Grego, História e Geografia. Essa situação pode indicar que, para alguns deles o magistério já se configurava, ao menos, como uma ocupação principal. Nesse caso específico, talvez a situação de
estrangeiro do Barão possa explicar essa opção. Esse exemplo é também indicativo de que,
inicialmente, o vínculo que o professor estabelece é com a instituição e não com uma disciplina
específica.
Consideramos que conhecer o processo de construção das trajetórias, a constituição da
identidade docente e resgatar os esforços feitos pelos primeiros professores do Colégio Pedro
II, que subsidiaram a implementação do ensino secundário no Brasil, pode-se configurar em
contribuição relevante para o campo da História da Profissão Docente.
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1

A equipe, coordenada pela professora Ana Waleska, está ainda integrada pelos doutorandos Luciana
Borges Patroclo, Cecília Lima, Luciana Felipe Cardoso, Fernando Santos e Regina Lucia Cravo; pela
mestranda Denise Barreto da Silva; pela bolsista de apoio técnico (CNPQ) Venina Aparecida de Freitas e
pelos bolsistas de IC Dimas Fernandes e Luciana de Mello Costa.
2
Na verdade, as denominações atribuídas ao Colégio, ao longo do tempo, foram várias: Collegio de Pedro
II (1935); Collegio de Pedro Segundo (1838) - nesse mesmo período, em vários documentos, aparece a
denominação de Imperial Collegio de Pedro II; Patronato de D. Pedro II (1850-1889). E, após a república, Instituto Nacional de Instrução Secundária, logo depois Gymnasio Nacional (1890); em 1909, passou
a ter um duplo nome: o Externato voltou a chamar-se Colégio de Pedro II e o Internato: Instituto Bernardo Pereira de Vasconcelos; em 1911, voltou a chamar-se Collegio Pedro II e, atualmente, Colégio Pedro
II. A esse respeito, ver Doria, 1937; Andrade, 1999; Vechia & Lorenz (orgs.), 1998; Gasparello, 2004.
3

Importa destacar que o Colégio foi criado antes mesmo do chamado golpe da maioridade, que viabilizou
a ascensão ao trono do jovem Imperador aos 14 anos. Nesse mesmo ano foi criado o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB). O país achava-se imerso nas revoltas regenciais e a criação de instituições
de caráter modelador, nesse contexto, é significativa. D Pedro constituiu-se em protetor do Colégio e fazia-se presente em várias ocasiões.
4
A esse respeito, ver a fala de Vergueiro, em discussão travada no Senado, que acusava o governo de ter
acabado com uma instituição para pobres e desvalidos e ter criado uma outra para os ricos e abastados.
Esta fala está transcrita na dissertação de Penna (2008).
5
A esse respeito ver Vasconcelos (2005).
6
Eram exames de disciplinas isoladas que habilitavam ao ingresso nos cursos superiores.
7
A esse respeito, ver o trabalho de Cunha Júnior (2008).
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Campos, fundada em 1677 na província fluminense, e elevada à categoria de cidade em
1835, esteve marcada ao longo dos séculos XVII e XVIII por economia e práticas essencialmente agrárias, principalmente pelo cultivo da cana de açúcar. No último quartel do século XIX, sofreu transformações que acompanhavam a efervescência de idéias e do ideário do contexto
nacional, alterando significativamente o espaço urbano, no qual despontou um novo contingente humano, formado por comerciantes, industriais, profissionais liberais, funcionários públicos e
intelectuais, integrantes da cidade letrada (Rama, 1985), que, por sua parte, exigiam mudanças
que envolviam a instrução pública.
Nesse contexto foi fundado o Liceu de Humanidades de Campos (LCH), em 1880, destinado ao mundo da grande cultura e da élite (Dubet, 2002). Quinze anos mais tarde seria a vez
da Escola Normal (ENC), destinada à formação de professores, ambas compondo o quadro de
oferta destas modalidades no Estado do Rio de Janeiro com suas congêneres de Niterói.
No presente texto trataremos da profissão docente pós-primária, oficial e pública que
inaugura-se em Campos no ano de 1881, em decorrência da publicação do Regulamento do
LCH. Trata-se de observar, nas primeiras décadas de funcionamento, os mecanismos de nomeação dos professores e a relação que estes guardaram, posteriormente, com a ENC. Ambas
instituições conviveram por sessenta anos, dividindo espaço, direção e alguns funcionários, e
caracterizando-se pelo papel de importância que ocuparam na formação dos jovens da cidade e
região, através do ensino secundário e do ensino normal.
O corpo documental selecionado está composto prioritariamente por documentos do
Arquivo Histórico do LHC -que também inventariamos- como decretos, Livros de Atas de nomeação de professores e frequencia de alunos, Portarias e Relatórios de Inspeção e Diretores.
Ainda, por fontes complementárias, como a coleção do Jornal Monitor Campista que servia como Diário Oficial, e Relatórios de Instrução Pública.
Os primeiros docentes do Liceu de Humanidades
Embora com regulamento aprovado em 21 de outubro de 1881, sendo Presidente da
Assembleia Legislativa Provincial João Marcellino de Souza Gonzaga, e com concursos autorizados para ocuparem as "cadeiras" criadas, o pleno funcionamento da instituição demorou, não
só pela falta de prédio, mas porque muitas "cadeiras" deixaram de ser preenchidas por falta de
candidatos, causada, segundo se alegava, pelo rigor do regulamento e o "pequeno vencimento
destinado aos professores" (Relatório, 1884, p.12). Com efeito, paralelamente às diligencias
para a compra do prédio para a instalação da instituição, em 22/9/1883 foi publicado no Jornal
Monitor Campista Edital de concursos da Diretoria da Instrucção da Província do RJ para o preenchimento das "cadeiras" do Liceu, no qual se anunciava também a anulação de concurso anteriormente realizado.
A ser realizado na Capital, os concorrentes deveriam provar serem maiores de idade e estarem "no gozo dos direitos civis e políticos e favorecer a consideração do governo quaesquer
titulos que parecerão favoráveis á sua pretensão" (p.3). O artigo 5º esclarecia que
a capacidade profissional prova-se por exames escriptos e oraes. Além
delles devem os concurrentes fazer em presença dos examinadores
uma prolecção publica sobre ponto tirado, por sorte com antecipação
de duas horas, a qual versará sobre assumpto concernente á cadeira
cujo provimento se propuzerem. Esta prelecção será a ultima parte
dos exames e durara pelo menos meia hora. (p. 3).
No edital aparecem os conhecimentos mínimos para cada disciplina, os critérios de classificação, desempate, anulação e detalhes das provas, como duração, procedimentos da comissão
examinadora, dentre outros.

CD-ROM DE ATAS | 475 | COLUBHE 2012

Nos dias 26 e 27 de Novembro de 1883 o Jornal tornou público que foram aceitas 15 inscrições. Após a realização do concurso em fevereiro de 1884, o único candidato julgado habilitado foi o Dr. Cándido de Lacerda, que se tornaria o primeiro diretor da instituição. Entretanto,
pelos documentos escolares vemos que, no mesmo ano, Augusto Castro de Lafayette passou a
lecionar as cadeiras de Latim, História, Geografía, Aritmética e Álgebra. Candido de Lacerda, de
Retórica e Filosofia, João Lins Gomes a de Português e Francês e Andrew Stille, Inglês.
Em 1885, com 57 alunos matriculados, mas sem verba adjudicada pela lei de orçamento
que garantisse a continuidade da instituição, as aulas não foram interrompidas graças ao corpo
docente e administrativo, que deu prosseguimento aos trabalhos mesmo sem vencimentos.
Com efeito, a lei nº. 2.893 de 19 de novembro de 1885 que orçou a receita e fixou as despesas
para o exercício de 1886 no ERJ, não consignou fundos para o pagamento das despesas com o
LHC, pelo que resolveu fechar o estabelecimento e dispensar os respectivos professores e demais empregados do exercício de suas funções. Apesar de terem reagido com revolta, professores e funcionários resolveram trabalhar sem receber qualquer quantia do Governo. Esta atitude
talvez estivesse apoiada na certeza da força política da bancada campista na Assembléia Legislativa, e na sua determinação na crença no projeto de modernização social através da educação, que acabou regularizando a situação orçamentária.
Na década seguinte mencionam-se os professores efetivos, assim como duas ocorrências
de exonerações em 1896 e 1897 pela Diretoria de Instrução Pública.
A relação profissional docente do Liceu de Humanidades e da Escola Normal
A Escola Normal de Campos, criada em 1894 iniciou suas atividades no ano seguinte e
se constituiu como uma instituição autônoma em relação ao Liceu, ocupando um espaço anexo
ao aristocrático prédio principal, mantendo os alunos de ambas instituições totalmente separados. Entretanto, com o corpo docente, a direção e a secretaria outra foi a situação.
Apesar de no ano inaugural não terem conseguido preencher as vagas de lentes para
várias disciplinas, dentre elas as mais especializadas, como desenho geométrico e de ornatos e
de caligrafia, muitos dos professores do Liceu foram "aproveitados", ministrando as suas respectivas disciplinas também para o curso normal. No entanto, o diretor reclamou "aos poderes
competentes da economia mal entendida de ser abonada aos professores do Lyceu, que se
prestam ou são aproveitados para referem cadeiras identicas na ENC, a exigua gratificação de
800$000 annuaes." (p. 3 e 4). Lembra o Diretor que o ordenado do lente do Liceu era de
3:600$000 anuais, e que se não quisserem duplicar o valor ao dobrar a carga horária, pelo menos o pagamento deveria rondar os 1:800$000 anuais.
Considerações finais
Após esta breve descrição observa-se o início da história do docente pós primário em
Campos. Estes professores e os que os sucederam formavam parte da intelectualidade da cidade e do Estado, alcançando o respeito da imprensa e da sociedade em geral, e tornaram o Liceu de Humanidades de Campos e a Escola Normal instituições de relevância no Estado do Rio
de Janeiro.
Sobre a profissão (Nóvoa, 1987), uma característica que pode ser destacada nesses anos
iniciais era a instabilidade da carreira, que dependia da aprovação anual de um orçamento, cujos
executores não lhe davam, talvez, a devida importância e custaram a reconhecer que os mentores do Liceu tinham o propósito político de não permitir a morte incipiente da instituição.
Observa-se, ainda, que a posse de um diploma específico não era a condição determinante para se lecionar. Na verdade, era o domínio dos amplos conhecimentos que permitia ao
candidato superar a barreira do concurso público. Isto talvez tenha relação com os escassos
cursos superiores existentes à época.
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Nesse sentido, os candidatos a lecionar no Liceu de Humanidades de Campos e na Escola Normal representavam o que de mais culto existia na sociedade fluminense naquele momento histórico: homens de letras, médicos, padres, advogados, e outros, que detinham, não
somente o saber enciclopédico, mas possuíam sólida formação humanística, capaz de afetar e
formar, na escola, o novo cidadão que viria a ser o dirigente requerido pelo país.
Nos anos iniciais da instituição, observa-se, ainda, que não havia necessariamente uma
forte identidade com a disciplina a ser ensinada que viria marcar fortemente a identidade do
professor secundário (Dubet, 2002), tal como veio a acontecer anos depois. Os candidatos selecionados ministravam um leque de disciplinas que não necessariamente estavam marcadas por
uma área de conhecimento.
Cabe a indagação se esta característica seria própria desta instituição ou se seria uma
característica geral nos albores da profissão docente pós-primária.
Por outro lado, novas pesquisas sobre outra instituição pós primária da cidade, vem arrolando informações interessantes. Com efeito, a instituição considerada “particular” -com uma
sociedade propagadora- e destinada à instrução “popular”, o Liceu de Artes e Oficios de Campos, posteriormente denominado Liceu de Artes e Ofícos Bittencourt da Silva, foi criado no ano
de 1885 e atravessou o umbral da Primeira República até da primeira década do século XX com
bastante sucesso de alunos e qualidade na formação, o que levou aos diretores a afirmarem no
ano de 1897 que formava “arquitetos” que participavam ativamente de certames internacionais
e também contribuíam para o embelezamento da cidade de Campos.
O estudo vem demonstrando, ainda, que para 1897 vários dos professores do Liceu e
da Escola Normal também se encontravam entre o corpo docente deste Liceu, dentre eles Theophilo de Gouveia, Joaquim Silverio dos Reis, Balthazar Carneiro, Carlos Hamberger, dentre outros.
Isto nos faz levantar a hipótese, a ser posteriormente comprovada, de que em Campos
havia nos albores do século XX um percurso mais ampliado de circulação de docentes, para
além do binômio Liceu de Humanidades de Campos e Liceu: o roll de instituições estaria ainda
composto pelo Liceu de Artes e Ofícios e a Escola de Aprendizes e Artífices, criada em 1911.
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Este texto traz os resultados de uma pesquisa realizada em duas escolas privadas de
pequeno porte que atendem setores populares, localizadas em bairros da zona sul e oeste da
cidade do Rio de Janeiro e que ofereciam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O objeto
de estudo, silenciado na literatura educacional, insere-se no eixo temático 4- os professores e sua formação: da arte de ensinar às ciências da Educação. O objetivo da pesquisa
foi o de mapear o nível socioeconômico dos professores dessas duas instituições, suas práticas
culturais, a formação acadêmica recebida, os processos de socialização profissional, as relações
dos professores com as famílias e a direção, os sentidos imprimidos à docência.
Do ponto de vista das ferramentas de pesquisa, recorremos ao questionário, às entrevistas, à observação e a documentos das referidas instituições.
Através de entrevistas com as proprietárias das duas instituições foi possível perceber
os sérios problemas que enfrentam como a inadimplência e conseqüente atraso no pagamento
dos salários dos professores, alta rotatividade dos docentes, inexistência de serviços como supervisão e orientação pedagógica, escassez de recursos didáticos e de infraestrutura material,
entre outros. Essas escolas, ditas”familiares”, que se expandiram nas últimas décadas em muitas cidades brasileiras buscam ocupar e manter uma posição na comunidade, mesmo que desfavorável, uma vez que as próprias escolas municipais, no caso da cidade do Rio de Janeiro,
possuem recursos materiais e pedagógicos, de mídia e tecnologia, conquistados a partir de políticas públicas de municipalização, implementadas nos últimos anos pelo Poder Público. No caso
da cidade do Rio de Janeiro, são 2700 escolas, autorizadas a funcionar pelo poder público, cobrando mensalidades mais baixas do que aquelas instituições freqüentadas pelas camadas médias e elites.
A partir de um questionário aplicado aos 24 professores que atuavam no ensino fundamental das duas instituições foi possível mapear a posição sócio-econômica desse grupo profissional, suas práticas culturais mas especialmente a precariedade das condições de trabalho dos
professores. Do ponto de vista da estrutura do questionário, as questões procuraram cobrir os
seguintes aspectos: experiência profissional, formação acadêmica, grau de participação na escola, relação entre pares e direção, relação família-escola, recursos materiais e pedagógicos
existentes, práticas pedagógicas, gestão da classe, imagens sobre os alunos, práticas culturais,
nível socioeconômico, desafios colocados aos professores, carreira docente.
Do ponto de vista da cultura institucional, as observações feitas permitiram verificar o
isolamento e a solidão em que se encontram do ponto de vista do desenvolvimento profissional
uma vez que a esses professores nada é concedido em termos de formação continuada. Inscritos em suas salas de aula, suas práticas pedagógicas seguem um padrão-aula expositiva, aplicação de exercícios e correção, sendo o livro didático, o único suporte. A dificuldade de gestão
da classe, provocada pela indisciplina e desinteresse dos alunos para esses professores parece
tornar o trabalho difícil do ponto de vista da mobilização para os estudos, apesar das turmas
serem reduzidas em termos do número de alunos. Trata-se de um grupo altamente marcado
pela precarização e segmentação do ponto de vista da profissionalização docente. Uma hipótese para manterem-se nesse tipo de instituição é a de que sentem-se valorizados por trabalharem em escolas privadas, tidas como superiores em relação à imagem da escola pública, hoje.
Mas, também, a de terem interiorizado o sentimento de interdição em conquistar uma escola de
prestígio, pública ou privada, uma vez que são portadores de volumes de capital cultural e econômico relativamente baixos.
Alguns autores foram particularmente importantes para a análise do dados empíricos
levantados. Dentre eles destacam-se, Pierre Bourdieu, Claude Dubar, François Dubet, Eveline
Jaboin entre outros. Esses pesquisadores ajudaram a entender histórica e sociologicamente
alguns temas centrais como o estatuto socioprofissional do magistério; a sua identidade e autonomia; a intensificação e complexificação do trabalho que os professores realizam hoje se com-
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parada à situação no passado; a diversificação da função docente; o desenvolvimento profissional dos docentes; o mal estar entre outras questões.
Com Pierre Bourdieu,entendemos melhor como as práticas dos agentes dependem das
possibilidades objetivas e como as disposições duráveis, os habitus estão na base das estratégias desenvolvidas. No texto “Futuro de classe e causalidade do provável“ (1974) , esse autor
sugere uma pista de entendimento sobre a existência de um agente predisposto e prevenido, e
um mundo presumido, isto é, o único que lhe é dado a conhecer. Com os conceitos de capital,
campo e habitus, Bourdieu ajuda a compreender as trajetórias de indivíduos e grupos, as posições que ocupam no espaço social , os recursos que dispõem e as estratégias que desenvolvem.
No caso de Claude Dubar (1998, 2006), sua leitura possibilitou pensar a problemática
da profissão como organização e a crise das identidades categoriais de profissão. Para esse autor (2006), o desafio hoje é que “todas as formas anteriores de identificação a coletivos ou a
papéis estabelecidos tornaram-se problemáticos”(p.110). E continua:

“As identidades “tayloriana”, “de ofício”, “de classe”, “de empresa”, estão desvalorizadas, desestabilizadas, em crise de não reconhecimento. Todos os “nós” anteriores,
marcados pelo “comunitário”, e que tinham permitido identificações coletivas, modos de
socialização do “eu” pela integração definitiva a estes coletivos são suspeitas, desvalorizadas, desestruturadas. O último grito do modelo de competência supõe um indivíduo
racional e autônomo que gere as suas formações e os seus períodos de trabalho, segundo uma lógica empresaria de “maximização de si”, (p110).
Por um outro caminho, Dubet (2002) retoma questões colocadas por Dubar (2006) para
afirmar que as instituições vivem um momento de crise, devendo entendê-las de forma ampla,
como fatos, práticas coletivas, crenças instituídas socialmente, mas também como quadros
cognitivos e morais nos quais se desenvolvem os pensamentos sejam eles coletivos ou individuais. Para o autor, o conceito de experiência permite explicar porque hoje a maior parte dos
professores despende grande energia a dizer que não é redutível àquilo que a instituição deles
faz e deles espera. Os professores referem-se constantemente a uma interpretação pessoal da
sua função por meio da construção de um ofício, apresentado cada vez mais como uma experiência privada, quando não íntima.
Essa mudança tem a haver com a crise de legitimidade da escola, expressão do declíneo das instituições sociais. Para Dubet, no contexto de uma sociedade, dominada pela globalização, diversidade cultural, individualização, fim do Estado – nação, cada vez mais o ator
precisa gerir lógicas diferentes e até contraditórias nas experiências das quais participa.
Ao analisar algumas profissões como a enfermagem, o serviço social e o magistério,
Dubet (2002) entende o trabalho como um tipo específico de ocupação, que se realiza sobre o
outro- que visa transformar o outro- sendo um tipo de atividade fundado na socialização e subjetivação. No programa institucional, termo utilizado pelo autor, o trabalho sobre o outro é considerado como uma mediação entre valores universais e os interesses e necessidades
particulares. Por essa abordagem, a socialização tem o objetivo de inculcar normas que conformam o indivíduo e, ao mesmo tempo, o tornam livre e autônomo, sujeito e autor de sua história, capaz de realizar uma crítica sobre seus atos.
Yveline Jaboin com sua obra, denominada Le prof dans tous ses états feminin ou masculin, public ou prive também pode ajudar a compreender a construção de uma carreira, as
diferenças entre as trajetórias profissionais em redes públicas e privadas. Utilizando-se de survey,,a autora entende identidade profissional como aquilo que permite aos membros de uma
mesma profissão se reconhecerem, eles mesmos, como tais, e se fazerem reconhecer por sua
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especificidade no mundo exterior.As identidades profissionais supõem um duplo trabalho: unificação interna de uma parte e reconhecimento externo de outra.
Na construção da identidade profissional, o processo de socialização do professor tem
grande importância e influência, assim como o momento de entrada na profissão, o tipo de escola na qual se começa a trabalhar. Para Jaboin (2003) o exercício do ofício é influenciado pela
trajetória profissional (a formação docente tem uma participação importante), os habitus da
classe de origem do professor. As identidades profissionais resultariam então de uma dupla determinação: social e profissional.
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O tema da presente comunicação aborda o papel da mulher na construção da sociedade colonial articulando as questões de género ao projecto colonial português em África, desde os finais
do século XIX até às primeiras décadas do século XX (1890-1930). Com a apresentação deste
trabalho pretende-se atingir dois objectivos principais: o primeiro contribuir para aprofundar
conhecimentos no domínio dos estudos historiográficos centrados na história das mulheres no
espaço colonial em perspectiva comparada; o segundo analisar a participação das mulheres nos
processos de colonização, em particular no plano da sua acção educativa/formativa no decurso
do período de implantação do sistema colonial no continente africano (1890-1930). No quadro
do primeiro objectivo, cumpre fazer eco das investigações que têm sido realizadas acerca da
relação entre as questões de género e o colonialismo no âmbito da produção francófona e anglo-saxónica em história da educação colonial.
A metodologia seguida consiste no inventário da produção científica produzida por historiadores(as) que desenvolvem o seu trabalho na área da história da educação colonial, quer
no espaço da África Oriental Francesa (AOF), quer no contexto do império britânico em África.
De referir, a respeito do primeiro grupo, os trabalhos incontornáveis de Régine Goutalier e
Yvonne Knibielher, La femme au temps des colonies (Stock, 1985); de Catherine CoqueryVidrovitch Les africaines. Histoire des Femmes d’Afrique Noire (Desjonquères, 1994), e mais
recentemente o trabalho de Anne Hugon Histoire des femmes en situation coloniale (Karthala,
2004). Do lado anglosaxónico, pese embora a maior amplitude deste campo de estudos no Reino Unido e nos EUA, é de notar o trabalho pioneiro de Hellen Callaway, Gender, Culture and
Empire (MacMillan, 1987), e a produção da foucautiana Ann Laura Stoler, Race and the Education of Desire (Duke University Press, 1995) e Carnal Knowledge and Imperial Power (Unniversity of California Press, 2002), para referir apenas alguns dos inúmeros contributos em língua
inglesa.
Sublinham-se depois as possibilidades e condições, bem como os arquivos e fontes disponíveis, para o desenvolvimento deste campo de estudos em Portugal, em estreita articulação
com o trabalho produzido recentemente por historiadores africanos, quer nos Palops, quer no
Brasil. Cabe aqui recensear a produção já realizada e esboçar uma agenda de trabalho que tenha por horizonte o caso específico das colónias portuguesas em África. Com efeito, a história
da mulher encontra-se praticamente ausente da historiografia da expansão portuguesa, salvo
raras excepções. Recorde-se o contributo pioneiro de Charles Boxer A mulher na Expansão Ultramarina Ibérica (Lisboa: Livros Horizonte, 1977), ampliado nos trabalhos de Timothy Coates,
Degredados e Órfãs: 1550-1755 (Lisboa: CNPCDP, 1998), na obra de Beatriz Nizza da Silva Donas e Plebeias na Sociedade Colonial (Lisboa: Editorial Estampa, 2002), e mais recentemente,
na colectânea coordenada por Clara Sarmento Condição Feminina no Império Colonial Português (Porto: Politema, 2008). No entanto, na área da história da educação colonial os contributos são dispersos e tratam de forma marginal a participação da mulher no sistema e na cultura
coloniais. Este inventário tem portanto a finalidade de assinalar os principais debates internacionais no âmbito da história das mulheres e da história do género face aos processos de colonização, discutir as consequências deste dualismo metodológico para a investigação em história
da educação colonial e assinalar as linhas de trabalho que têm vindo a ser desenvolvidas no
universo de língua portuguesa.
O segundo propósito da apresentação visa analisar a participação das mulheres nos
mecanismos de governação imperial, colocando em evidência o modo como estas relações, entendidas no quadro dos processos de governamentalização do Estado, envolveram estratégias e
actividades condicionadas por condições geopolíticas e diversas, implicando a invenção de tácticas e estratégias inovadoras, nomeadamente de âmbito pedagógico. Este propósito é discutido
tendo em consideração as fontes disponíveis sobre as condições de exercício docente do professorado feminino em África, ainda durante a monarquia e, maioritariamente, no caso do cor-
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po feminino integrado nas missões laicas republicanas destacadas em Angola e Moçambique
durante a 1ª República. A exposição começa, justamente, por sublinhar o compromisso que o
regime republicano estabeleceu com os professores no sentido de alterar o seu estatuto
profissional e a sua imagem social relativamente ao perído monárquico. Procurarei aqui tornar
claro que, na África colonial portuguesa, concretamente em Moçambique e em Angola, a
intervenção republicana acarretou uma alteração importante para as professoras primárias
naquelas colónias cujas condições de trabalho, regalias e vencimentos eram muito diferentes
das suas colegas da metrópole. Procurarei demonstrar até que ponto a melhoria das condições
do exercício da docência feminina se ficou a dever à intervenção de actores locais,
nomeadamente inspectores do ensino, cuja acção permitiu pôr de pé um conjunto de
dispositivos de controlo destinados a fiscalizar e a regularizar a actividade das docentes nas
escolas primárias da província. Exemplificarei, por fim, em que medidas assentou essa
requalificação nomeando, a título de exemplo, um conjunto de dispositivos de normalização: a
equiparação dos vencimentos das professoras das escolas oficiais às das escolas municipais e
das edilidades com regalias, direitos e deveres iguais (1919); a atribuição, pelo governo da
província, de subsídios de transporte de 1ª classe (1919); a qualificação dos serviços prestados
pelas professoras, sendo essa classificação importante para as permutas de lugares entre
escolas e para o provimento dos lugares de docência na colónia (1920); a alteração das normas
dos concursos de provimento, que passaram a dar preferência aos professores de ambos os
sexos (1921); a equiparação das regalias das professoras parturientes às das suas colegas na
metrópole (1920). Serve este conjunto de dispositivos para interrogar a questão do estatuto
profissional das mulheres no ensino colonial durante a I República mas também, talvez mais
importante, para regressar ao tema da governamentalidade e dos problemas de governação à
distância (Rose, 1999) no sentido de sublinhar as descontinuidades entre os discursos
associados à regulação da política educativa entre as colónias e as metrópoles. No plano deste
debate a apresentação abordará ainda o papel do corpo feminino das missões civilizadoras
laicas, analisando o plano de estudos do Instituto das Missões Coloniais destinado às
missionárias que integraram as referidas missões. Pretende-se colocar em evidência os
discursos republicanos associados à representação do papel da mulher na colonização, no plano
da acção civilizadora e nacionalizadora da educação feminina junto das populações indígenas,
em particular na sua acção educativa junto das mulheres e das crianças africanas, em Angola e
Moçambique. Do ponto de vista metodológico, as fontes utilizadas para este segundo momento
do trabalho assentam na análise do discurso epistolar que resultou da publicação, no Boletim
das Missões Civilizadoras, de relatos produzidos pelas jovens mulheres que integraram as
missões civilizadoras em África. A leitura do colonialismo a partir de uma comparação de fontes
documentais oficiais e alternativas permite, desta forma, deslocar a análise da relação Estado
metropolitano/administração colonial, colocando no centro da investigação os actores que
efectivamente participaram no encontro colonial. Os relatos das “agentes de civilização”
publicados no Boletim das Missões Civilizadoras, devolve-nos ao tempo histórico e às condições
materiais de existência que rodearam a operacionalização dos processos de colonização nos
primórdios do século XX. A incorporação destes “novos” actores torna possível equacionar um
conjunto de desdobramentos teórico-conceptuais. Entre eles, a identificação da pluralidade de
perspectivas, mundivisões e experiências de vida que se cruzaram no espaço africano; a análise
dos processos de tradução a que as produções discursivas oficiais são sujeitas; e a possibilidade
de compreender as descontinuidades entre os discursos e as práticas, as tensões e contradições
dos processos de governação à distância. Eles dão-nos pistas valiosas acerca das circunstâncias
que rodearam o encontro colonial, dos conflitos inter-institucionais entre as autoridades que
partilhavam o exercício do governo; das noções, conceitos e ideologias que demarcavam essas
mesmas práticas de governo; das invenções que guiaram as suas estratégias, mas também das
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contradições e ambiguidades que as grandes narrativas de colonização suprimiram dos registos
oficiais.
Este trabalho propõe assim uma leitura do processo de civilização português em África
com base na análise de um conjunto de fontes alternativas, permitindo explorar o papel de
outras configurações civilizacionais (para além da escola pública e da escola missionária
confessional) na produção de respostas culturais diversificadas, abrindo para um
questionamento acerca das descontinuidades entre os programas de governação à distância e
as práticas locais. Ele pressupõe-se também questionar o lugar do feminino na colonização
portuguesa, interrogando as representações de mulheres concretas sobre os processos de
colonização, bem como a sua reiterpretação dos scripts de governação educativa em função de
possibilidades, constrangimentos e oportunidades muito diferentes daquelas em que tinham
sido formadas, facto que lhes permitiu por de pé práticas pedagógicas e ensaiar dispositivos
didácticos inovadores, à margem dos discursos e dos programas de ensino oficiais.
BARTHELEMY, Pascale (2002). “La professionnalisation des Africaines en AOF (1920-1960)”.
Vingtième siècle, revue d’Histoire, 75, p. 35-46.
CASTELO, Cláudia (2007). Passagens para África: o povoamento de Angola e Moçambique com
naturais da Metrópole. Porto: Edições Afrontamento.
HUGON, Anne (2004). Histoire des femmes en situation coloniale. Afrique et Asie XXeme siècle.
Paris: Karthala.
ROSE, Nikolas (1999). Powers of Freedom: Reframing political thought. Cambridge: Cambridge
University Press.
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TR A JETÓRIAS PROFISSIONAIS
E ABORDAGENS BIOGRÁFICAS
NO ESTUDO DA HISTÓRIA
DA PROFISSÃO DOCENTE
Libania XAVIER, Coordenadora
Os trabalhos que compõem esta mesa abordam a história da proﬁssão docente do
ponto de vista das trajetórias individuais e/ou coletivas de professores que atuaram em diferentes níveis e modalidades de ensino. O que se propõe como eixo
articulador é a reﬂexão sobre as particularidades desta proﬁssão que, se por um
lado, se encontra imersa em regulações e perspectivas de padronização de condutas de toda ordem, por outro, contém uma dimensão intelectual e pessoal que lhe
garantem um quantum de autonomia e criatividade que pode ser observada, especialmente, quando se busca recompor os percursos de formação e as trajetórias de
atuação proﬁssional de indivíduos e grupos atuantes em instituições educacionais.
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A comunicação faz parte da mesa coordenada intitulada “Trajetórias profissionais e abordagens
biográficas no estudo da história da profissão docente” e propõe uma reflexão a respeito do
estudo de trajetórias profissionais e das abordagens biográficas nos estudos sobre a história da
profissão docente. Como campo empírico, toma como base as experiências de professores que
tiveram participação nos sindicatos docentes do Rio de Janeiro, durante o período de abertura
democrática que marcou os anos 1970-80. Trabalha-se na perspectiva de recompor as trajetórias individuais de um grupo de professores de ensino médio com vistas a perceber como as
ações individuais configuraram a luta coletiva deste grupo profissional. Tais trajetórias foram
construídas a partir dos depoimentos dos próprios professores em entrevistas concedidas à
equipe de pesquisa. Em um primeiro momento, apresentamos os procedimentos metodológicos
que orientaram a realização de entrevistas com o grupo de professores selecionados. Em seguida, analisamos os depoimentos concedidos, destacando o impacto que as experiências de mobilização coletiva exerceram em suas trajetórias profissionais. Os critérios para a seleção dos
professores entrevistados levou em consideração o seu histórico de atuação em escolas de nível
médio e em sindicatos docentes, à época. Os eixos orientadores das entrevistas giraram em
torno de duas perguntas básicas: 1) como se deu a sua inserção na profissão, bem como nos
movimentos docentes das décadas de 1970-80? 2) que impactos a participação sindical trouxe
para a sua trajetória profissional? O que nos moveu em direção a esse tipo de procedimento
metodológico foi a perspectiva de melhor compreender como as experiências associativas interferem nas trajetórias individuais e nos posicionamentos profissionais dos envolvidos. Ao contrário do que poderia ser uma tendência à fragmentação contida na análise de trajetórias
individuais para compreender o funcionamento de estratégias coletivas como o associativismo
docente, acreditamos que é a partir do acompanhamento de trajetórias individuais que poderemos perceber como se deram as relações entre diferentes movimentos e associações por onde eles transitaram. Como observou Alberti (2005:21), é pela trajetória de indivíduos que não
podem ser pensados em separado da vida social (e vice-versa) que será possível estabelecer
uma lógica totalizadora, capaz de articular diferentes instâncias da vida social, fixando os sentidos do presente e sintetizando os significados do passado. A atenção para as histórias de vida
dos professores tem se colocado como um importante recurso para ampliarmos o conhecimento
a respeito da educação escolar em suas mais diversas dimensões. No sentido inverso aos estudos que enfatizam a intervenção do Estado e das reformas educativas, despontam pesquisas
baseadas nas trajetórias de vida de professores (Goodson, 2010, Lélis, 2008 e Huberman;
2007), buscando romper com as classificações apriorísticas que, muitas vezes, orientam o tratamento atribuído a esse grupo profissional. Articulados, esses estudos contribuem para compor
uma visão abrangente dos fatores atuantes no desenvolvimento profissional dos professores
frente às novas demandas sociais, às políticas de Estado e aos seus anseios e convicções profissionais. Para Huberman (2007) o interesse renovado pelas histórias de vida pode ajudar a
estimular novas investigações que contribuam para produzir uma abordagem de caráter propriamente pedagógico, ou seja, mais endógena a este campo – evitando diluir as especificidades
deste grupo e desta profissão como, muitas vezes, ocorre quando se propõe uma abordagem
de caráter estritamente sociológico -- sobre a profissão docente. Para Isabel Lélis (2008:56), a
história social dos professores se apresenta como um terreno permeado por diversas histórias
que se entelaçam, rementndo-nos para a o campo intelectual da educação e da profissão; para
as relações entre os professores e o Estado; para a compreensão da escola e dos saberes que
nela circulam e da própria história dos professores como sujeitos ativos no processo de construção da profissão. Na base de nossas interpretações, encontram-se estudos que abordam
questões relativas às negociações identitárias que historicamente tem conformado a atuação profissional dos professores (Dubar:2005); aos tabus e expectativas que a sociedade nutre
em relação a este grupo profissional (Adorno:1995); às formas de gestão das identidades dos
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professores (Lawn:2000), bem como à construção de uma cultura de colegialidade
(Nóvoa:2002) entre eles, com a organização de espaços coletivos de ação, como os sindicatos e
as associações profissionais. No Rio de Janeiro, nós entrevistamos um primeiro grupo de professores que atuaram no ensino fundamental e médio de uma mesma escola: o Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT). Esta escola havia se estruturado, inicialmente, como uma
cooperativa de professores, onde todos eles trabalharam, nos anos 1980. A escolha de professores desta escola tem relação com o fato da mesma estar fundada em um projeto políticopedagógico engajado na luta contra as injustiças sociais e identificado com os princípios de uma
educação para a autonomia e a cidadania (Ferreira:1991).Merece registro o fato da escola ter
abrigado professores de esquerda que sofreram algum tipo de retaliação por participarem de
movimentos de oposição à política educacional adotada pelo Governo Militar. Portanto, nesse
grupo, o foco principal foi sobre a experiência sindical nos anos 1970-80, associada ao exercício
da docência nesta e, simultaneamente, em outras escolas. Um segundo grupo foi composto de
professores universitários com histórico de atuação no ensino fundamental e médio e em sindicatos docentes, no período em análise. Entre os professores entrevistados, dois deles exerceram destacada liderança nas greves que pontuaram o final dos anos 1970 e toda a década de
1980. Assim, o segundo grupo, foi composto por professores universitários brasileiros que, no
passado, exerceram a docência em escolas de nível médio e superior e, também, participaram
de associações sindicais. Os depoimentos destacaram aspectos relevantes das concepções que
os professores entrevistados comungam a respeito da participação sindical; da importância do
trabalho de arregimentação para a luta política realizado no chão da escola; bem como do valor
da escola pública para a construção da sociedade democrática. Esse último aspecto parece ser
um elemento de identificação comum à geração que experimentou viver o regime autoritário e,
colocando-se em oposição a este, alimentou a perspectiva de fazer da escola e de seu trabalho
diário um ato de resistência e um estímulo à transformação social, política e pessoal. Nessa linha, trabalhar na escola pública, lidando com crianças dos setores populares, se apresenta como um valor que eleva o estatuto do trabalho docente. Muitas vezes, nos depoimentos de
alguns professores, esse parece ser o valor genuíno da educação escolar, a ação que penetra
mais fundo no processo de transformação da realidade que o movimento sindical reivindica com
ações políticas diretas e mais voltadas para a estruturação da carreira e da remuneração profissional. Desse modo, as conquistas salariais, assim como os avanços no sentido da estruturação
da carreira docente com condições propícias a um bom desempenho são consideradas relevantes, mas não dispensam, o lugar do trabalho realizado no chão da escola, com a conscientização de alunos e professores e a perspectiva de comprometê-los com o processo de construção
democrática . Outro aspecto a destacar é a pluralidade de instituições escolares do Rio de Janeiro que os depoimentos identificaram. os depoimentos revelam as condições de acesso à carreira, o trânsito dos professores por entre escolas da rede pública e privada, quer daquelas de
ideologia conservadora, quer daquelas que demonstraram simpatia aos movimentos coletivos
dos professores. Os depoimentos nos permitem perceber, nesse processo, as pequenas perseguições, os impactos do fechamento do regime no desempenho profissional e na vida escolar,
os espaços que se abriram em resistência ao clima de medo e de autoritarismo, assim como os
avanços e retrocessos do ponto de vista da organização sindical. Demonstram, também, as estratégias que esses professores mobilizaram, individualmente ou em grupo, de modo a administrar o seu desenvolvimento profissional, a sua participação política e a sua vida pessoal.
Objetivos:
. Observar os impactos da experiência associativa – em especial daquelas que tiveram curso no
período de transição democrática -- nas trajetórias profissionais e pessoais dos professores;
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. Cruzar trajetórias individuais de professores e organizaçao coletiva; inserção institucional e
envolvimento em associações sindicais; ação coletiva e representações sociais a respeito do
papel da escola e dos professores;
. Identificar as dinâmicas que articulam a participação associativa e o trabalho docente como
engajamento individual em projetos coletivos de intervenção política, social e profissional.
Referências Bibliográficas:
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Óscar Luso de Freitas Lopes (1919) é um dos maiores linguistas e historiadores da literatura
portuguesa ainda vivos. Natural de Matosinhos, filho de um professor de Canto Coral do ensino
liceal e etno-musicólogo (Armando Leça), foi aluno do Liceu Rodrigues de Freitas (o qual assumirá por patrono a partir de 1947, por decisão central, o último dos monarcas portugueses: D.
Manuel II) entre 1933/34 e 1934/35 e professor deste mesmo liceu entre 1950/51 e 1973/74. A
presente comunicação reportará a história de vida de Óscar Lopes no Liceu D. Manuel II, no
Porto, no período referido.
O Liceu D. Manuel II, com uma história institucional que remonta a 1840, distinguia-se, na época de Óscar Lopes, por ser um liceu masculino e um dos mais prestigiados em Portugal devido
aos seus elevados padrões de exigência académica, desde os exames de admissão até aos
exames finais do 7º ano. Subiu à categoria de Liceu Normal em 1957, juntando-se, desta forma, aos liceus de D. João III (Coimbra) e de Pedro Nunes (Lisboa) com competência para a
habilitação profissional de professores de ensino liceal através do exigente Estágio Pedagógico
(cf. Correia, 2002).
A longevidade de Óscar Lopes como professor do 1º grupo docente (Latim e Grego) nos quadros do Liceu D. Manuel II (doravante designado por Liceu) ficou a dever-se a imperativos de
ordem político-ideológica. Queremos com isto significar que as suas capacidades e competências científicas e pedagógicas seriam mais adequadas ao desenvolvimento e qualificação do ensino superior do que ao do ensino liceal. Não obstante os entraves que o Prof. Óscar Lopes
conheceu para ser admitido como professor do ensino superior, no período em análise, a sua
longa carreira de professor liceal não o impediu de se desmultiplicar em qualificadas iniciativas
de cariz científico (em Portugal e no estrangeiro, quando autorizado), pedagógico, cultural (em
incontáveis eventos em Portugal), jornalístico e cívico (cf. AA VV, 1996).
A título meramente ilustrativo da complexidade da vida de Óscar Lopes, relevamos duas das
obras publicadas por este professor do: História da literatura portuguesa, em co-autoria com
António José Saraiva, obra editada, pela primeira vez, em 1955 (cf. Lopes e Saraiva, 1985); e
Gramática simbólica do português, editada em 1971. A primeira obra foi editada quando o Prof.
Óscar Lopes cumpria um período de prisão preventiva, entre Março e Agosto de 1955. A segunda obra, decorreu de uma experiência que o autor realizou junto de alunos do 1º ciclo liceal e
do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, a partir de 1967 e teve honras de apresentação,
em primeira mão, pelo próprio autor, no Congresso Liceal, realizado em Aveiro, em 1971 (cf.
Lopes, 1971).
No Liceu, o Prof. Óscar Lopes gozava de um importante prestígio entre colegas e estudantes.
Este prestígio reflectia-se na distribuição de serviço que o reitor nomeado pelo Ministério da
Educação Nacional, António Guerreiro, lhe atribuiu, desde a sua entrada no Liceu. Do serviço
distribuído pelo reitor destaca-se, sobretudo, a sua nomeação para o cargo de professorcoordenador do jornal académico O Mensageiro, produzido no âmbito das actividades culturais
do Centro Escolar da Mocidade Portuguesa sediado no Liceu, entre 1952 e 1955, e a tarefa de
avaliação e crítica de obras apresentadas a concurso junto da Direcção-Geral do Ensino Liceal
para livro único no ensino liceal.
Quando o Liceu subiu à categoria de liceu normal, em 1957, o reitor passou a solicitar a crítica
avaliativa das obras candidatas a livro único aos professores metodólogos dos diferentes grupos
de docência liceal. Óscar Lopes parecia, deste modo, talhado para o cargo de professor metodólogo do 1º grupo docente liceal, caso não sido suspenso do exercício e vencimento entre
12.03.1955 e 12.06.1957, por ordem ministerial, motivado pela sua prisão preventiva, no âmbito de um processo colectivo que envolvia 53 arguidos das mais variadas proveniências e profissões. A acusação de base, por parte das autoridades policiais, contra estas 53 pessoas residia
no argumento de desenvolverem actividades subversivas, clandestinas e secretas, no âmbito do
então dissolvido Movimento de Unidade Democrática Juvenil (MUD Juvenil), como constava
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igualmente da acusação contra os antigos alunos do Liceu e redactores de O Mensageiro, José
Augusto Seabra e Vítor Alegria, ou da Comissão para a Paz, como constava do processo de
acusação contra o Prof. Óscar Lopes (cf. Macedo, 1979: p. 28-29). Ou, como afirmou Óscar
Lopes, “no fundo era apanhar aí umas cinco ou seis instituições que, de uma maneira ou de
outra, eram da oposição” (cf. Correia, 2002, vol. II: p. 37).
Óscar Lopes foi preso “para averiguações de crimes contra a segurança do Estado” e arrolado
num processo conjunto, com arguidos, na sua maioria, abaixo dos 30 anos de idade e oriundos
de diferentes proveniências geográficas (Porto, Lisboa e Coimbra). Foi preso e julgado como
«cabecilha» da «Comissão para a Paz» (juntamente com Silas Cerqueira, 25 anos, estudante da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e Orlando Juvenal, 41 anos, advogado da
cidade do Porto), comissão esta que, no entender da PIDE (Polícia Internacional de Defesa do
Estado – Direcção Geral de Segurança), praticava actividades subversivas e era uma «ramificação» do então clandestino Partido Comunista Português.
O Prof. Óscar Lopes foi julgado e absolvido neste processo colectivo, a 12 de Junho de 1957 e
foi, de imediato, reintegrado no Liceu. Recuperou, mais tarde todos os vencimentos, injustificadamente suspensos, mas, tal soma de dinheiro não lhe retirou as duras marcas morais e económicas deixadas na sua família, entre Março de 1955 e Junho de 1957.
No Liceu Óscar Lopes continuou a cumprir de forma exemplar com as suas funções pedagógicas, além de ser um professor muito prestável quando solicitado pelos reitores. Porém, considerando a sua imagem de oposicionista do regime político nacionalista, reconhecida por todos os
membros da comunidade escolar, tratou-se de circunscrever a sua actividade lectiva ao 1º e 2º
ciclos do ensino liceal, porquanto havia sempre o cuidado de o afastar do ensino ao 3º ciclo de
estudos, onde, não o seu magistério, mas a sua imagem poderia ser considerado potencialmente «perigosa» junto dos jovens mais inconformados com o status quo político do país.
No dia 01.05.1974, Óscar Lopes, por ordem de serviço do Conselho de Revolução, foi colocado
no cargo de Director da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se doutorou por
honoris causa e onde também se jubilou em 1987.
A presente comunicação visa prosseguir os seguintes objectivos:
- Identificar o perfil de professor intelectual e política e civicamente comprometido, tal como foi
definido por Henri Giroux e Stanley Aronowitz (1992), no trajecto de Óscar Lopes;
- Reconhecer Óscar Lopes como um actor social que, no dizer de Franco Ferrarotti (1981), se
constitui como “um universo singular: totalizado e ao mesmo tempo universalizado pela sua
época, que ele retotaliza ao se reproduzir na sua singularidade” mercê da sua actividade pedagógica, científica cultural e política no período do Estado Novo;
- Debater a validade do conceito de etnobiografia, defendido por Jean Poirier e outros (1999)
como “o resultado de um conjunto de trabalhos e de pesquisas conduzido a partir do procedimento inicial: a história de vida do sujeito”, para, a partir do contexto escolar/liceal, se estruturar um itinerário teórico e metodológico capaz de integrar a polifonia, a diversidade de fontes,
de contextos de análise e de perspectivas que se abrem a partir do percurso profissional, intelectual e político de Óscar Lopes.
Serão utilizadas fontes documentais provenientes de diversos fundos documentais (do Arquivo
da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, do Arquivo da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto e do fundo da PIDE no Arquivo Nacional Torre do Tombo, entre outros) e fontes orais
(entre as quais, a entrevista ao Professor Óscar Lopes realizada em 02.03.2001).

Referências bibliográficas:
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Esta comunicação apresenta os resultados iniciais de uma pesquisa que pretende focalizar a identidade de professores que lecionaram no curso normal do Instituto de Educação entre
as décadas de 1930 e 1960, procurando investigar seus processos de formação, as formas de
acesso e as trajetórias profissionais.
O recorte temporal considerado no presente texto (décadas de 1950-60) circunscrevese a um período no qual a identidade dos professores ainda se encontra fortemente vinculada a
um programa institucional que ensejava promover a socialização desses docentes, ao estabelecer normas, comportamentos e ações a serem seguidas (DUBET, 2006). O declínio de instituições como a escola provocará, segundo a visão deste autor, a ruptura entre os atores e o
sistema a partir dos anos 1970, fragilizando essa sensação de pertencimento tão presente nas
gerações mais antigas.
Ao longo da pesquisa foi possível mapear três categorias distintas de professores que
atuaram na instituição à época referida: a) professores consagrados na rede pública secundária,
com formação universitária em cursos de filosofia, ciências e letras, cujo prestígio muito se deveu à publicação de livros didáticos de grande repercussão. b) professores-normalistas cuja
formação inicial ocorreu no Instituto de Educação na década de 1930 e, após qualificação obtida em universidades, ingressaram como professores do curso normal na década de 1940, desenvolvendo atividades na instituição até o final dos anos 1960. A grande maioria acaba por
tornar-se catedrático de disciplinas pedagógicas, didáticas ou prática de ensino e divulga seus
conhecimentos por meio da publicação de livros que circulam no âmbito das escolas normais
locais e/ou nacionais; c) professoras-normalistas cuja única formação ocorreu em escolas normais. O ingresso no curso normal do Instituto deu-se através de seleção por atuação destacada
na rede primária pública. Eram, em sua maioria, oriundas da própria escola primária do Instituto e, na maioria das vezes, os critérios de seleção baseavam-se na experiência (THOMPSON,
1981) e na prática demonstradas no cotidiano da sala de aula. Essas docentes dedicam-se exclusivamente ao ensino das didáticas e/ou prática de ensino. Tal categorização, obviamente,
não consegue enquadrar todos os componentes do corpo docente da referida instituição no
arco temporal proposto, ocorrendo casos singulares que deverão ser evidenciados futuramente
ao longo da pesquisa.
Para pensar a profissão docente a partir de uma visão integrada das várias dimensões
que assume o exercício profissional do magistério, a referência central deste projeto baseia-se
nas reflexões do sociólogo François Dubet a respeito das profissões que se dedicam ao trabalho
sobre o outro, onde se percebe uma participação ativa no processo de socialização dos indivíduos. São também relevantes as contribuições de Dubar (2005) sobre identidade social, ou seja, a identidade que se constrói na relação entre a dimensão individual e a dimensão social para
pensarmos as marcas identitárias desses profissionais.
As fontes documentais que servirão a esse estudo foram selecionadas no acervo do
Centro de Memória Institucional do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro
(CEMI/ISERJ) – fichas funcionais, obras e livros didáticos produzidos pelos professores e alguns
números do periódico Arquivos do Instituto de Educação – e no Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROEDES/UFRJ) relação de alunos da Universidade do Distrito Federal (UDF) e da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (FNFi/UB).
Além dessas fontes, foram produzidas entrevistas com ex-alunos e professores da instituição no período referido. Cabe ressaltar que a análise crítica desse corpus documental foi realizada à luz da perspectiva fornecida por Minayo (1994) que chama a atenção para os cuidados
a serem observados para a preservação e interpretação dos registros da experiência humana. A
metodologia da história oral aqui utilizada foi entendida como uma abordagem que “enfatiza
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fenômenos e eventos que permitem, através da oralidade, oferecer interpretações qualitativas
aos processos histórico-sociais” (LOZANO, 1996, p. 16).
Pretende-se, a partir desse esforço, reconstruir percursos de formação e itinerários profissionais de alguns docentes na tentativa de perceber uma hierarquização que acabava por
conferir maior prestígio a alguns docentes em detrimento de outros.
Os “professores inesquecíveis”
A análise documental empreendida pela pesquisa e as entrevistas realizadas até o presente momento sugerem que os professores catedráticos mais reconhecidos pelos colegas e
pelo alunado eram os que se dedicavam a lecionar disciplinas de formação geral.1 Tal fato explica-se em parte pela titulação obtida em universidades de prestígio e em campos do conhecimento socialmente valorizados. Outras razões, porém, somam-se a essa premissa. É possível
conjecturar, por exemplo, que esses docentes desfrutavam de contatos sociais que lhes conferiam condições mais favoráveis para transitar em círculos acadêmicos e/ou profissionais extremamente valorizados. Ademais, apresentavam-se como autores de livros didáticos de
repercussão nacional, publicados por editoras de grande alcance e frequentemente adotados
por escolas secundárias de prestígio.
A título de exemplo analisaremos o percurso de formação e a trajetória profissional do
professor Evanildo Bechara, catedrático de Português e Literatura da escola secundária e do
curso normal.
Evanildo Cavalcante Bechara nasceu no Recife, capital do estado de Pernambuco em
1928 e aos doze anos transferiu-se para o Rio de Janeiro a fim de completar seus estudos na
casa de um tio.
Em depoimento prestado a esta pesquisa,2 o professor Bechara enfatizou que “desde
muito cedo se sentiu atraído pelo magistério”, mas pensava em ser professor de matemática.
Entretanto, ainda muito jovem, conheceu o professor Manuel Said Ali (eminente estudioso da
língua portuguesa) e essa experiência permitiu-lhe trilhar caminhos no campo dos estudos linguísticos. Ingressou no curso de Letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto
La-Fayette 3 e, após concluir os estudos superiores participou de diversos concursos públicos.
Naquela época praticamente não havia concursos. Então, nós trabalhávamos somente em escolas particulares. A partir de 1954 abriramse vários concursos; houve concurso para a Prefeitura do Distrito Federal4 e também para a Escola Técnica Nacional.5 Fui aprovado nos
dois e passei a acumular dois cargos – um na esfera municipal e outra
na esfera federal. (...) Como eu morava no Méier, pedi que me colocassem em uma escola próxima de casa, porque eu já trabalhava no
Colégio Dois de Dezembro6 [ BECHARA, 2011).
Entretanto, segundo seu depoimento, ficou apenas uma semana nesta escola, pois por
solicitação de Cândido Jucá Filho - à época elemento de prestígio junto à Secretaria de Educação, além de professor catedrático de português do Instituto de Educação e do Colégio Pedro II
- foi removido para o Instituto de Educação passando a lecionar na escola secundária. Em 1961
obteve aprovação em concurso para catedrático do curso normal, tendo sido também aprovado
no concurso para catedrático de língua portuguesa do Colégio Pedro II. 7
Em 1965, durante a gestão do professor Flecha Ribeiro junto à Secretaria de Educação
do Estado, Bechara recebeu convite para compor o Conselho Estadual de Educação. Cedido a
este órgão, lá permaneceu até 1974 quando retornou ao Instituto para ocupar o cargo de diretor-geral, função na qual se manteve apenas um ano,8 vindo a se aposentar em 1982.
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Paralelamente às atividades no Instituto de Educação e Colégio Pedro II desenvolveu
atividades como professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara (UEG) a convite do professor Antenor Nascentes. Naquela universidade obteria o título de Doutor em Letras (1964) chegando à cátedra de Filologia Românica, disciplina
que lecionou até 1992, quando se aposentou. Lecionou ainda no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF) entre 1976 e 1994, sendo também professor visitante da Universidade de Colônia (Alemanha) na década de 1970 e na Universidade de Coimbra (Portugal)
nos anos de 1980.
Membro titular da Academia Brasileira de Filologia, da Sociedade Brasileira de Romanistas e do Círculo Linguístico do Rio de Janeiro, foi ainda sócio da Academia de Ciências de Lisboa
e da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Atualmente é membro da Academia Brasileira de Letras.
Evanildo Bechara produziu vasta obra composta por dezenas de manuais, compêndios,
antologias, ensaios e dicionários. Seu trabalho de maior repercussão foi a Moderna Gramática
Portuguesa com mais de quarenta edições (a primeira data de 1961).
A “prata da casa”
Fazem parte desse grupo os professores que iniciaram a carreira como normalistas no
Instituto de Educação e, após se qualificarem em cursos superiores, retornaram à instituição
como docentes alcançando as cátedras das disciplinas pedagógicas. Exemplo típico dessa categoria, a professora Iva Waisberg Bonow (1913-1996) diplomou-se pela Escola de Professores9
no ano de 1934 sendo aluna de Anísio Teixeira e Lourenço Filho, mestres dos quais se declarava seguidora.
Lembrada pelas colegas como “aluna brilhante” 10 ingressou na Universidade do Distrito
Federal no ano seguinte e formou-se em Sociologia pela Escola de Economia e Política daquela
universidade. Em fevereiro de 1938 colou grau com a única turma de professores secundários
formada pela UDF, “um título conquistado com muito esforço, após um curso universitário de
três anos, sem férias nem folga e que valeram por mais de seis anos de uma escola superior
tradicional” (BONOW, 2001, p.260).11
Em 1942 Iva solicitou inscrição em disciplina isolada na Faculdade Nacional de Filosofia
da Universidade do Brasil e prestou prova de Didática Geral e Especial habilitando-se a lecionar
no ensino secundário. Inicia, então, sua trajetória como professora do curso normal onde lecionou Psicologia Educacional entre 1943 e 1966.
Em um de seus discursos, por ocasião da homenagem realizada no Instituto de Educação ao professor Fernando de Azevedo, Iva fez uma alusão direta ao silêncio imposto em relação às experiências dos Pioneiros naquela instituição durante o autoritário período do Estado
Novo (1937-1945):
Estaríamos proibidos de sentir júbilo e não teríamos força para manifestá-lo se a doce, inebriante e quem sabe, curta liberdade, não tivesse revivido entre nós. Mas veio, e dure o que durar, sorvamo-la
ansiosamente porque talvez venhamos a precisar de toda coragem
para um novo silêncio. (...) Mas a quem devemos a estrutura moral e
profissional que nos permitiu atravessar a longa noite da confusão
unidos pelo mesmo vínculo profundo de uma formação espiritual?
Devemo-la aos pioneiros da educação, a Anísio Teixeira, Sampaio
Dória, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Almeida Júnior e à frente de todos, como um paladino, esteve o nosso homenageado de hoje, professor Fernando de Azevedo (BONOW, 1945, p. 94).12
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Neste discurso descreve-se como “monumento vivo da história admirável e anônima de
um grupo de jovens que aprendeu a viver pensando acima de tudo o bem coletivo, a objetividade, o espírito de autocrítica, o amor ao estudo e a análise dos problemas nacionais”, declarando-se representante de uma geração diretamente influenciada pelo Movimento de Educação
Nova. Referindo-se à “década sombria” que acabavam de viver, perturbada pelo “fascismo internacional e nacional”, lamenta a destruição da obra “sinceramente democrática iniciada em
1927 no Distrito Federal com Fernando de Azevedo e continuada por Anísio Teixeira.” E conclui,
assumindo o compromisso com a continuação da obra: “Nós nos espelhamos na alma dos nossos mestres e eles se perpetuarão através de cada um de nós” (ibidem).
Respondendo pela cátedra de Psicologia, Iva supervisionou o projeto realizado pela professora Maria Violeta Villas Boas13 no final da década de 1940 que consistia em desenvolver um
estudo analítico das crianças do Grupo Escolar do Instituto de Educação, com levantamento de
dados de ordem pessoal; observação de seu comportamento em várias situações familiares, de
estudo e lazer; entrevistas com o aluno, responsáveis e professores tendo em vista familiarizar
as professorandas com a criança em idade escolar. Em outra pesquisa procurou traçar o perfil
do alunado do curso Normal através de um mergulho na situação familiar (nível socioeconômico
e cultural), condições pessoais e escolares e os reflexos em seu desenvolvimento, relacionamento e aprendizagem.
Permanecendo no Instituto de Educação até o final dos anos 1960, Iva também coordenou vários cursos de especialização para supervisores e diretores de estabelecimentos de
ensino médio na tentativa de suprir a carência evidenciada no sistema escolar. Esses cursos
tiveram caráter pioneiro e só bem mais tarde as Faculdades de Educação passaram a formar,
especificamente, profissionais para exercer tais funções (VILLAS BOAS; SARAHYBA; LIMA,
1994).
Na condição de catedrática, colaborou na elaboração do projeto do Curso de Formação
de Professores de Ensino Normal, curso superior implementado no Instituto de Educação em
1965 e extinto dez anos depois. Aliás, foi a primeira diretora deste curso, função que ocupou
até 1968, quando se afastou em razão da aposentadoria.
Publicou livros sobre psicologia educacional que circularam em cursos de formação de
professores em escala nacional: Manual de trabalhos práticos de Psicologia educacional (1966),
Psicologia educacional (1960), Elementos de Psicologia, o de maior repercussão com 15 edições
entre 1954 e 1975 e Psicologia educacional e direitos humanos (1972).
O valor da experiência
Nossa terceira categoria compõe-se de professores que iniciaram a carreira de docentes
no Instituto de Educação apresentando como formação apenas o nível médio realizado em escolas normais. Em função da expansão das matrículas verificada desde o início dos anos 1950,
o contingente de alunas do curso normal quase quintuplicou no espaço de dez anos.14 Ademais,
a partir de 1950 o Instituto não era mais a única instituição pública destinada a formar professores na cidade, tendo em vista a criação da Escola Normal Carmela Dutra no bairro de Madureira, subúrbio do Rio. No início dos anos 1960 a demanda pelas escolas normais cresce ainda
mais e surgem quatro novas instituições: Escola Normal Julia Kubitscheck, Escola Normal Sara
Kubitscheck, Escola Normal Heitor Lira e Escola Normal Inácio Azevedo Amaral. Em face dessa
demanda o Estado recorria a esses professores que, mesmo sem possuir qualificação em cursos
superiores, ingressaram no IE e nas demais escolas na condição de cedidos da rede de ensino
pública para ministrar as disciplinas de prática de ensino, bem como as diversas didáticas.
Que critérios pautavam essas escolhas? Quem autorizava as cessões? Essas e outras
questões foram parcialmente respondidas por meio de análise das fichas funcionais e entrevis-
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tas produzidas pelo Projeto Memória (Promemo/ISERJ). Escolhemos como representante dessa
categoria a professora C. M. que lecionou Didática da Matemática no Instituto durante a década
de 1960.15
Ao ingressar no Instituto de Educação em 1966, C. M. declarou possuir instrução média, obtida no curso normal da Escola Carmela Dutra no ano de 1951. Iniciou a carreira como
professora primária na Prefeitura do Distrito Federal em março de 1952 e na década seguinte
foi convidada a lecionar na Escola Normal Sarah Kubitscheck situada em Campo Grande (zona
oeste da cidade, à época denominada zona rural). Em seu depoimento, afirmou que após dez
anos de exercício efetivo como professora primária foi convidada a lecionar no curso normal,
uma vez que não havia professores concursados para todas as disciplinas. Portanto, desde a
criação das diversas escolas normais públicas na cidade essa estratégia vinha sendo utilizada
pela Secretaria de Educação para contornar a ausência de professores com a titulação exigida
para esse ramo de ensino. Transferida para o Instituto de Educação lecionou Didática da Matemática durante muitos anos, até aposentar-se no final da década de 1970.
Indagada sobre os critérios da escolha alegou ter sido sempre “excelente professora”
de ensino primário e, em sua opinião, o que prevaleceu foi “mérito e experiência”. Talvez constrangida pela irregularidade da situação, C. M. optou por ingressar no curso de Pedagogia em
uma universidade privada onde se formou no início dos anos 1970 sendo então enquadrada no
cargo de professora de ensino médio, função que lhe conferiu maior legitimidade para continuar
a desenvolver suas atividades docentes.16
Em seu entender, a irregularidade da situação podia ser explicada pela expansão demasiada das matrículas do curso normal para fazer frente à expansão da rede escolar, sobretudo a
partir dos anos de 1960. Sentia-se absolutamente segura no desempenho de suas funções e
afirmou não se sentir preterida pelos professores titulados ou catedráticos. “De que vale a teoria sem a prática?” indagou a docente durante seu depoimento demonstrando confiança em sua
experiência e orgulho por pertencer ao quadro docente de uma renomada instituição de ensino.
C. M. acrescentou ainda que sua ida para o Instituto foi autorizada pela Congregação, pois
“ninguém entrava naquela instituição sem o aval dos catedráticos que eram membros da Congregação.” Entretanto, ressaltou que sabia de muitos professores que tiveram acesso ao Instituto de Educação por “apadrinhamento político” ou “por conhecerem alguém da Secretaria de
Educação.”17 De fato, C. M. era admirada por seus alunos, como se pode atestar pela homenagem a ela prestada pela turma de formandos de 1968.18
Perfis identitários
Não é tarefa fácil caracterizar o perfil desses docentes apenas a partir da análise documental como fizemos até aqui. As dificuldades se devem à inconsistência dos documentos; além
disso os depoimentos também ocultam, mesmo que inconscientemente, muitos fatos para os
quais buscamos esclarecimentos. Na tentativa de compreender como se forjaram as identidades, as escolhas e as trajetórias profissionais desses docentes tornou-se necessário recorrer a
uma reflexão teórica na tentativa de articulá-la aos dados obtidos no campo empírico.
As contribuições de Dubar (2005) foram cruciais nesse processo de análise na medida
em que observamos à luz de seu pensamento que a identidade social do indivíduo se constrói
na articulação entre dois processos identitários distintos. Em primeiro lugar aquele que trata da
atribuição da identidade em decorrência da interação das instituições e agentes com o indivíduo, ou seja, a identidade que é produzida no interior dos sistemas onde o indivíduo se insere,
denominada pelo autor de “identidade social virtual”. O outro processo refere-se à incorporação
da identidade pelos próprios indivíduos, a “identidade para si” também denominada “identidade
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social real”. Assim, a (s) identidade(s) resultam da articulação entre o processo biográfico
(identidade para si) e relacional (identidade para o outro).
As reflexões trazidas por François Dubet (2006) acerca do modo de socialização efetuado por atividades profissionais e/ou instituições que se dedicam ao “trabalho sobre o outro”
(dentre as quais se destaca a escola) também nos ajudam a pensar nas relações de poder que
estão por trás desse processo de socialização que se caracteriza pela inculcação de normas coletivas de comportamento possibilitando a construção de uma identidade profissional.
Nos três casos apresentados, correspondentes a categorias distintas de docentes, percebemos semelhanças e diferenças tanto nos percursos formativos quanto na trajetória profissional, mas à luz do discurso institucional essas diferenças se apagam. Em comum, o fato de
que todos fazem parte do corpo docente de uma tradicional instituição de ensino, a ênfase ao
sentimento de pertencimento ao grupo que é constantemente avivado nos discursos e imagens
veiculadas pela instituição.
Exemplo dessa situação se configura no discurso da própria professora C. M. quando
declara não sentir constrangimento pelo fato de exercer uma função para a qual não possuía
amparo legítimo. Tal atitude (ou discurso) talvez decorresse do orgulho que experimentava por
pertencer (ou acreditar que pertencia) a uma instituição de ensino renomada. O domínio da
prática era seu trunfo, a experiência demonstrada na rede pública que lhe valeu a indicação
para ocupar aquele espaço de poder não a fazia sentir-se menos importante que seus colegas
titulados; pelo contrário, naquele tipo de curso a experiência era valorizada por promover a articulação entre as prescrições teóricas e as práticas pedagógicas. Recorre-se aqui à categoria
experiência conforme entendimento de Edward Thompson (1981): “A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não surge sem pensamento. Surge porque homens e mulheres
são racionais; e refletem sobre o que acontece a eles e a seu mundo” (p. 16). Segundo o autor,
as normas, regras, expectativas são aprendidas no habitus de viver; aprendidas na família, no
trabalho e na comunidade imediata. Sem esse aprendizado a vida social não se sustentaria (p.
194).
Entretanto, assim que foi possível C. M. matriculou-se num curso de Pedagogia a fim de
obter a titulação que lhe faltava. A hesitação em concordar com a divulgação de seu depoimento pode ser um indício do seu grau de incômodo pelo fato de se achar, de alguma forma, “fora
do lugar”.
Talvez o grupo mais coerente e homogêneo (porque mais aderente ao projeto de socialização realizado pelo programa institucional) seja o que denominei de “prata da casa” representado pela professora Iva Waisberg. Na condição de ex-alunos, esse grupo acreditava ter
amealhado capital cultural suficiente na instituição para iniciar a carreira universitária e em seguida retornar ao lugar de origem para compartilhar com as novas gerações o conhecimento
adquirido no meio acadêmico. Grande parte desse grupo (Iva Waisberg, Geraldo Sampaio de
Souza, Irene de Albuquerque, Josefa Magalhães, Circe Pio Carvalho Borges, Marion Villas Boas
Sá Rego, entre outros) qualificou-se a ponto de disputar e ocupar as cátedras das disciplinas
pedagógicas.
Em relação ao primeiro grupo – os catedráticos que lecionavam disciplinas de formação
geral – a situação é bem mais complexa e contraditória. Oriundos de escolas secundárias de
cunho propedêutico, mas muitas vezes desprovidos de capital econômico e social curvaram-se
às necessidades de obter salário e reconhecimento à custa de seu trabalho, como no caso de
Evanildo Bechara que chegou a acumular diversos empregos em um mesmo espaço de tempo.
Entretanto, em razão de sua formação em cursos universitários mais valorizados socialmente e
pelos esforços empreendidos em estudos que resultaram aprovações nos concursos aos quais
se submeteram, tornaram-se profissionais bem sucedidos e reconhecidos tanto na instituição
quanto nos meios acadêmicos pelos quais circulavam com desenvoltura. Souberam, portanto,
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capitalizar seus esforços e tirar partido de contatos sociais que lhes facilitaram o acesso a diversas instâncias acadêmicas e/ou político-administrativas, alcançando sucesso na trajetória profissional.
Na condição de catedráticos e coordenadores de disciplinas e também em função dos
vários compromissos acadêmicos (afinal, quase todos acumulavam cargos em escolas de prestígio como o Colégio Pedro II e até mesmo em universidades) talvez esse grupo seja o que menos contato teve com os estudantes. Entretanto, curiosamente, é o mais lembrado pelos exalunos que se sentiam distinguidos quando tinham o “privilégio” de tê-los como professores.
São recorrentes os depoimentos de ex-alunos que relembrando sua trajetória discente afirmam
com indisfarçável orgulho terem sido alunos de professores do porte de Evanildo Bechara, Vicente Tapajós, Leodegário Azevedo Pena, Dirce Riedel associando automaticamente a excelência do ensino oferecido pela instituição à qualidade de seu corpo docente, especialmente aos
seus catedráticos.
No caso do professor Evanildo Bechara, a consulta a sua ficha funcional nos revela que
o tempo de serviço efetivo como catedrático do curso normal foi muito reduzido. Poucos anos
depois de sua nomeação no novo cargo foi cedido à Secretaria de Educação tornando-se membro do Conselho Estadual de Educação de onde só retornou dez anos depois para ocupar o cargo de diretor-geral do Instituto.19
Comentários finais
Em estudos anteriores (Lopes, 2006, 2006 a), registramos histórias de vida e produzimos entrevistas com ex-alunas da instituição que manifestaram, de forma recorrente, o orgulho
de terem sido alunas de um corpo docente altamente prestigiado. Algumas, mais críticas, referiram-se aos professores catedráticos que costumavam transferir a tarefa das aulas para os jovens assistentes ou aos docentes que, mesmo partidários de novas metodologias, insistiam em
abordagens nitidamente tradicionais.
Apesar do apelo nostálgico que impregna o discurso das entrevistadas, foi possível perceber contradições, bem como a utilização de estratégias na tentativa de sublimar possíveis
conflitos. A análise de periódicos institucionais como os Arquivos do Instituto de Educação, cuja
publicação, ainda que descontínua, registrou a produção intelectual dos professores nas décadas de 1930, 40 e 50 (o último número data de 1960)20, bem como os Anuários publicados por
iniciativa de alguns diretores na década de 1960, transmitem aos leitores a impressão de uma
escola coesa, unificada, isenta de dissensões e conflitos.
Um verdadeiro espírito de grupo manifesta-se nos discursos veiculados nessas publicações que rememoram com orgulho a competência profissional de seus docentes, publicam e
republicam os nomes dos membros da Congregação, incluindo mesmo os jubilados ou falecidos.
A alusão ao elenco de diretores, desde a Escola Normal da Corte - a iniciar-se por Benjamin
Constant - constitui-se uma marca dessas revistas. Ainda hoje, no Salão Nobre da instituição
esses personagens encontram-se homenageados através de expressivas fotografias. Tradições
inventadas (HOBSBAWM e RANGER, 1984) ou lugares de memória (NORA, 1993), esse espaço
físico e simbólico, pleno de significados, cumpre sua função, numa tentativa insistente de lembrar a todos – alunos, professores, funcionários, visitantes - o prestígio daquela instituição que
se assentava no valor e no prestígio de seu corpo docente.
Por meio deste estudo foi possível perceber que para além da titulação que estabelecia
diferenças de nível e da relação direta que se estabelece entre qualificação e salários, o prestígio conferido a certos docentes vinculava-se: a) às disciplinas ministradas; b) às instâncias por
onde esses professores circulavam - meios universitários, instituições de caráter acadêmico,
como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), profissional como a Associação Brasi-
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leira de Educação (ABE) ou político-administrativas como as Secretarias ou Conselhos de Educação; c) à grande repercussão obtida pela circulação dos livros didáticos por eles produzidos.
Conclui-se que apesar das semelhanças que os uniam como profissionais identificados
com a instituição onde trabalhavam e o apelo à vocação como justificativa maior na escolha da
carreira abraçada, foi possível perceber especificidades no tocante à formação, no acesso à carreira e nos itinerários profissionais, características que apontam para um processo de hierarquização desse corpo docente.
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1 Em depoimentos prestados ao Projeto Memória (Promemo/ISERJ) algumas ex-alunas , estudantes nas décadas de 1950 -60, manifestaram orgulho de terem sido alunas de professores
catedráticos, sendo os mais citados: Evanildo Bechara (Português e Literatura), Dirce Riedel
(Português e Literatura), Vicente Tapajós (História).
2 Evanildo Bechara – Entrevista à autora em 16 de novembro de 2011.
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3

Tratava-se de uma faculdade privada de muito prestígio no Rio de Janeiro. Durante a década
de 1950 uniu-se a outras faculdades e deu origem à Universidade do Distrito Federal que, a
partir de 1960, passou a denominar-se UEG (Universidade do Estado da Guanabara), atualmente UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
4
Até o ano de 1960 a cidade do Rio de Janeiro detinha o posto de capital do país denominando-se Distrito Federal.
5
Atualmente Centro Federal Tecnológico Celso Sucow da Fonseca (CEFET- Rio).
6
Colégio Dois de Dezembro – escola privada localizada no bairro de Méier, subúrbio da cidade
do Rio de Janeiro.
7
Na ficha funcional de Evanildo Bechara encontramos referência ao Boletim Oficial do Estado
da Guanabara (BOE, n. 36) datado de 25/5/1964 que autorizava a acumulação dos cargos de
professor catedrático da escola secundária do C. Pedro II e do curso normal do Instituto de
Educação.
8
Cf ficha funcional, o referido professor foi nomeado em cargo comissionado para a direção
geral do Instituto de Educação em 26/03/1974 na vaga decorrente da exoneração do professor
Nilson de Oliveira. Manteve-se no cargo até 09/04/1975 quando foi exonerado a pedido.
9
A Escola de Professores consistiu em curso superior de dois anos que se seguia à escola secundária nos moldes da reforma realizada por Anísio Teixeira ao criar o Instituto de Educação
(1932). Com o estabelecimento da Universidade do Distrito Federal em 1935 passou a denominar-se Escola de Educação. Ver a respeito Lopes (2006)
10
Conforme entrevista de Alda Gomes da Silva, companheira de turma de Iva Waisberg à autora em 10/10/2001.
11
Esse depoimento foi feito por Iva Waisberg Bonow à Secretaria de Educação do Estado do
Rio de Janeiro por ocasião das comemorações do centenário de instalação da Escola Normal da
Corte, criada em 1880 no Rio de Janeiro e da qual o Instituto de Educação é o sucessor. Publicado em MONARCHA (2001)
12
Saudação a Fernando de Azevedo. Arquivos do Instituto de Educação, 1945, p. 94.
13
Maria Violeta Villas Boas foi colega de turma de Iva Waisberg, diplomando-se em 1934. Trabalhou no curso normal do Instituto de Educação e na Faculdade de Educação da UERJ.
14
Pesquisa realizada pela autora comprovou que no ano de 1948 formaram-se cerca de 200
novas professoras distribuídas por seis turmas de terceiro ano normal. Em 1958 o número de
turmas se amplia para 25 totalizando um grupo de aproximadamente 900 formandas (LOPES,
2006 a).
15
A professora concedeu depoimento ao Projeto Memória há oito anos. Consultada na época
sobre a possibilidade de divulgação dos dados da entrevista, a depoente não se sentiu à vontade para autorizar a revelação de seu nome, daí a utilização da abreviatura.
16
Ao examinar a ficha funcional de diversos professores em situação semelhante a de C. M.
observa-se uma anotação em relação ao registro obtido junto ao Ministério da Educação. Em
geral, neste item consta autorização do MEC para lecionar as disciplinas Economia Doméstica e
Trabalhos Manuais presentes no currículo da escola secundária. Dessa forma legitimava-se a
presença de tais professoras num curso de nível médio, como o curso normal.
17
Professora C. M. - entrevista à autora em 25/06/2004.
18
Conforme se observa no Álbum de Formatura da turma de 1968, cedido por uma ex-aluna ao
Projeto Memória ISERJ.
19
Na entrevista concedida a esta pesquisa, Evanildo Bechara disse que aceitou o cargo quase
por imposição a fim de sanar a crise que havia se estabelecido na instituição. Estranhamos ainda o fato de que tanto nas entrevistas concedidas à imprensa (a última foi à Revista Piauí em
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agosto 2011) quanto na biografia oficial disponibilizada no site da Academia Brasileira de Letras
não haja referências a sua passagem pelo Instituto de Educação.
20
Arquivos do Instituto de Educação, revista com periodicidade anual. Encontramos exemplares
de1934, 1936, 1937, 1945, 1949, 1950, 1956 e 1960.
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INTRODUÇÃO
A análise da trajetória profissional de nosso personagem, com base em Dubar (1998),
concilia processos biográficos e institucionais, distinguindo e colocando em paralelo os dois modos de se considerar qualquer trajetória individual: “objetivamente, como uma ‘sequência de
posições’ num ou mais campos da prática social, e subjetivamente, como uma ‘história pessoal’,
cujo relato atualiza visões de si e do mundo” (p.1). Assim, a análise dos dados coletados através de entrevistas e de consulta a bases documentais permite construir a trajetória de um mestre suíço naturalizado brasileiro, mostrando sua significativa contribuição ao ensino técnico
secundário de nosso país.
Para tanto, foi feita a escolha metodológica em que o estudo das trajetórias docentes e
a pesquisa documental se aliam, orientando a pesquisa que se desenvolve nas etapas seguintes: levantamento bibliográfico relativo à história da profissão docente; consulta aos acervos
documentais de diversas instituições públicas e privadas; entrevistas com familiares, companheiros de trabalho e ex-alunos; reconhecimento do acervo de Anton Dakitsch, alocado no Instituto Federal Fluminense, Campus Centro; manuseio, análise e organização do acervo por
temáticas: documentos pessoais, periódicos, folhetos, revistas, livros (técnicos, referência, divulgação científica, literatura), autoria de livros, produção artística. Ressaltamos que a catalogação do acervo ainda se encontra em andamento.
A contratação de professores estrangeiros, para o ensino e a qualificação de professores, era projeto antigo, visto como indispensável à concretização do plano de criação de um
sistema nacional de ensino industrial. Desde 1935, o Ministro da Educação e Saúde Gustavo
Capanema direcionava ações a esse fim. Afinal, em novembro de 1940, o Presidente da República Getúlio Vargas aprova a indicação de Roberto Mangue, catedrático da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, de origem suíça, para proceder a uma seleção. Roberto Mangue
foi à Suíça em abril de 1941 onde, após entrevistar noventa e cinco candidatos, selecionou quarenta e dois e mais quinze suplentes. Mestres e técnicos de diversas especialidades cuja seleção
levou em conta atributos pessoais, preparo técnico, prática industrial, experiência no ensino e
condições de adaptabilidade. O contrato de trabalho de Anton Dakitsch, como mestre encadernador, foi assinado em 25 de novembro de 1941, na Legação do Brasil em Berna, Suíça.
A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE ANTON DAKITSCH
Em 1936, Anton diplomou-se, em nível superior, mestre em encadernação pela Escola de
Artes Industriais de Berna (Kunstgewerbeschule), além de ter frequentado a Escola Superior de
Artes (Kunstoberschule) de Zurique, entre outras. Formou-se em belas artes, artes aplicadas,
artes gráficas. Esta formação incluía a pintura, serigrafia, encadernação de livros, cartonagem,
douração de livros, a fabricação de papel entre outros ofícios, Handwerk.
No Brasil, entre suas atividades profissionais destacam-se alguns períodos: 1942 a 1957 –
Professor contratado do ensino técnico industrial, Liceu Industrial do Distrito Federal/ Escola
Nacional; 1948 a 1954 – Técnico Especializado. Cursos de aperfeiçoamento para professores,
Convênio do Ministério da Educação e Cultura, MEC, com Comissão Brasileira - Americana,
CBAI; 1972 a 1979 – Professor contratado do ensino de 1º e 2º Grau. Escola Técnica Federal
de Campos. Como professor ensinou vários ofícios, encadernação e douração de livros,
cartonagem, confecção de papel, técnicas de pintura, gravura em madeira e em metal.
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Fig. 1. Oficina de Xilogravura, ETF de Campos, RJ.

Além da docência, a participação de Anton como técnico especializado no convênio estabelecido
entre o Ministério da Educação e Saúde e a Comissão Brasileira-Americana de Educação Industrial, Convênio MEC/CBAI, possibilitou-lhe uma produção didática significativa, seja pela ampla
circulação e pela abrangência dos conteúdos contemplados, seja por diversificar bases de referências disponíveis à época. Como autor de Livros Didáticos, Anton Dakitsch publicou sua obras
no período de 1948 a 1956, contemplando títulos como encadernação de livros, douração de
livros, confecção de papel, cartonagem, organização de oficinas, visando atender à demanda do
ensino industrial da época. .

Fig. 2. Livro didático. Fig. 3. Livro didático.

CD-ROM DE ATAS | 520 | COLUBHE 2012

Anton Dakitsch deixou-nos um acervo pessoal de livros e periódicos. Um conjunto relevante de literatura técnica na área de artes gráficas, obras trazidas da Europa e obras adquiridas aqui, várias delas em outros idiomas e que se encontra ainda em fase de catalogação.
Muitos de seus livros estão personalizados com ex-libris por ele criado. Essa forma de personalizar livros, indica posse ou que o livro provém da biblioteca de uma certa pessoa.

Fig. 4. Livro com ex-libris. Fig. 5. Ex-libris.
Além disso, Anton Dakitsch foi revisor e tradutor de livros técnicos, artista plástico, pintor,
velejador. Segundo depoimento de familiares, foi colecionador de armas e em seu país de origem participou de orquestras como violinista. No Brasil, veraneava em Angra dos Reis, em 1951
o velejador receberia um troféu; morou na cidade do Rio de Janeiro, em Barra do Itabapoana,
RJ, em Campos RJ, e em Vitória, Espírito Santo. Naturalizou-se brasileiro em 1954.
Ficamos sabendo que, em casa, passava horas em seu ateliê, produziu pinturas a óleo,
guache, aquarela, além de entalhe, gravura em madeira, pedra e em metal. Anton e seu cachimbo eram inseparáveis e nos deixou uma foto bem emblemática.

Fig. 6. Foto de Anton, sem data.
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Estava a maior parte do tempo calado, o bem valioso que deixou aos filhos foi a orientação, o gosto, a responsabilidade pelo estudo e a consequente formação e exercício profissional,
conforme depoimentos de familiares brasileiros. Viveu com a família suíça, esposa e duas filhas
no Brasil, até que estas voltaram ao país de origem. Anton aqui ficou, constituindo nova família,
mulher, uma filha biológica e dois filhos enteados, com os quais viveu até sua morte em 1993,
em Vitória, ES.
CONCLUSÃO
Este artigo, cujo objetivo é apresentar uma biografia de Anton Dakitsch mobilizando
indícios de sua subjetividade e fatos de sua vida profissional, documenta a singularidade da
produção de um dos professores estrangeiros vindos para o Brasil nos anos quarenta do século
passado, na gestão do Ministro Capanema. Em sua obra revela-se a perícia do artista e do técnico especialista em artes gráficas que nos lega conhecimentos traduzidos em técnica e em didática para o ensino profissional.
Por tudo isso, conhecer a trajetória profissional de Anton Dakitsch pode contribuir para
uma releitura das propostas oficiais da educação tecnológica de um período, do qual temos
ainda uma visão parcial. E para finalizar, sabemos que o panorama de uma linha de tempo com
dados biográficos sintetiza marcações distintivas da trajetória e atuação de um personagem,
com seu tempo e lugares. Assim, concluímos com esta síntese.
Dados Biográficos Anton Dakitsch:
1909 – Nascimento na cidade suíça de Brugg, Cantão de Aargau.
1936 – Formação Acadêmica na Suíça em nível superior: Mestre em Encadernação pela Escola
de Artes Industriais de Berna (Kunstgewerbeschule).
1941 – Assinatura do contrato de trabalho celebrado com o governo brasileiro, na Legação do
Brasil em Berna, Suíça.
1942 – Desembarque no Porto do Rio de Janeiro, então capital federal, a bordo do navio Siqueira Campos.
1942-1980 – Atuação profissional no Brasil.
1948 -1956 – Publicações didáticas pelo MES/CBAI, integrando o conjunto de autores da coleção Biblioteca do Ensino Industrial.
1949 – Comunicado oficial da Bibliothèque Nationale Suisse, expedido em 19 de nov de 1949 ao
CBAI, pelo recebimento do Curso de Encadernação, 2 volumes, de Anton Dakitsch.
1951 – Certificado de Registro de Professor emitido pelo Ministério da Educação e Saúde. Curso
Industrial de Tipografia. Disciplinas: Cultura Técnica, Desenho Técnico e Tecnologia.
1954 – Naturalizado brasileiro.
1977– Participação no 1º Salão Campista de Artes Plásticas (Prêmio e Menção Honrosa). Campos, RJ.
1978 – Participação no 1º Salão de Artes Plásticas. Funarte/Faculdade de Filosofia de Campos,
RJ.
1978 – Participação na EXPO Arte e Pensamento Ecológico. Palácio da Cultura, Rio de Janeiro,
RJ.
1978 – Participação no Salão de Artes Plásticas. Prefeitura Municipal de Campos, RJ.
1979 – Participação no Salão de Artes Plásticas. Prefeitura Municipal de Campos, RJ.
1979 – Exposição “Dois Pintores – Grover Chapman e Anton Dakitsch”. Fundação Jornalista Oswaldo Lima, Campos, RJ.
1980 – Aposentadoria.
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1991 – Protagonista de homenagem pública quando inaugurada a “Biblioteca e Espaço Cultural
Prof. Anton Dakitsch”, no então CEFET Campos, RJ.
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Esta comunicação integra a mesa coordenada intitulada Trajetórias profissionais e
abordagens biográficas no estudo da história da profissão docente e faz parte de um amplo
projeto institucional, iniciado em 2011, sobre a história da Escola Técnica Nacional (ETN), que
se divide em vários subprojetos, entre eles uma investigação sobre o corpo docente que lecionou na instituição.
A Escola Técnica Nacional foi instituída pelo Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de
1942, que estabeleceu no Brasil as bases de organização da rede federal de estabelecimentos
de ensino industrial. Mas também foi criada dentro do contexto educacional do Rio de Janeiro,
capital que detinha uma série de outras instituições como, por exemplo, o Colégio Pedro II e o
Instituto de Educação, entre outros, que serviam de modelo para o país. Daí que o Nacional, no
nome da Escola, faz todo o sentido.
Entretanto, o tema aqui apresentado foi pensado a partir de uma conversa em sala de
aula, quando todos os alunos presentes começaram a relembrar os seus antigos professores.
Quem frequentou a escola tem, em geral, um ou mais professores que foram inesquecíveis. E na
história das instituições de ensino também se encontram docentes que se destacaram por algum
motivo e por isso continuam sendo lembrados. Mas o que torna um professor inesquecível?
Essa pergunta permite inúmeras respostas, e não cabe aqui explorá-las, entretanto,
serviu de rumo para a reflexão apresentada nesta comunicação. E o nome que “naturalmente”
surgiu para iniciar a pesquisa sobre essa categoria docente foi o mais “inesquecível” deles, o do
diretor e professor que deu nome à instituição após a sua morte, que passou a se chamar Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, a partir de 13 de março de 1967, homenagem
mantida quando ocorreu a modificação no nome da ETN, em 1978, para Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.
O objetivo inicial do trabalho foi compreender como Celso Suckow da Fonseca foi se
constituindo um diretor e professor da categoria inesquecível. Além disso, era necessário relacionar a sua trajetória individual, com os diferentes espaços e tempos em que suas relações se
inscreviam. De acordo com Jacques Le Goff, “a biografia histórica deve-se fazer, ao menos em
certo grau, relato, narração de uma vida, ela se articula em torno de certos acontecimentos
individuais e coletivos – uma biografia não événementielle não tem sentido” (1989, p.1). Pretende-se, ainda, contribuir para ampliar os registros biográficos do personagem em questão.
Natural do Rio de Janeiro, Celso Suckow da Fonseca nasceu a 27 de julho de 1905. Filho do engenheiro Luís Carlos da Fonseca, seguiu a carreira paterna, formando-se na Escola
Politécnica do Rio de Janeiro. Casou-se com a romancista e poeta Emi Bulhões de Carvalho da
Fonseca, em julho de 1927, quando ele ainda cursava o terceiro ano de Engenharia, mas já
trabalhava desde os 18 anos na Central do Brasil, auxiliando o pai (FONSECA, 1968). Continuou
sua formação no Curso Superior de Locomoção do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional em São Paulo, em 1939. Cursou ainda Administração de Escolas Técnicas, no State
College, Pensilvânia, Estados Unidos, entre 1947 e 1948 e diplomou-se no Curso da Escola Superior de Guerra.
Além de engenheiro da Central do Brasil, sua biografia registra que foi membro do Conselho Técnico do sindicato dos engenheiros, em 1962, membro do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura desde 1946 e do Conselho de Administração do programa de Expansão do
Ensino Tecnológico (PTOTEC), por decreto presidencial, em 1964; vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Central do Brasil por duas vezes e também um dos
fundadores do Hospital Central dos Ferroviários, chegando a ocupar a presidência da instituição, em 1956.
Entre várias outras atividades que exerceu ao longo de sua vida profissional, está a organização de dez Escolas Profissionais, nas cidades de Barra do Piraí, Três Rios, Santos Dumont, Lafaiete, Belo Horizonte, Sete lagoas, Corinto, Cachoeira Paulista, Governador Valadares
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e Valença, situadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, quando esteve à
frente do Departamento de Ensino e Seleção da Estrada de Ferro Central do Brasil. Responsável, ainda, pela implantação e coordenação do Curso de Engenharia de Operação na Escola
Técnica Federal da Guanabara, em convênio com a Escola Nacional de Engenharia e a Fundação Ford. Recebeu alguns títulos ao longo de sua vida, dentre eles a medalha Anchieta, conferida pela Secretaria Geral de Educação e Cultura da antiga prefeitura do Distrito Federal.
Ocupou também a direção da Escola Técnica Nacional por três mandatos: de 1943 a
1951 foi designado pelo governo Vargas; como diretor eleito pelo corpo docente nos períodos
de 1960 a 1963 e de 1963 a 1966, eleito também pelos membros do Conselho de Representantes da escola. Faleceu nos Estados Unidos em 26 de outubro de 1966, onde estava a convite da
Fundação Ford, para visitar escolas técnicas americanas, antes de exercer seu quarto mandato
eleito, que seria entre 1966 e1969. Foi também professor concursado de Desenho Técnico na
Escola Técnica Nacional, de 1951 a 1960.
Publicou uma obra que ainda hoje é referência para a história da educação brasileira, A
História do Ensino Industrial no Brasil, em 2 volumes, em 1961 e 1962, que levou dez anos para ser concluída, com inúmeras visitas, de acordo com o autor, a instituições de pesquisa, contatos com secretarias de educação, além de entrevistas e viagens. O livro teve uma reedição
em CD-ROM, patrocinada pelo CEFET-RJ, em 2008, por ocasião da comemoração dos 30 anos
de edição da Lei n° 6.545, de 30 de junho de 1978, marco histórico da consolidação da educação tecnológica no Brasil, quando as escolas técnicas federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Paraná foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, com a prerrogativa
de ministrar cursos de ensino superior.
Celso Suckow fez parte de uma geração de engenheiros ligados à estrada de ferro, como o gaúcho João Luderitz, que dá nome ao Centro de Formação Profissional SENAI João Lüderitz, no Rio Grande do Sul; Francisco Monjolo, que foi Diretor do Ensino Industrial e tem uma
atuação intensa ligada à política educacional; Roberto Mange, idealizador da Escola de Ferroviários de Sorocabana, em São Paulo; Ítalo Bologna, braço direito e continuador do trabalho de
Mange, entre outros. Foi uma geração de engenheiros educadores que participaram ativamente
da construção do ensino técnico no Brasil. (Ciavatta e Silveira, 2010).
O trabalho sobre o personagem histórico em questão começou com a pesquisa bibliográfica, seguido de um levantamento documental no Arquivo do CEFET/RJ. Foram encontrados
registros biográficos muito interessantes, como por exemplo a notícia publicada no jornal O
Globo do dia 26 de outubro de 1966 com a manchete Este nos deu o exemplo, sobre o falecimento do “ilustre professor” Celso Suckow da Fonseca. Destacava, em um resumo biográfico,
sua atuação como engenheiro, durante trinta e cinco anos, da Estrada de Ferro Central do Brasil, bem como sua importância para o desenvolvimento do ensino industrial no Brasil, tarefa a
que também se dedicou durante toda a sua vida profissional, e não só como professor. Listou
cargos que ocupou, iniciativas como gestor, enfim, procurou dar ao leitor uma idéia da sua importância como engenheiro e professor para a sociedade brasileira. Na edição do dia 28 de outubro de 1966, encontra-se mais uma vez uma nota sobre o seu falecimento, em espaço bem
menor, porém enfatizando sua ligação com a Escola Técnica Nacional.
Outro exemplo de registro foi Celso – Um Homem, título que Làsinha Luis Carlos escolheu para o artigo que escreveu sobre seu irmão, na Revista Moral e Cívica – Problemas Brasileiros, número 4, de 1972. O texto relata três episódios ocorridos durante a vida de Celso
Suckow da Fonseca, mostrando como desde pequenino ele tinha uma noção estreita do dever,
e por isso seria um exemplo de homem.
No livro escrito pelo professor Demosthenes Dias (1973), sobre a história da ETN, o autor incluiu discursos e depoimentos proferidos quando Celso Suckow foi escolhido patrono da
Escola, além de alguns documentos pessoais.
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No Arquivo do CEFET/RJ, o acervo revela como a escola era administrada, problemas e
soluções relativos à gestão, mas também documentos sobre as políticas públicas ligadas ao ensino técnico-profissional do período abordado. A documentação é extensa e está sendo construído um banco de dados por bolsistas do Programa de Iniciação Científica, onde a mesma será
inserida, de acordo com categorias que estão ainda sendo discutidas pelo grupo envolvido na
pesquisa.
Para Claude Dubar (2005), em sua pesquisa para compreender os processos de socialização através dos quais as identidades sociais se constroem e se reconstroem ao longo da vida,
a identidade humana “não é dada no ato do nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: ela depende tanto dos
julgamentos dos outros como das suas próprias orientações e autodefinições. A identidade é
um produto de sucessivas socializações.” Já a identidade profissional é construída sobre três
pilares: o trabalho, o emprego e a formação. A identidade com dimensão social é sempre uma
articulação entre um ajuste interno ao indivíduo (equilibração), e um ajuste (equilibração) externo entre o indivíduo e as instituições com quem interage. Esta articulação entre o domínio do
pessoal e o domínio da relação do pessoal com o institucional é sempre uma articulação dinâmica, instável.
A busca por elementos que nos permitissem reconstruir a identidade profissional, mas
também a trajetória de vida de Celso Suckow, nos levou a visitar a Associação de ex-alunos da
Escola Técnica Nacional, quando percebeu-se o ganho potencial que a pesquisa teria se a metodologia da história oral fosse incorporada ao projeto. Em conversa informal, vários depoimentos de ex-alunos e mesmo de ex-professores da instituição que conviveram com Celso Suckow
se revelaram fundamentais para conhecer melhor nosso objeto de estudo. Por esse motivo, a
etapa seguinte foi planejar e executar a tomada dos depoimentos. A escolha por entrevistas
temáticas, aquelas que versam prioritariamente sobre a participação do entrevistado no tema
escolhido, se mostrou a melhor opção nesse caso e os objetivos da pesquisa acabaram guiando
a tarefa de selecionar os entrevistados, levando-se em consideração dois critérios: o primeiro,
de quem conheceu diretamente Celso Suckow da Fonseca, ou por ter sido aluno, professor,
funcionário da escola; o segundo por ter estudado durante o tempo em que ele foi diretor e
embora sem tê-lo conhecido diretamente, possa dar uma ideia do ambiente administrado por
ele, ou seja, do funcionamento da instituição, além de testemunhar o impacto que causou a sua
morte. Portanto, um trabalho que pretende recompor não apenas uma trajetória individual, mas
também a relação dos entrevistados com o personagem histórico e com a própria instituição
ETN.
Foi fácil encontrar pessoas dispostas a colaborar com a entrevista, produzida como documento, mas sempre observando, de acordo com Alberti (2010), que o objeto documentado,
não é mais o passado “tal como efetivamente ocorreu”, mas as formas como foi e é apreendido
e interpretado. Ou seja, através do estudo aprofundado de experiências e versões particulares,
é possível ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do passado; procurando
compreender a sociedade através do indivíduo que nela viveu; e estabelecer uma análise comparativa de diferentes testemunhos.
Catroga (2009, p.11), ao abordar Recordação e esquecimento, reflete que na experiência vivida, a memória individual é formada pela coexistência, tensional e nem sempre pacífica,
de várias memórias (pessoais, familiares, grupais, regionais, nacionais, etc.) em permanente
construção, devido à incessante mudança do presente em passado e às alterações ocorridas no
campo das re-presentações (ou re-presentificações) do pretérito. “Significa isto que a recordação, enquanto presente-passado, é vivência interior da qual a identidade do eu, ou melhor, a
ipseidade, unifica os diversos tempos sociais em que comparticipa”. Ainda de acordo com o
mesmo autor, “hoje, já não é o rito (primordial atualizador de memórias) que cria o elo social,
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não obstante continuar a ser válido dizer-se que a recordação não pode refugiar-se no ensimesmamento”. Segundo Catroga, “cada indivíduo não pode esquecer-se que só recordando os
outros de si mesmo se recorda. (2009, p.31)
Outros autores que contribuíram teoricamente para este estudo foram Ferreira e Amado
(2010) e Le Goff (2007), especialmente para a reflexão sobre memória e construção de biografia.
As primeiras entrevistas foram realizadas com cinco ex-alunos das turmas de 1944,
1947 e 1948. Foram relatados aspectos da estrutura física da escola como, por exemplo, a localização do gabinete do diretor ou da secretaria. Todos conheceram Celso Suckow, que tinha, de
acordo com os depoimentos, um aspecto físico franzino, de estatura baixa, era muito educado e
“tinha uma psicologia de direção muito boa”. Seu senso de justiça foi ressaltado também. Apenas um dos entrevistados foi aluno de nosso personagem, por um breve período, enquanto a
escola esperava a chegada de um professor de religião. Impressiona, sem dúvida, a riqueza de
detalhes sobre o cotidiano da instituição, a lembrança dos nomes completos de colegas e professores contemporâneos na ETN, as disputas esportivas.
A análise de dados está sendo feita paralelamente a etapa das entrevistas, ainda em
curso, porque a lista de depoentes é grande e inclui ainda professores aposentados e na ativa,
mas já é possível apresentar conclusões parciais sobre o projeto de pesquisa. A literatura sobre
Celso Suckow da Fonseca aponta para uma certa unanimidade em torno da figura de um homem público exemplar, e um dos objetivos das entrevistas era tentar compreender como ela foi
sendo construída. Sua atenção e capacidade de reconhecer o trabalho de colaboradores é uma
das características que mais parece marcar não só os entrevistados, como os depoimentos escritos disponíveis, além da sua dedicação à valorização do ensino técnico. Apenas uma crítica,
até o momento, foi registrada, mas que nem chega a desconstruir a imagem do homem que
exerceu por tantas vezes o cargo de diretor da ETN: que ele, pessoalmente, não era muito rígido em impor a disciplina, embora, de modo geral, esse não fosse um problema que a escola
enfrentasse.
Celso Suckow da Fonseca, que participou intensamente do seu tempo e construiu uma
carreira ligada à engenharia, à tecnologia e ao ensino profissional técnico, não tinha então falhas? Sim, mas segundo Helmut Alvaro Behnken, que entrou na ETN em 1948, “a falha não era
intencional, mas circunstancial”.
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DIMENSÕES LAICO E
RELIGIOSAS NO ESPAÇO
LUSO-BR ASILEIRO NOS
SÉCULOS XIX E XX
Carlos Henrique de CARVALHO, Coordenador
Promover cruzamentos de olhares entre passado(s) e presente(s) foi o que nos motivou a propor esta mesa, que tratará da relação Dimensões Laico e Religiosas no
Espaço Luso-Brasileiro nos Séculos XIX e XX. Certamente os nossos objetivos são
ambiciosos, pois buscam promover uma interrogação sobre o tempo e seus vestígios (materiais e imateriais, passados e presentes) inscritos na pluralidade de
escalas e ambientes que habitam o tempo histórico. Tendo em vista esta perspectiva é intenção dos trabalhos estabelecer/constituir um espaço de reﬂexão sobre
as relações entre Estado e Igreja nos dois «mundos», europeu e americano, ou seja,
fazer aﬂorar informações e interpretações novas dos fenômenos históricos, em
particular, daqueles relacionados às formas educativas, desenvolvidas nas suas
inter-relações/implicações com o Estado, a sociedade e as instâncias religiosas.
Objetivo – debater o panorama histórico-educativo das diferentes experiências
educacionais vivenciadas no contexto do Luso-Brasileiro, nos séculos XIX e XX,
momento marcado por intensos embates entre a Igreja Católica e o Estado liberal
que se consolidava na Europa e entrava no cenário político brasileiro, inspirador
da educação moderna (pública, gratuita e laica) e pelos questionamentos da Igreja Católica sobre esses princípios. Em suma, busca-se a compreensão das aproximações/tensões entre essas duas instâncias na promoção da educação no interior
da sociedade, bem como explicitar os interesses políticos, culturais, ideológicos,
antropológicos e religiosos que permearam esses conﬂitos no campo educacional.
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Introdução
Promover cruzamentos de olhares entre passado(s) e presente(s) foi o que nos motivou
a participar desta mesa, que tratará da relação Dimensões Laico e Religiosas no Espaço Luso-Brasileiro nos Séculos XIX e XX. Certamente os nossos objetivos são ambiciosos, pois
buscam promover uma interrogação sobre o tempo e seus vestígios (materiais e imateriais,
passados e presentes) inscritos na pluralidade de escalas e ambientes que habitam o tempo
histórico. Tendo em vista esta perspectiva é intenção dos trabalhos estabelecer/constituir
um espaço de reflexão sobre as relações entre Estado e Igreja nos dois “mundos”, europeu
e americano, ou seja, fazer aflorar informações e interpretações novas dos fenômenos históricos, em particular, daqueles relacionados às formas educativas, desenvolvidas nas suas
inter-relações/implicações com o Estado, a sociedade e as instâncias religiosas.
Por outro lado, objetiva-se também debater o panorama histórico-educativo das diferentes experiências educacionais vivenciadas no contexto do Luso-Brasileiro, nos séculos
XIX e XX, momento marcado por intensos embates entre a Igreja Católica e o Estado liberal
que se consolidava na Europa e entrava no cenário político brasileiro, inspirador da educação moderna (pública, gratuita e laica) e pelos questionamentos da Igreja Católica sobre
esses princípios. Em suma, busca-se a compreensão das aproximações/tensões entre essas
duas instâncias na promoção da educação no interior da sociedade, bem como explicitar os
interesses políticos, culturais, ideológicos, antropológicos e religiosos que permearam esses
conflitos no campo educacional.
Para além dessas questões é foco do nosso artigo discutir a participação de Alceu de
Amoroso Lima e António Durão, enquanto intelectuais ligados ao pensamento católico, nos
debates sobre a implantação das reformas educacionais promovidas pelo Estado no espaço
Luso-Brasileiro, entre 1930 a 1950, tendo em conta os objetivos dos respectivos governos
(português e brasileiro) para estabelece e consolidar um sistema nacional de ensino.
Intelectual, Estado e Educação
A importância que tem assumido, mais recentemente, o estudo dos itinerários, das redes
de sociabilidade e das gerações de intelectuais colocam em relevo o papel desempenhado por
Alceu de Amoroso Lima enquanto pensador social brasileiro e ligado aos princípios da Igreja
Católica. Ademais, verifica-se que simultaneamente há ações de cunho individuais e coletivas,
que são criações culturais, as quais procuram dar sentido ao mundo e, ao mesmo tempo, contribuir para a sua conservação ou transformação social, tendo em conta a sua relação com o(s)
poder(es) estabelecido(s). Essa figura pode ir do “intelectual orgânico” ao “intelectual transformador” ou “crítico”. Sobre a função social do intelectual, é importante apresentar alguns aspectos da obra de Alceu de Amoroso Lima, tendo como referência os Debates Pedagógicos. Nesse
sentido, seu trabalho de intelectual católico é assim caracterizado:
um dos maiores intelectuais do seu tempo que, sem deixar a dimensão do homem de
ação, fez da Educação e da cultura um dos momentos de reflexão contra toda e qualquer
modalidade, inclusive a religiosa, que viesse a erigir, em absoluto, o que fosse relativo.
Afirmativamente, inseriu a educação democrática e democratizada como instância da
dignidade da pessoa humana (CURY, 2002, p. 49).
De qualquer forma sua obra colocou em pauta a sociedade brasileira, ao discutir suas
múltiplas dimensões, em especial, os problemas educacionais do país. Por outro lado, expressa
a relação com os valores presentes na sociedade, que irá caracterizá-lo decididamente enquanto intelectual, seja na defesa dos valores já consagrados seja na promoção de uma nova ordem
de valores. Assim, importa-nos, no âmbito deste artigo, abordar em particular, o papel desempenhado por Alceu de Amoroso Lima no campo da educação e da cultura, colocando-as no centro do debate político, já que suas as preocupações sociais dão força e resistência ao campo
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católico, na sua luta contra a alternativa laica do Estado de se promover a educação no país,
são algumas das condições que favorecem a emergência do pensamento deste intelectual, cuja
afirmação do seu discurso coloca a sociedade brasileira e a educação no centro da discussão
entre Igreja e Estado.
Sua posição no debate pedagógico brasileiro, sobretudo nos anos 30, foi de um severo
combate aos princípios filosóficos da Escola Nova, em razão de gerar “o maior mal que nos devora: o indiferentismo e a indistinção...que poupe às gerações futuras um dos males mais desastrosos que corromperam a nossa própria geração: a escola sem Deus” (ATHAYDE, 1931, p.
74).
A educação e a cultura surgem, assim, como peças chave da formação de um cidadão
consciente e participativo para a construção de uma sociedade nova, sem lugar para a ignorância e para os “preconceitos agnósticos”. Crença esta que se torna uma das grandes referências
míticas desse momento histórico e cultural. Subjacente a este debate está, em primeiro lugar, a
questão do analfabetismo. O discurso então difundido dramatiza ao limite esse problema e
pressupõe um olhar acentuadamente desvalorizador sobre a figura do analfabeto, colocado na
antecâmara da “civilização” e a quem é atribuída uma espécie de menoridade cívica. Desta forma, se explica o investimento simbólico nesse combate e o desenvolvimento de múltiplas iniciativas no campo da alfabetização, tanto de crianças como de adultos, mas “ungidos” pelos
fundamentos cristãos católicos defendidos por Alceu de Amoroso Lima.
Portanto, o presente texto não tem como intenção é compreender o sentido estrito, da intervenção desse intelectual no terreno educativo. É nosso intuito tomá-lo como eixo principal de
análise e da circulação dos modelos pedagógicos e culturais pensados a partir dos princípios do
catolicismo brasileiro. Sendo assim, não procuramos inferir que influências de sentido único podem ser encontradas nas relações no universo cultural do Brasil, mas antes caracterizar e identificar suas interpretações originais como um importante contributo para se pensar a sociedade
brasileira em suas mais variadas esferas: social, política, cultural, educacional, etc.
A questão não é tanto, pois, a de procurar as raízes ou suas influências diretas, mas,
particularmente, apresentar a forma original de como as concepções de Alceu de Amoroso Lima
foram apropriadas, como tentativa de resposta a condições particulares do contexto histórico
brasileiro, resultando de uma espécie de “mestiçagem” ou de “hibridismo” cultural.
As abordagens sobre o pensamento de Alceu de Amoroso Lima e suas principais preocupações, no campo educacional brasileiro estão ancoradas nos princípios católicos liberais.
Tendo como horizonte esses fundamentos discorre sobre o problema da Universidade, ou melhor, do papel desta instituição para a formação da sociedade brasileira, que segundo as concepções de Tristão de Athayde (Alceu de Amoroso Lima) deixou seus elementos católicos,
humanistas e culturais próprios a ela, e se voltou muito mais para os aspectos naturais da vida
moderna, ou seja, para a cientificidade, política, economia, trabalho, etc., tão difundidos pelo
então responsável pela Reforma Educacional de 1931, Francisco Campos1.
Contrário a todas essas diretrizes à educação universitária, Alceu de Amoroso Lima,
passa a defender os princípios católicos no campo educacional. Daí suas concepções passam a
ecoar como uma verdadeira “caixa” de ressonância nos meios católicos brasileiros e serviu de
balizamento para as discussões realizadas pela imprensa católica, discorrendo sobre quais são
os direitos da igreja em matéria de ensino, reforçando a ideia de que a “missão” desta instituição vai além da educação moral ou da catequese. Critica o ambiente “agnóstico”, produzido
pelos programas que retiram da Igreja sua condição “natural de educadora” das famílias brasileiras, afirmando que esta condição precisa ser recuperada.
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Os Debates Pedagógicos na ambiência educacional brasileira.
Alceu Amoroso Lima publica em 1931 os Debates Pedagógicos. Logo no prefácio da
obra propõe a necessidade de uma Revolução Espiritual, face ao perigo dos ideais do modernismo agnóstico. Para ele, os postulados evolucionistas e positivistas da modernidade serviam
para desmembrar a unidade cristã pois, considerando aqui o campo educacional, os liberais
defensores da escola ativa e laica pregavam um ensino sem finalidade, ou seja, esses renovadores da educação só se preocupavam em instruir utilizando-se do método, deixando de lado a
formação espiritual.
Outra questão relevante refere-se a defesa do direito de primazia para a família e a
Igreja sobre o Estado, devendo cada uma dessas esferas agir de acordo com seu campo de
atuação. Sendo assim, segundo Alceu, a educação religiosa veiculada pela Igreja Católica constituía a base de toda filosofia, ciência e arte pedagógica e, o contrário, o monopólio da educação nas mãos do Estado como dispunham os escolanovistas, atentava contra a ordem natural e
divina das coisas.
Alceu inicia seu debate pedagógico, elogiando os ideais de Francisco Campos quando
ele, na cidade mineira de Belo Horizonte, por ocasião da reforma Universitária, expõe ações
renovadoras que expressam uma mentalidade política de renovação moral de caráter católico,
bem como da cultural.
[...] o ministro reconhece explicitamente o caracter “catholico” da Universidade e a sua
analogia com a organização da Igreja de que é “filha primogênita”. Se interpretarmos os
termos desse discurso, segundo regra de Loyola, nada mais poderoso e constructor do
que os conceitos em que reitera a sua affirmação de catholicidade de Universidade: “Universidade, ordem catholica, isto é, organização das disciplinas intellectuaes e Moraes
no plano do espiritual e por conseqüência da universalidade” (ATHAIDE, 1931, p. 12-13).
No decorrer do seu debate, porém, Alceu demonstra sua frustração quanto às reais
ações ocorridas na Universidade. O autor critica, de forma veemente, o ministro Francisco
Campos, apontando a divergência entre o discurso proferido em Belo Horizonte e a realidade da
Universidade do Rio de Janeiro.
O que há, portanto, a dizer desde logo as catholicos é que a Universidade organizada pelo ilustre Ministro da Educação, ao contrário do que se esperava, em face de suas anteriores declarações, nada há de especificamente “catholico”. As illusões que suas palavras
de Bello Horizonte despertaram foram todas desfeitas. Continuamos no mesmo laicismo
pedagógico que até agora, e tudo o que o Sr. Francisco Campos disse anteriormente sobre a base “espiritual” da Universidade foi uma simples ambigüidade de termos, tão frequentemente na anarchia philosoplia e phisicológica em que vivemos. Espiritual e cultural
têm o mesmo sentido na terminologia do eminente ministro da Educação e o que elle
queria dizer não era que a Universidade devia ter uma base “espiritual”, como quer a
concepção universitaria realmente catholica, e sim uma base mais ampla de cultura literária e artística” (ATHAIDE, 1931, p. 22).
Esse “desabafo” de Alceu mostra o descontentamento católico quanto a organização
universitária da época. Salienta que tal reforma apresenta um caráter eclético, “sem qualquer
sombra daquela “catholicidade” proclamada em Bello Horizonte” (Ibidem, idem, p. 59). Além do
mais, para os católicos, o ministro também não cumpriu o que assegurou em umas das suas
entrevistas, quando certificou que “no plano da Faculdade de Educação, Sciencias e Letras, figura da secção de philosophia e que nessa secção haverá para a Igreja plena opportunidade de
promover – ‘a creação de cadeiras de philosophia catholica’” (Ibiden, idem, p. 56).
Nesse contexto, é importante destacar as palavras de Campos, em resposta as críticas
de Alceu. O ministro, conforme dispõe o autor, afirma: “Não assumi compromisso de transformar a Universidade do Rio de Janeiro, em Universidade Cathólica” (Ibidem, Idem, p. 59). Essa
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resposta, de acordo com Alceu, foi felicitada por Azevedo Amaral, político e intelectual responsável pela difusão de ideias para o estabelecimento de uma nova ordem no Brasil, uma ordem
laica e liberal na visão dos católicos.
Os Debates Pedagógicos trazem à tona o decreto de 30 de abril de 19312 que torna
facultativos o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Mesmo assim, segundo Alceu, a
introdução da disciplina educação religiosa nos programas escolares não contribuiu positivamente para o desenvolvimento de uma ação educativa eficaz, pois [...] o ensino moral consistia
em alguns vagos discursos civicos nas datas nacionaes e o de religião era completamente inexistente” (Ibidem, idem, p. 86). Enfatiza que apesar do ensino religioso ter sido integrado aos
estabelecimentos de ensino público, a educação deixou a desejar, uma vez que seu caráter foi
reduzido à mera instrução, estéril, sem finalidade, “sem convicções seguras, sem ideaes nítidos,
sem uma personalidade colletiva consciente e forte” (ATHAIDE, 1931, p. 70-71).
Ainda se referindo ao decreto de 1931, Alceu não deixa de destacar a reação dos protestantes e liberais escolanovistas, face à reintrodução do ensino religioso nas escolas públicas.
Para estes, mesmo sendo facultativo do ensino religioso poderia tolher a liberdade dos alunos
da escola pública. Porém Alceu argumenta em direção contrária:
A reintrodução do ensino religioso nas escolas não vem tolher liberdade alguma, dessas
que os “liberaes” dizem proteger a cada momento. Mas vem, ao contrário, defender a liberdade de consciência das crenças religiosas e das famílias que desejam dar a seus filhos uma educação religiosa e que até hoje se viam privadas dessa liberdade pelo
regimen do laicismo oppressivo (ATHAIDE, 1931, p. 91).
Alceu afirma que tal argumento apenas objetiva criar uma estratégia para consolidar o
credo protestante no Brasil, coadjuvados pelos ateus, agnósticos e laicistas, os quais visam expulsar “Deus das escolas”. Adeptos de republicanismo, os protestantes se amparam na pseudoneutralidade liberativa, pois aceitavam o laicismo das escolas, mas não concordavam com o
decreto de facultar o ensino religioso nas escolas.
O laicismo é o mais pérfido inimigo da ordem social christã, porque não se confessa como tal, antes apregoa a sua neutralidade e age na sombra, dissolvendo as raízes christãs, corrompendo as fibras mais intimas das consciências pelo veneno da indifferença e
do pragmatismo. [...] A aliança do protestantismo com o laicismo e a confissão categórica da fallencia christã do protestantismo e a sua rendição sem condições aos dogmas do
puro racionalismo (ATHAIDE, 1931, p. 105-106).
Para Alceu, ao realizarem uma campanha contra o decreto, os protestantes surgiram
nesse cenário como aqueles “que se ergueram contra a Igreja Católica como defensores da
Escripturas e que hoje abandonam de dia para dia tudo que nessas Escripturas se contem como
Revelação da verdade!” (ATHAIDE, 1931, p. 102). Além do mais, os protestantes vão contra
uma medida do governo que permite a eles próprios ensinar religião nas escolas públicas, assim
como é feito na Alemanha, pátria de Lutero.
Nos Debates Pedagógicos de Alceu Amoroso Lima apresenta uma tendência que explicita os valores de um grupo dominante, no caso trata-se da hegemonia dos católicos. Toda sua
crítica a postura dos outros credos religiosos, bem como aos decretos do então ministro da
educação Francisco Campos, deixa transparecer os processos de manipulação que se manifesta
na constituição do seu discurso.
No caso dos Debates Pedagógicos o combate a laicização do ensino e a formação de
uma elite intelectual impregnada de uma moral católica parece ser o intuito de Alceu. No primeiro caso, o decreto de 1931, apesar de pequeno frente ao anseio católico pareceu, nas palavras de Alceu, um importante passo para a formação de opinião daqueles que, segundo ele
mesmo ainda no prefácio dessa obra defendia: a preservação do direito de escolha da família
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(instituição natural) e da Igreja (instituição sobrenatural) sobre o caráter educativo das novas
gerações.
Ao conclamar os católicos para apoiarem o decreto, apesar dos graves defeitos que ele
apresenta: “Se o decreto é imperfeito, tratemos de melhoral-o. Se as forças da negação christã
e nacional se levantarem, tratemos de convecel-a ou vencel-a” (ATHAIDE, 1931, p. 94). No segundo caso, a elite intelectual para assumir a direção política nacional era formada preferencialmente nos cursos de Direito. Sendo assim, havia a necessidade de se atuar diretamente nas
Universidades para a formação de dirigentes católicos e, por isso, tamanho interesse da cúpula
da Igreja Católica em ter para si e manter o monopólio das Universidades.
Diante do exposto, os Debates Pedagógicos se enquadra na denominação de documento que tem a função de comprovar um discurso que sugere, discretamente, uma autoridade e
que induz a credibilidade. Produzido num lugar social, esse documento está relacionado a um
corpo social e a instituição do um saber: a Igreja Católica que lutava para manter seu monopólio na esfera educacional e, para isso, precisava combater os ideais escolanovistas que adentravam em território nacional e contavam com o apoio de uma elite intelectual liberal e laica.
A Educação na Perspectiva dos Intelectuais Luso-Brasileiros: Alceu de Amoroso Lima
e António Durão.
Quanto se analisa foram as campanhas de alfabetização, criação de escolas, universidades, organização da instrução, entre outras. Estas ações legais vão iniciar e demarcar intensos embates entre a Igreja Católica e o Estado, pois estas reformas se inspiram na educação
moderna, entendida, de forma mais abrangente, como pública, gratuita e laica, o que leva os
intelectuais católicos a fazer inúmeros questionamentos sobre os novos princípios educacionais,
delimitados pelo Estado através deste novo marco regulatório (legislação) dos sistemas educativos. Finalmente, analisa as diversas formas de intercâmbio, assim como as redes desenvolvidas por Alceu de Amoroso Lima com os intelectuais portugueses, em particular com António
Durão, sobre as implicações da intervenção do Estado na área educativa.
Tendo em vista este horizonte é finalidade deste artigo apresentar o debate em trono
das relações entre Estado e Igreja Católica, a partir das ações intelectuais católicos: Alceu de
Amoroso Lima e António Durão. Para além dessa aproximação/tensão procuramos identificar a
articulação do ideário educacional católico no mundo Luso-Brasileiro, entre os anos de 1930 a
1950, período este que são promovidas algumas das principais reformas no campo da educação
nos dois lados do Atlântico.
Por isso, é importante demarcar a influência do pensamento de Alceu de Amoroso Lima
em Portugal e sua relação com António Durão. A obra do pensador brasileiro teve ampla circulação na imprensa católica lusitana, tendo contribuído com artigos para os jornais A Voz e Novidades, bem como na revista Brotéria, na qual por várias oportunidade reafirmou seus princípios
educacionais já manifestados em seus escritos sobre os Debates Pedagógicos de 1931, reproduzido Brotéria em 1937:
o ideal pedagógico, da realidade e do método, é condição prévia de ordem e harmonia
necessária à ciência da educação. E só assim poderemos chegar a uma pedagogia integral, que não sacrifique o equilíbrio fundamental entre a ordem natural e sobrenatural
das coisas. E o caminho da pedagogia católica, a meu ver, deve ser justamente o estudo
acurado de todos os métodos novos, introduzidos pela pedagogia moderna, de todos os
fatos revelados pela psicologia experimental ou pelas experiências seculares do tema à
luz de uma filosofia verdadeiramente católica da vida. E o sentido que damos aí ao termo
católico é tanto de substantivo como de adjetivo, isto é, tanto de doutrina da verdadeira
posição do homem na vida histórica, como da universalidade, integralidade de sua expansão.3
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Foi a partir da defesa desses fundamentos que Alceu de Amoroso Lima ecoou como
uma verdadeira “caixa” de ressonância em Portugal e seu pensamento serviu de balizamento
para às discussões realizadas pela imprensa católica portuguesa, como pode ser observado no
artigo publicada pelo jornal Novidades em de novembro de 1945, ao abordar os problemas
educativos que cabem à Igreja, discorrendo sobre quais são os direitos dela em matéria de ensino e reforça a ideias de que seus direitos vão para além da educação moral ou da catequese,
pois “pode livremente fundar escolas suas, de qualquer grau de ensino, onde sejam professadas não apenas aquelas disciplinas que podem ter alguma ligação direta com a Verdade revelada, como a filosofia, a história, a literatura, a biologia, etc”4. Esse ambiente “agnóstico”,
produzido pelos programas que retiram da Igreja sua condição “natural de educadora” das famílias portuguesas, precisa ser recuperada com o apoio do próprio Estado, isto é,
se o Estado, nos seus estabelecimentos pedagógicos, não pode corresponder a este ideal
[ de uma educação cristã], é seu dever ajudar a Igreja e as famílias a realizá-lo noutros
ginásios (...). Compreende-se que o Estado organize as suas escolas segundo um modelo. Mas não se compreende que, com isso, se considere desonerado dos seus deveres
para com a nação. É a nação toda que contribui para a formação das suas receitas; não
é justo; portanto, que uma parte se veja pràticamente excluída dos benefícios correspondentes, ou forçada a inscrever os seus filhos numa escola que não é do seu agrado5.
Para esses intelectuais as instituições de ensino católicas são capazes de promoverem
uma educação de qualidade e em perfeita consonância com os valores cívicos e cristãos, conforme era proposto por Alceu de Amoroso Lima. Por isso, os articulistas dos dois periódicos
propugnam em defesa da educação tradicional, única guardiã, segundo eles, dos verdadeiros
sentimentos de “pátria, família e Deus”, não preservados pela educação moderna, criadora de
formas “anômalas” de ensino, como a escola única e a co-educação, implantadas pelo Estado
Novo logo no início dos anos de 1940. Reforçam a idéia do “direito divino” da Igreja de criar
escolas em qualquer nível de ensino (primário, secundário e superior) e dela gozar, ainda, de
plena liberdade para opinar e estabelecer princípios morais junto às demais disciplinas, mesmo
daquelas consideradas não pertencentes ao campo das humanidades, conforme artigo da revista Brotéria de 1949, sobre a “competência educativa da Igreja”. Essa autoridade é exposta nesses termos:
A Igreja tem o direito de fundar escolas de qualquer disciplina, não só elementares, mas
também médias e superiores (...). A missão docente tem objecto próprio, mas dirige-se
aos homens. Para nos homens assegurar eficazmente o ensino da fé e da moral, a Igreja
tem de ter o direito a servir-se de todos os meios lícitos, necessários e convenientes para
alcançar este fim, com plena independência. Ora o ensino de qualquer disciplina, em
qualquer grau que seja, não é considerado em si, é patrimônio de todos, indivíduos e sociedades, mas tem relação de meio e fim, no tocante à fé e à moral. Conseqüentemente,
a Igreja tem direito de servir-se dele para a sua missão e, portanto, de abrir escolas para
todos os graus de cultura e em todas as disciplinas6.
Fundamentado nos princípios concordatários o articulista da Brotéria defende nesse
mesmo artigo, o direito da Igreja exercer sua ação educativa livremente, ou seja, tanto a de
caráter religioso como “profano”, mas com ampla liberdade para executá-la e ampará-la nos
dispositivos expressos pela Concordata, mesmo nos casos não previstos por ela. Advogam em
defesa do direito primordial da família sobre a educação dos filhos, visto que o ensino destes é
natural, isto é, por se constituir na primeira instância responsável pelo ato educativo. À Igreja
pertence o segundo nível de importância na promoção educacional, pois ela tem a “maternidade espiritual” sobre a família, formada a partir dos sacramentos do cristianismo, do qual ela é a
guardiã.
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Ao Estado, então, compete o dever de garantir as condições necessárias para que as
famílias e a Igreja possam cumprir com suas missões educativas, cabendo às escolas católicas o
direito de ministrarem, não somente o ensino religioso, como também os ensinamentos “profanos”, devido a sua condição de propiciar uma educação “integral”, calcada nos mais remotos
sentimentos religiosos do povo português e “emoldurada” pela “razão corporativa” do Estado.
Por outro lado, as críticas feitas pelos dois intelectuais: Alceu de Amoroso Lima e António Durão, se relacionam com as medidas tomadas pelos governos de seus respectivos estados,
ao criar obstáculos para o ensino particular e católico. Em Portugal as ideias do intelectual brasileiro vão ancorar as proposições e análises dos intelectuais lusitanos, conforme foi apresentado acima.
Considerações Finais
As ações de intelectuais, como Alceu de Amoroso Lima e António Durão, não se restringem apenas à educação, mas também versam sobre as demais esferas sociais e das diferentes
instituições, pois representam campos de construção e reconstrução do real, seja em forma de
ações concretas ou vivenciadas no plano da cultura, entendidas como representações. Suas
tentativas de efetivar práticas e representações, para consolidar um conjunto simbólico que
permeia as ações dos indivíduos em direção a uma finalidade, esbarra, muitas vezes, no fato de
que, além da escola, outros espaços são formadores do perfil e do imaginário da sociedade,
não apenas conduzindo seus passos em direções imprevisíveis, como criando novas feições sociais: econômicas, culturais e políticas, devem ser consideradas no estabelecimento das ações
de representações coletivas e das mudanças no processo histórico educacional. Absolutamente,
a sociedade, e no seu interior, as instituições educacionais, não é algo imposto de fora para
dentro, ainda que se deva levar em conta essa influência, mas diferente disso as pessoas em
geral também fazem parte dessa construção, das suas ‘escolhas’, dos seus valores e de suas
ações.
Aquilo que, em tese, deveria manter uma sociedade coesa, unida, em sentido amplo,
são as “normas, valores, linguagens, instrumentos, procedimentos e métodos de fazer frente às
coisas e de fazer coisas e ainda, é claro, o próprio indivíduo” (CASTORIADIS, 1987, p. 83). Porém, isso não significa que não haja transgressões das normas e das regras estabelecidas, mas
as leis, ao mesmo tempo em que cumprem o papel de contornar os conflitos e as desordens
dentro da sociedade, muitas vezes, constitui motivo para que os próprios embates ocorram
mudanças inesperadas. Assim considerado, verifica-se que diferentes configurações sociais surgem lenta e continuamente, fruto da síntese das dimensões econômica, política e cultural,
emergidas de novas significações sociais. Não raro, essas novas formas tomam referências nas
antigas para mudar o que está estabelecido e promover o novo, que surge do antigo, apontando para a transformação.
Portanto, a análise das obras de Alceu de Amoroso Lima e António Durão, bem como
do cenário político que envolveu as relações do Estado com a Igreja Católica, possibilitam uma
melhor compreensão de seus pensamentos, entre os intelectuais católicos, influenciando as
críticas destes às reformas promovidas pelos governos no campo político-educacional do espaço
Luso-Brasileiro.
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Foi a primeira reforma nacional de educação, realizada sob o comando então Ministro da Educação e

Saúde Francisco Campos. Dentre suas principais estavam a criação do Conselho Nacional de Educação;
organização do ensino secundário e comercial. Este último foi destinado à "formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional", construindo no seu espírito todo um "sistema de hábitos,
atitudes e comportamentos." Dessa forma, Francisco Campos havia dividido o curso secundário em dois
ciclos de cinco e dois anos, respectivamente, o primeiro fundamental, e o segundo complementar, orientado para as diferentes opções de carreira universitária. A lei de 1931 previa, ainda, a criação de um sistema nacional de inspeção do ensino secundário, a ser feito por uma rede de inspetores regionais. As
universidades também sofreram uma nova orientação, voltada para a pesquisa, difusão da cultura e maior
autonomia administrativa e pedagógica. Cf. HORTA, José Baía. O hino, o sermão e a ordem do dia:
regime autoritário e a educação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994.
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O Decreto nº 19.941 de 30 de abril de 1931, estabelece o seguinte para o ensino religioso: Art. 1º - Fica

facultativo, nos estabelecimentos de instrução primária, secundária e normal, o ensino da religião;Art. 2º Da assistência às aulas de ensino religioso haverá dispensa para os alunos, cujos pais ou tutores, no ato
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4º - A organização dos programas de ensino religioso e a escolha dos livros de texto ficam a cargo dos
ministros do respectivo culto, cujas comunicações, a este respeito, serão transmitidas às autoridades escolares interessadas; Art. 5º - A inspeção e vigilância do ensino religioso pertencem ao Estado, no que respeita à disciplina escolar, e às autoridades religiosas, no que se refere à doutrina e à moral dos
professores; Art. 6º - Os professores de instrução religiosa serão designados pelas autoridades do culto a
que se referir o ensino ministrado; Art. 7º - Os horários escolares deverão ser organizados de modo que
permitam aos alunos o cumprimento exato dos seus deveres religiosos; Art. 8º - A instrução religiosa deverá ser ministrada de maneira a não prejudicar o horário das aulas das demais matérias do curso; Art. 9º
- Não permitindo aos professores de outras disciplinas impugnar os ensinamentos religiosos ou, de qualquer outro modo, ofender os direitos de consciência dos alunos que lhes são confiados; Art. 10º - Qualquer dúvida que possa surgir a respeito da interpretação deste decreto deverá ser resolvida de comum
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acordo entre as autoridades civis e religiosas, a fim de dar à consciência das famílias todas as garantias de
autenticidade e segurança do ensino religioso ministrado nas escolas oficiais; Art. 11º - O Governo poderá,
por simples aviso do Ministério da Educação e Saúde Pública, suspender o ensino religioso nos estabelecimentos oficiais de instrução quando assim o exigirem os interesses da ordem pública e a disciplina escolar. Cf. BRASIL. Colleção das Leis do Império do Brasil de 1859. Rio de Janeiro: Typographia
Nacional, 1859. Tomo XX, parte I.
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Introdução
A designada reforma Jaime Moniz (Decreto aprovando o regulamento geral do ensino secundário, Diário do Governo, 183, de 17 de agosto de 1895 e Lei organizando a instrução secundária,
Diário do Governo, 125, de 28 de maio de 1896)1 propunha uma nova estrutura pedagógica
para o ensino liceal: o sistema de classes substitui o regime de disciplinas; o curso é organizado
em cinco anos e mais dois (complementar); há uma preponderância das componentes científicas. Estas são algumas das inovações a que se devem acrescentar as que se prendem com as
revisões curriculares e as que se relacionam com a formação de professores.
J. M. de Queiroz Veloso, em 1908, enfatizava o sucesso da reforma:

As vantagens dessa reforma sobre todos os planos de ensino anteriores eram, porém, tão manifestas, representavam tamanho progresso
pedagógico, que ela pode ser, com justiça, considerada como o fato
culminante da história da nossa instrução secundária desde a criação
dos liceus nacionais, em 17 de novembro de 1836. (Veloso, 1909, p.
41).
A sua convicção alicerçava-se então na sua “completa execução” – que contrastava com as
constantes hesitações que desde, pelo menos, 1873, assolavam esta fileira do ensino – que
pressupunha um modelo muito preciso (“inspirado no tipo dos ginásios reais prussianos”) de
“orientação acentuadamente moderna, com o predomínio do estudo das línguas vivas e das
ciências físico-químicas e histórico-naturais” (id., p. 39). Assim, reforça o autor:

Em face da deplorável decadência a que este ramo da instrução tinha
chegado, com uma repartição puramente arbitrária das matérias, pelos diferentes anos do curso; com uma bifurcação em secções de letras e ciências, sem obediência, nem respeito a qualquer plano
pedagógico, pois cada aluno tinha direito de realizar os seus estudos a
capricho, o que transformava os liceus em simples fábricas de fazer
exames; compreende-se bem que o novo regime adotasse um curso
único [que refletisse] as exigências da vida moderna, pelo espantoso
progresso das ciências da natureza. (id., p. 42).
Certamente, as reações foram múltiplas e de todos os setores sociais, e das mais díspares orientações ideológicas, os protestos fizeram-se sentir com maior ou menor intensidade e pertinência. Interessa-nos, em particular, detetar como as forças católicas se posicionaram. Com
veemência denunciaram que os clérigos eram excluídos do ensino secundário e que a reforma,
diziam, tinha “olvidado o ensino religioso”, reclamando, por consequência, “a necessidade urgente do ensino católico nos liceus, sem ódios e com o intuito de regeneração da pátria em
harmonia com as instituições vigentes” (Comissão de Vigilância, 1899, p. 4).
Neste contexto, a nossa proposta ensaiará detetar os argumentos esgrimidos pelos neocatólicos
– amplamente difundidos na imprensa e em representações dirigidas às Cortes –, nomeadamente os que revelam uma índole constitucional e política, para além, obviamente, daqueles
que patenteiam a minuciosa seriação de realidades educacionais europeias onde a religião é
ensinada. Acrescentavam os neocatólicos – possivelmente exagerando a sua retórica – que se o
“estabelecimento do ensino religioso nos liceus é contra a Carta Constitucional; então nesse
caso, a Carta teria que ser reformada” (id., p. 8), mas não se coibiram, também, de identificar
os defensores de um ensino neutro, quer no secundário, quer, por extensão, na instrução primária, como ainda recensearam as posições e os atores que se manifestaram contra o “ensino
católico”. Ao estudarmos este incidente, queremos tomá-lo como um índice dos fenómenos
contraditórios que marcaram a sociedade portuguesa Oitocentista. Se, por um lado, as forças
conservadoras tendiam a recentrar a sociedade em função de um conjunto de valores, tradições e rituais tidos por ancestrais e perenes, por outro lado, as forças modernizadoras aposta-
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vam com determinação numa abertura mental de Portugal, capaz de pulverizar qualquer resquício de anacronismo, e apostando na criação de uma economia forte e dinâmica. Estes dois
polos representam a tensão latejante na sociedade que toma a escola pública como um indelével marcador desses conflitos e crispações.
O ensino secundário é, no caso que nos ocupa, o pretexto para uma inusitada ofensiva católica,
quando continuava a ser um espaço exclusivamente de uso das elites, que manipulavam o capital académico de um modo essencialmente patrimonial. A quebra de um ciclo configura-se possivelmente com a reforma de Jaime Moniz, que rompendo com os modos de reprodução do
capital social, que por usucapião já faziam parte dos quotidianos liceais, introduz uma outra
lógica necessária no processo de construção do cidadão liberal como ainda – com inúmeras
modelações, de que a abrangência de um ensino moral e cívico pode deixar antever – é um
contributo indeclinável na revitalização da identidade coletiva recentemente dilacerada. A sociedade portuguesa mudava: democratiza-se (o espaço público recebe novas correntes de pensamento e de religião) e abre-se (ainda que muito lentamente) à modernidade. Os novos agentes
aportam um elã de mudança e de transformação que vai fomentar a reação do país “velho”.
Contexto da reforma
Portugal, anos 90 do século XIX. O país vive acontecimentos traumáticos na essência da sua
identidade coletiva. Em 1889, o Brasil torna-se republicano; a partir de 1890, e nos anos posteriores, a tensão do Ultimatum provoca uma intensa onda de patriotismo em paralelo com a “sacralização do Império”. Uma larvar e persistente crise financeira manifesta-se desde 1891-2,
abalando qualquer tentâme de recuperação. O associativismo cívico e político vai-se consolidando, assumindo modalidades de contestação cada vez mais pressionantes, de que a revolta
republicana do Porto, de 31 de janeiro de 1891, poderá ser uma ilustração da reconfiguração
das sociabilidades urbanas (cf., Ramos, 2010).
O movimento republicano vai alastrando e a formação de centros republicanos vai paulatinamente evidenciando a construção de uma alternativa cívica. O Partido Republicano participa nos
atos eleitorais e elege deputados de incontornável craveira intelectual e moral. O movimento
socialista ganha contornos no espaço público e progressivamente incrusta-se nas classes trabalhadoras, revitalizando a dimensão reivindicativa e tonificando uma nascente identidade cultural
(cf., Ventura, 2000). As manifestações acatólicas, ao nível dos centros urbanos litorais, são cada vez mais uma das forças que impregnam uma multimoda mensagem de rutura com a hegemonia católica, desenhando sociabilidades em que a autonomia do sujeito é uma expressão
ímpar (cf., Santos, 2002). No âmbito dos setores liberais despoleta uma contestação de amplitude (ideológica e religiosa) plural, onde se recenseiam de forma relativamente nítida as relações Igreja-Estado, procurando, em simultâneo, as vias de autonomia dos indivíduos (e das
instituições) face à sua Igreja, que é também a religião nacional (cf., Bonifácio, 2002). O repertório de secularização da sociedade configura-se multidimensional, patenteando, no entanto,
ambivalências, equívocos e solicitudes inquietantes. Provavelmente, muitas das posições mais
radicais esbarraram em conceções prevalecentes que visavam temperar as dinâmicas mais
igualitárias, tendo presente a vontade de restaurar uma hierarquia aristocrática que colmatasse
as falhas dos mecanismos representativos. Observadores mais críticos foram denunciando o
“sono do indiferentismo” liberal que tolerou “a intervenção contínua do clericalismo na esfera
civil da sociedade” (Bruno, 2011b, p. 191; Bruno, 2011a, p. 563). Este aspeto prende-se certamente com a progressiva recomposição do campo católico, que desde 1870 vem desenhando
um novo posicionamento na sociedade (cf., Clemente, 1989; Ferreira, 2007; Gonçalves, 2004;
Neto, 1998). “Famílias, figuras, novas ou regressadas congregações” (Clemente, 2011, p. 12)
através de associações, de congressos, de jornais e de publicações, impulsionam a reconfiguração do catolicismo, com base no laicado, com a assunção de uma intervenção militante nos as-
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suntos da sociedade, e o nítido propósito de romper com “o cordão sanitário” (expressão de
Gomes dos Santos, 1906, p. 6) com que os liberais envolveram a “sociedade católica” (id.). O
âmbito deste renovamento passa também pelo reavivar a própria estrutura eclesiástica assim
como tonificar a “vida religiosa”, que indelevelmente se deve estribar num “bom programa de
ação católica” que não “afaste muita gente da religião e dos seus dogmas” e que tenha a “difusão da instrução” como uma das marcas distintivas ao “irmanar o progresso intelectual com o
progresso moral” (id., p. 15 sq.; p. 31 sq.; p. 86). No campo católico passam a emergir, com
um protagonismo cada vez mais acentuado, os setores com vínculos hierárquicos mais débeis e
com independência do clero secular e regular; este cidadão católico vai-se posicionar no combate pela regeneração social, através da ligação entre religião e progresso, onde se patenteia a
rutura com o regalismo e a defesa intransigente da umbilical ligação do catolicismo à nacionalidade. A forma como este combate foi assumido e declinado é ela própria plural e atravessada
por contradições e posições políticas pouco consistentes e reacionárias, de que se poderá dar
como exemplo a diferenciação – defendida até aos extremos – entre tolerância religiosa e tolerância política.
A partir de 1894, e até 1897, a “ditadura” de João Franco – justificada por António Cândido
(1901, p. 162) como sendo o resultado dos “vícios e imperfeições nacionais” – propõe uma “vida nova” assente na crítica à política tradicional e num conjunto de dispositivos – reformas –
que desferiram fortes golpes nas reformas fontistas. A crença na monarquia constitucional, no
seguimento da tradição reformista liberal, leva João Franco a valorizar o estado cívico como
“garante da civilização e do progresso” e a encetar reformas que tocam o sistema eleitoral e o
sistema de ensino – António Cândido (id., p. 157) é taxativo ao afirmar que as reformas mais
importantes foram a “da fazenda e a da instrução primária e secundária” – mas também o
exército e a própria Constituição. A dinâmica do Partido Progressista propunha uma reforma da
Carta Constitucional e defendia a larga descentralização e a ampla difusão da instrução primária, procurando “tornar efetivo o princípio do ensino obrigatório, constituindo um professorado
devidamente habilitado” – como se podia ler no programa aprovado em 16 de dezembro de
1876 – e a criação de um ensino secundário moderno. O contraste com o Partido Regenerador
era flagrante: as suas propostas não apresentavam qualquer rasgo político e estavam reféns
dos diferentes Atos Constitucionais. João Franco pretende romper com o rotativismo, denunciando o status quo “como pervertido por uma oligarquia de burocratas e juristas, facciosa e incompetente, aliada aos caciques da aldeia na manipulação das eleições” e surgindo com uma
mudança legal e jurídica – reformismo – que restabelecesse “a confiança dos cidadãos nas instituições”, ou seja “começar uma era nova, concebida segundo padrões da cultura liberal” em
que a defesa da ordem se conjugava com o reformismo democrático (Ramos, 2001, p. 766; p.
758: p. 760). O catolicismo – segundo Rui Ramos – era um “culto cívico” gerido pelo Estado.
Face aos desafios modernizadores de João Franco as reações católicas – acusando-o de estar
às “ordens dos jacobinos e maçónicos” – e da oligarquia parlamentar não se fizeram esperar,
no dizer de Maria de Fátima Bonifácio (2002), “o «Portugal velho» ressurgiu”.
É um período onde se cruzam indelevelmente os movimentos sociais (em toda a sua amplitude
social, política e religiosa) de laicização da sociedade, e onde as posições anticlericais – nas suas diversas gradações e registos – assumem, especialmente a partir de 1852, uma sistematicidade muito precisa, e os movimentos neocatólicos, de cariz ultramontano, que em 1895
fundam o denominado Partido Legitimista, que no seu programa diz explicitamente: “O corpo
político legitimista, essencialmente católico, patriótico e monárquico, representa, na sua existência, a profissão e a prática dos princípios cristãos. (...). Monarquia cristã, tradicional, hereditária, acompanhando os interesses e necessidades justas da sociedade moderna”.
Com o pretexto da reorganização do ensino secundário – começada a ser preparada legislativamente em 1894 e definitivamente promulgada em lei em 1896 – pretendia-se:
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Afinal sob os impulsos de uma guerra viva aos direitos e conquistas
dos tempos presentes levanta-se o apelo dos louvadores dos tempos
transatos, interpõe-se o recurso a uma pretensa e longínqua idade
áurea, na qual, conforme a desenham e pintam, professores e estudantes eram a encarnação da ciência e a prova irrecusável das ótimas
praxes do ensino. É a história interna dos derradeiros trinta anos.
(Decreto aprovando a reforma dos serviços de instrução primária e
dos serviços de instrução secundária, Diário do Governo, 222, 22 de
dezembro de 1894).
No ano de 1894, Adolfo Coelho defende, na Sociedade de Geografia de Lisboa, a sua proposta
de interligação dos diferentes graus do ensino público, destacando a importância do ensino profissional. Argumenta que, apesar de “incompleto”, o triunfo das “ideias modernas” provocou
“duros golpes no edifício das crenças e das instituições anteriores”, sendo, portanto, o fim da
educação “fazer compreender às novas gerações a natureza e a história, para as tornar aptas
para o trabalho legítimo, para a verdade, para a justiça.” (Coelho, 1894, p. 7). O autor coloca
como central a questão educativa, enquanto missão do Estado, e pretende que a educação pública seja concebida como um continuum em que cada uma das fileiras tenha a sua autonomia
científica e pedagógica. Está presente a ideia que em nenhum dos ramos seja escamoteada a
sua finalidade, tornando-se evidente o esforço de os dignificar na sua especificidade.
Aliás, é neste sentido que vai a reforma Jaime Moniz:

A instrução secundária pública, bem organizada, evita estender a mão
a expedientes mais ajustados a deslustrá-la e a render-lhe grave prejuízo, que pertinentes para a engrandecerem. Tem nobreza superior e
há-de reter incontestada a sua supremacia. Não anda presa às exigências da procura particular, não vive de afeiçoar-se à fantasia dos
consumidores; em nenhum modo toma aspeto de ruim feição. (Diário
do Governo, 222).
Com grande precisão coloca-se na “esfera dos serviços” – como então era afirmado – denotando neste particular uma orientação racional de regular as

condições em que podem estabelecer-se escolas, colégios ou outros
institutos particulares de ensino secundário, e as obrigações em que
ficam estes estabelecimentos para que os seus alunos sejam admitidos a exame nos liceus; as habilitações literárias e mais condições
que os diretores dos referidos colégios, escolas ou institutos, e bem
assim os professores do ensino particular, devem possuir para o exercício da sua profissão (...). (id.).
António Cândido (1901, p. 163) diz compreender as reações que a imprensa legitimista e republicana levantaram a esta reforma, no entanto, já não consegue descortinar as objeções da imprensa regeneradora. O que se pode constatar é que se avolumavam as críticas; umas mais
consistentes do ponto de vista de confronto de modelos; outras mais ideológicas e tangendo o
princípio da liberdade de ensino, e outras, por fim, realçando os equívocos políticos do franquismo. Mas é incontornável que a reforma provocou o debate e recentrou a reflexão em torno
do ensino secundário público, levantando a questão do ensino como sendo “a primeira das
questões sociais” (Bastos, 1897, p. 18).
Entre o repertório argumentativo crítico, afirmava-se que a “reforma é aceitável nas linhas gerais” mas que o “arquiteto (...) deixou-se arrastar pela ilusão de que o aluno português vai aos
liceus adquirir certa soma de saber, só pelo gosto de saber (...) o que deseja é a carta de exame para a matrícula nas escolas superiores” (Dias, 1895, p. 25). Implicitamente o “arreglo”
germânico – na expressão de J. Simões Dias – representou a “desnacionalização de todo o nos-
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so ensino médio” e a “imposição de um sistema estrangeiro”, que segundo J. Simões Dias é
“energicamente protegido pelo braço oficial” (id., p. 33), não considerando “as diferenças acentuadas da raça, de tradição, de história e de hábitos que distinguem o português do alemão e
também sem eliminar os pontos daquela organização, que está em manifesto desacordo com os
princípios da pedagogia científica” (Bastos, 1897, p. 102). É também enfatizado que a reforma
não contemplou as duas funções do ensino secundário: “habilitar os estudantes que desejam
seguir cursos superiores ou técnicos e dar uma educação intelectual sólida, ao mesmo tempo
literária e científica, aos indivíduos que se destinam a quaisquer profissões ou mesteres sociais”
(id., p. 99), ou como sublinha Bernardino Machado (1899, p. 303), desconhece que pode
“igualmente [ser] de habilitação para a entrada [na] instrução especial média”, o que no limite
evidencia dificultar “o ensino às classes pobres” (Dias, 1895, p. 33; Machado, 1899, p. 306).
Mas preocupações pedagógicas2 são sublinhadas com veemência, e remetem para outras dimensões, a receção tensa3 da reforma, nomeadamente pelo receio, que em alguns setores se
manifestou, acerca de uma regressão nas frequências dos liceus e eventualmente no desmoronar do ensino privado – e certamente o perigar da inabalável crença na liberdade de ensino – é,
aliás, enfático o argumento de Bernardino Machado: “o estado tem o direito de exigir garantias
do ensino privado, mas não de o escravizar. É politicamente a obra reacionária de um governo
que faz da sua fé pedagógica um dogma e a ninguém consente a liberdade de ação, que é
condição essencial ao progresso do ensino” (1899, p. 297). Mais prudente, mas sem deixar de
ser incisivo, J. Simões Dias afirma: “A superintendência do Estado no exercício do ensino ministrado por particulares é um direito e um dever” (1895, p. 115). Contudo, o autor, diz que o ensino privado continua “um mercantilismo que repugna todos” (id., p. 116). O tom das
perplexidades não inibiu que, na sessão de 8 de maio de 1896, na Câmara dos Pares, se aprovasse “sem discussão” a Lei nº 93 (organização da instrução secundária), subscrevendo-se tacitamente o parecer da Comissão de Instrução Pública que afirma: “À instrução secundária não
cabe só a missão, aliás fundamental, de preparar e habilitar alunos para o superior (...) a instrução secundária deve ter existência independente. No entanto, nesta sessão, é levantada,
pelo Arcebispo de Évora, uma questão delicada: o curso de teologia dos seminários diocesanos
não fornecia habilitação para o exercício do magistério.
A contestação católica: uma sumária cronologia
Os setores católicos com interesses no campo do ensino vão larvarmente reagir pretextando,
justamente, a questão das habilitações para a docência. Não se conformam também com outras disposições regulamentares que, como enfatizam, tolhem a liberdade de ensino.
Uma das pioneiras formas de se organizarem, de modo a poder configurar posições fortes numa eventual negociação, passou pela criação, em 1896, do Grémio do Professorado Livre Português, sediado em Lisboa, e que, possivelmente, terá induzido a fundação no Porto de duas
outras associações com propósitos idênticos. No entanto, este “tipo de associação não se repetiu em Coimbra, Braga e outros distritos” (Magalhães, 2011, p. 100). O Grémio edita em 1897 a
revista O Ensino Livre4 e, nesse mesmo ano, entrega ao Conselheiro José Luciano de Castro
(Presidente do Conselho de Ministros e Ministro do Reino) uma representação que contestava a
reforma do ensino secundário (id., pp. 100-111), como começa a preparar um Congresso do
Ensino Secundário, que se realizaria no Porto, nos dias 23 a 27 de fevereiro de 1898 (id., pp.
103 sq.).
O ano de 1898 é o momento charneira do emergir mais incisivo do professorado católico.
Em 24 de janeiro, na Câmara dos Deputados, o deputado Ribeiro Coelho produz uma violenta
intervenção onde afirma a urgente “necessidade de reformar a instrução pública e especialmente a instrução secundária” correlacionando-a com a “crise moral” que alastra nas “nações da
raça latina”, e acutilante reitera:
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O desenvolvimento intelectual desacompanhado da moral traz consigo
consequências perniciosas, serve, principalmente, para amontoar a cifra da estatística criminal,
retirando uma ilação surpreendente:

Ora a nossa instrução pública despreza quase por completo o ensino
da moral, a não ser nas escolas primárias, onde se ensinam rudimentos insignificantes, ou antes, onde se grudam nos cérebros das crianças rudimentos insignificantes que não podem ser bem assimilados, e
depois nunca mais se pensa em moral. Na instrução pública deve seguir-se o que se faz lá fora. Lá fora ensina-se a moral nos diversos
cursos.
A conclusão é óbvia e incontornável: “A ação educadora do catolicismo”.
O mesmo deputado, na sessão de 10 de maio, da Câmara dos Deputados, faz chegar à mesa
uma representação, com 3 mil assinaturas, nascida num comício realizado em Lisboa, em fevereiro de 1897, onde se manifestava o protesto contra o “regime atual do ensino secundário”.
Este pretexto serve para Ribeiro Coelho desenvolver o seu discurso de 24 de janeiro, onde
substantiva que a “regeneração do país” só pode ser levada a cabo pela “instrução e a educação moral e religiosa” e, de novo, o cerne da questão é a reforma do ensino secundário, que na
sua opinião deve ser “reformada”. Avança com argumentos que vão “desde a decadência da
frequência” até ao “monopólio do estado”, passando pelas disciplinas, pelos livros, pelos professores, pelos custos até ao ataque desferido ao “ensino privado”. É precisamente neste aspeto
que subtilmente introduz a questão capital: a reforma não introduziu uma “cadeira de religião”.
É interessante sublinhar que o raciocínio do deputado – que afirma não “falar em nome do
grémio do professorado livre” – passa pela defesa do ensino privado como tendo uma “gloriosa
[e] porfia competência” com o ensino oficial, mas fundamentalmente como sendo local onde
“se propina uma sólida e sã educação moral”, em paralelo com a instrução primária e secundária; outra precisão que vinca é que o ensino religioso é ministrado em todas as nações civilizadas, não compreendendo, portanto, a omissão do ensino da religião.
Na sessão de 3 de junho da Câmara dos Deputados, também pela mão de Ribeiro Coelho dá
entrada uma representação do “clero da diocese de Braga” onde se pede:

o decretamento do ensino moral e religioso nos liceus e se protesta
contra a exceção que a atual organização da instrução secundária faz
ao clero nacional, excluindo-o do ensino secundário, quer oficial, quer
particular.
O deputado contextualiza a representação, reafirmando, com veemência, que os cursos dos
seminários são tão oficiais “como o dos liceus e como o das diversas escolas públicas” e que

Para expungir da lei esta odiosa e injustificada exceção, que, se fosse
propositada, representaria uma oprobriosa e imerecida desconsideração ao clero nacional, e à religião do estado, basta declarar superior o
curso trienal de ciências teológicas dos seminários.
Durante o ano de 1898 assinalaram-se reações de protesto em cinco dioceses, Porto, Évora,
Braga, Viseu e Coimbra, que fizeram chegar aos poderes públicos representações (Magalhães,
2011, p. 82).
O Congresso do Ensino Secundário – certamente, muito mais abrangente em termos dos agentes que intervieram – aponta os “erros pedagógicos da reforma”, nomeadamente o “excesso de
línguas”, “ausências de exames de passagem para os alunos externos”, “sobrecarga de disciplinas e de horas”, “ausência de bifurcação do currículo”, “programas confusos”, “ausência de
referência ao ensino da Moral, da Ginástica, da Religião ou da Música” e “monopólio do livro
único”. Uma das conclusões mais significativas apontava que “as habilitações exigidas não devi-
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am ser consideradas provas da competência intelectual, devia existir liberdade de exercício do
ensino particular e possibilidade de qualquer um se candidatar ao ensino” (id., p. 108).
Entrado o ano de 1899, na sessão de 12 de maio da Câmara dos Deputados, dá entrada um
ofício da “Presidência da mesa do comício realizado na cidade do Porto no dia 19 de março último, remetendo uma representação votada por unanimidade no mesmo comício contra a pretensão do clero a uma cadeira de religião católica nos estabelecimentos de instrução pública” e
pela mão do deputado Adriano Antero uma representação dos “cónegos, professores dos seminários, párocos, clérigos, juntas de paróquia e outras corporações da diocese do Porto” onde se
pedia

primeiramente, que os clérigos sejam admitidos livremente aos concursos dos liceus, embora só tenham estudos dos seminários; em segundo lugar, que nos liceus se introduza uma cadeira de ensino
religioso.
O deputado mostra-se prudente quanto à “cadeira de ensino religioso”, dizendo que “ela destoa
da representação”, concordando, no entanto, com a possibilidade de se efetivar a docência. O
seu discurso é rematado da seguinte forma:

Em nome da liberdade que gozamos, em nome da religião que professamos, é que eles trazem ao parlamento a sua petição, na intenção
sincera de influírem proveitosamente na educação da mocidade e no
desenvolvimento do país.
A 22 de maio, o deputado Franco Frazão entrega uma representação do clero da diocese de
Braga, assinada por “algumas centenas” de clérigos, cujas reivindicações são as mesmas da
representação do Porto. O deputado justifica a entrega da representação, com uma declaração
muito provocadora:

Traduz ela uma aspiração, que a meu ver, de todo o ponto justa; o
desejo de que termine a intolerância pseudoliberal que cerca a religião do estado de peias, que constituem, ou a revelação da fraqueza e
inabilidade do estado, ou a incoerência de doutrinas que não sabem
conjugar devidamente estes dois princípios coirmãos, liberdade e responsabilidade.
Critica com violência a “maionese” dos estudos secundários, e afirma que o ensino da religião
“deve pairar sempre na região serena da ciência” e que não “deve ser obrigatório para os que
não professam a religião cristã”, devendo, como corolário, “ser exclusivamente didático”. Na
sua opinião o governo deveria introduzir a “cadeira de religião”, de “acordo com as autoridades
da igreja”, afigurando-se tal decisão vantajosa pelo “alto valor filosófico, histórico e sobretudo
moral” de tal cadeira.
Ribeiro Coelho, na sessão de 10 de julho, entrega representações da associação católica de
Braga, do círculo católico dos operários do Porto e dos “cónegos, professores dos seminários e
de outros clérigos” do arcebispado de Braga, que reiteram o pedido da cadeira de ensino religioso e que o curso teológico dos seminários “seja considerado superior”. O orador declara a justiça dos pedidos e no seu discurso vai seriando um conjunto de argumentos que legitimam a
cadeira de ensino religioso. Diz que “temos permanecido no erro vulgaríssimo e grosseiro que
reputa a moral e a religião um assunto caseiro, negócio de família, em que a autoridade pública
pouco ou nada deve interferir, indiretamente que seja”, e esta posição, segundo o deputado,
conflui no crime e a “orientação intelectualista do ensino público” é “perniciosa” e é a responsável pela “degenerescência moral”, que no limite quer significar

descristianizar o povo, sob o revoltante e falso pretexto de aproveitar
ao progresso e à ciência; o resultado colhido até hoje é a expansão
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do indiferentismo religioso e moral, e... a expressão correlativa do
crime.
O deputado Oliveira Pacheco, na sessão de 22 de julho, entrega no parlamento uma representação “dos professores do ensino livre secundário” da cidade do Porto, por considerar “ser uma
questão complexa que não pode deixar de preocupar a atenção do governo e do parlamento”.
Decorria o ano de 1904 e em 18 de março, na Câmara dos Pares do Reino, Jacinto Cândido
profere um discurso que com um detalhe enorme vai focalizando um conjunto de questões que
fragilizam a sociedade portuguesa. Relativamente à questão educativa, expressa que: “Por cá
excluiu-se do ensino a religião e expulsou-se o clero, em obediência à orientação jacobina”,
limitando-se os “homens de Estado” em “copiar organizações de Estados estrangeiros, suprimindo-lhes, porém, a parte verdadeiramente substancial para a educação – a base religiosa”.
As posições em debate
Porto, fevereiro de 1899, constitui-se uma denominada Comissão de Vigilância5 que “pretende
demonstrar a necessidade urgente do ensino católico nos liceus” e “facilitar ao governo o suprimento de uma lacuna e a introdução de um melhoramento que as nações mais cultas já disfrutam”.
Racionalmente e com uma “perspetiva conciliadora” enunciam um conjunto de argumentos que
legitimam o ensino católico – ou o ensino religioso, ou a cadeira de religião, ou o ensinar a religião do estado, ou o ensino da religião católica ou, por fim, o ensino da religião oficial, sendo
estas as declinações que a Comissão usa ao longo do seu texto – e que são sistematizados em
três dimensões: i) de natureza jurídica; ii) de natureza político-ideológica, e iii) da natureza científica e pedagógica.
Começam os autores por afirmar que o ensino religioso é tão novidade no ensino secundário
como o ensino da Legislação ou do Alemão, e que face aos propósitos explícitos da reforma –
“fechar os colégios, povoar os liceus e laicizar o ensino” –, especificam:

Empenhados em acabar com os institutos particulares, onde o ensino
moral e religioso acompanhava, em maior ou menor escala, o ensino
literário e científico, os confecionadores do Regulamento, feriram com
o mesmo golpe a religião e o clero, a liberdade e a educação. Ora esta novidade injustificável é que não encontra exemplo em nenhum
povo. (Comissão de Vigilância, 1899, p. 6).
O raciocínio proposto é singelo: se os colégios vão “fechar” então devem os alunos “encontrar
nos institutos oficiais” o “ensino moral e religioso que geralmente lhes era ministrado nos colégios”, e tudo isto é provocado pela reforma que pretendendo o “monopólio da instrução” – ou
seja a “concentração nos liceus” – não ponderou “os perigos a que esse deslocamento condena
a juventude” (id., p. 7). Objetivamente, a cadeira de religião seria um antídoto do “meio que
perverte a criança” em todos os sentidos – moral e socialmente.
Logicamente os autores recorrem ao edifício jurídico-constitucional em que se define o catolicismo como religião oficial, deduzindo que para se praticar uma religião é “necessário conhecêla, e o conhecimento pressupõe aprendizado” logo “adotar o catolicismo como religião oficial é
autorizar também senão impor o seu ensino oficial” (id., p. 8). Aprofundam o seu raciocínio
afirmando taxativamente que não há liberdade de cultos, mas sim tolerância de cultos, não
compreendendo o porquê da deliberada confusão que é estabelecida, já que todas as religiões
são permitidas “só quanto ao culto doméstico ou particular” (id., p. 9), traduzindo-se tal pressuposto que “ninguém obriga os não católicos” às lições da “Religião de Estado”, não se podendo aqui também misturar “perseguições com ensino” (id., p. 10). Transportam-se, então, os
argumentos para o âmbito político-ideológico, refutando que não se pretende reavivar qualquer
“questão religiosa”, já que “ensinar a Religião do Estado, e isto é, expor a doutrina católica ti-
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rando dela aplicações práticas para a vida honesta do cidadão português, também não pode
ofender ninguém” (id., p. 11), significando tal atitude somente “exercer um direito e cumprir
um dever” porque “o catolicismo é o melhor elemento conservador, de que um governo pode
lançar mão para manter a boa ordem” (id., p. 10). Neste aspeto nomeiam explicitamente os
protestantes como perturbadores porque “fazem larga propaganda contra a Religião do país”
(id., p. 11) e afirmam que o catolicismo é o grande catalisar contra os males morais, referindo,
com indisfarçável orgulho, os “heróis de Portugal” como exemplo daqueles que jamais abdicaram das “crenças religiosas” e que foram fazendo de Portugal um país “grande e temido” (id.,
p. 15). Infere-se da apologia do catolicismo que ele para “produzir frutos” comece a ser impregnado desde a família, competindo ao estado “a tutela das famílias e da sociedade em geral
para garantir dos seus interesses, e nenhum interesse é mais vital que o religioso” contra “a
incerteza e a contingência” (id., p. 20), ou seja: a “ignorância religiosa”, a “falta de autoridade”,
a “descrença” ou o “indiferentismo”. Este princípio é transposto para a escola através da recusa
liminar da neutralidade religiosa na escola, porque se a religião é a “base da moral” logo é de
“toda a educação” (id., p. 45), tende a ser uma das premissas fundamentais dos membros da
Comissão de Vigilância. Remetem-se, em seguida, na defesa da obrigatoriedade do ensino religioso e na especificação de qual deveria ser a natureza de “cadeira” escolar. Dizem que o ensino religioso “ministrado na instrução primária não pode deixar de ser elementaríssimo” (id., p.
15). Justificam uma perspetiva de continuidade no seu ensino, que tendo começado na mãe,
passa pela instrução primária e deverá encontrar a máxima expressão no secundário, recorrendo ao argumento de que há “disciplinas que se estudam na primária e depois continuam no
liceu” (id.), e que no caso da religião tal se justifica de sobremaneira, não só por razões que se
prendem com as fases do desenvolvimento psicológico, mas fundamentalmente para evitar que
o catolicismo seja o “sistema religioso mais perfeito talvez do que qualquer outro, mas sem nada de divino além do que a imaginação exaltada do povo ignorante lhe adiciona” (id., p. 17).
Certamente, para a Comissão de Vigilância está presente uma outra preocupação: “ministrar
ideias claras” (id., p. 17), o que significa “ensinar os dogmas” – ou seja: a verdade –, extirpando “os cultos absurdos de todos os povos” – ou seja: o erro – de modo a que se desenvolva no
“espírito do aluno” o “bem e o belo” (id., p. 18), que é na essência conhecer o catolicismo, que
deve ser ministrado com método e sistematicidade. Concluem, os autores, que “o ensino da
religião entre nós não é sistemático, não é um organismo, é uma anomalia: tem apenas pés e
cabeça, os pés na instrução primária, a cabeça na Faculdade de Teologia” (id., pp. 19-20).

as noções de catecismo que o aluno recebe em instrução primária,
são insuficientíssimas e estão sujeitas até ficarem de todo inúteis,
atenta a tenra idade em que os alunos podem abrir matrícula nos liceus. Ora devemos partir do princípio, que os alunos para poderem
praticar consigo e respeitar nos outros a religião católica, necessitam
ter conhecimento suficiente dela, e este conhecimento (que a instrução primária lhes não dá) podem com pouco trabalho e muito fruto
adquiri-lo na instrução secundária, que se estende pelo longo período
de 7 anos. (id., pp. 42-43).
Desta demonstração resulta que o “ensino católico merece um lugar proeminente no quadro da
instrução secundária” – defendendo os autores que na condição da sua inclusão no secundário
seria dispensável no ensino superior – não se confundindo com a filosofia, porque “as inspirações da razão humana” são distintas das “verdades da revelação divina”: “A religião abrange e
supõe a moral racional, mas não se circunscreve aos seus apertados limites; vai mais longe e
sobe mais alto” (id., p. 44). Neste sentido defendem intransigentemente a criação de “uma cadeira de ensino religioso”6, com o seu objeto e método, os seus manuais, e a sua carga letiva, e
afirma que estão prontos a “submetê-los à aprovação do Governo” (id., p. 21).
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Conclusão
Apesar da assertividade das reivindicações, paulatinamente um conjunto de circunstâncias vão
ditando um certo esmorecer da vontade de afirmação das posições. Possivelmente o distanciamento da hierarquia eclesiástica e as diferentes formações académicas dos cleros – curso teológico dos Seminários e Licenciados em Teologia; aliás, estes não eram abrangidos pelas
cláusulas da reforma – tenham desmobilizado e fragmentado a classe, aliado ao parecer de António Cândido (vogal do Conselho Superior de Instrução) sobre os relatórios do liceu de Lisboa
e do liceu central do Porto onde se propunha que “se ministrasse religião nos liceus”, que não
defendeu tal pretensão e só reconheceu a licenciatura em Teologia como válida para lecionar,
que possivelmente ainda a afastou mais (Magalhães, 2011, p. 81 sq.), catapultando, no entanto, os leigos para assumirem a contestação. Naturalmente, o tempo foi clarificando o constructo
de liberdade de ensino no sentido do direito comum. Contudo, as polémicas substantivas que a
Comissão de Vigilância animou, persistem e são o cerne da própria democracia: estado confessional, tolerância de cultos e recusa do ensino neutro, demonstram que apesar da “cadeira de
religião” ser marginal nos programas escolares, a reivindicação do ensino confessional da religião está presente como contraponto à diversidade religiosa, que é, certamente, uma das manifestações da pluralidade moral, cultural, filosófica e política. A retórica que a Comissão de
Vigilância usou quando nomeou as “nações avançadas” escamoteou, justamente, os processos
de secularização que percorreram a Europa (cf., Rémond, 2001) e que, certamente, a Comissão
obliterava para Portugal.
Notas
1
2

3

4

5

Para a legislação ver Instrucção Pública em Portugal (1900).
Nomeadamente ser “ineficaz e contrária aos princípios mais elementares da pedagogia”
(Bastos, 1897, p. 101 sq.); anular o aluno e o professor, como refere J. Simões Dias (1895,
p. 81 sq.), ou as omissões sinalizadas por Bernardino Machado (1899, p. 310 sq.) de “higiene, exercícios físicos, trabalhos manuais, modelações, canto, instrução moral e cívica”.
Que pode ser ilustrada pelo isomorfismo das críticas tecidas pelos mais díspares setores políticos como ainda pela natureza das providências adotadas entre 1895 e 1897 (cf., Instrucção Pública em Portugal (1900), pp. 201-225).
Refira-se que em 1871 foi publicada uma revista intitulada O Ensino Livre que tinha como
princípio a articulação entre “liberdade de ensino, descentralização administrativa e articulação da iniciativa privada com a oficial”, enquanto essencial para a “reforma e desenvolvimento da educação em Portugal”; os seus promotores cultivavam a crença de que “só a
iniciativa particular poderá prover de remédio pronto às enfermidades de que adoece a instrução pública em Portugal” (cf., verbete em Nóvoa (1993), pp. 197-198). A nova Ensino Livre parece estar apostada em combater a reforma “de um visionário sem critério
pedagógico” que quer reduzir à miséria uma “numerosa e prestante classe de obreiros da
instrução” e destruir “pela base toda a civilização portuguesa”, votando “criminosamente à
ignorância” as crianças do país. Editorialmente situa-se na defesa do ensino privado – “reduzidas que se encontram as suas possibilidades de exercício em consequência da reforma do
ensino secundário de 1895” – e legitimar as reivindicações contra o modelo “pedagogicamente retrógrado” (cf., verbete em Nóvoa (1993), pp. 348-350). Compaginando a informação sobre estes periódicos tudo parece indicar que houve uma reconfiguração do ensino
privado e que provavelmente de um entusiasmo ativo tenha passado para um pessimismo
reativo, para além do excessivo protagonismo dos atores católicos nesta oferta educativa.
A Comissão de Vigilância era composta por Joaquim Luís de Albuquerque (bacharel em Teologia e Direito, professor de ciências eclesiásticas); conselheiro Teotónio Manuel Ribeiro Viei-
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ra de Castro (professor de ciências eclesiásticas); conselheiro Domingos de Sousa Moreira
Freire (bacharel em Teologia e Direito e Abade de Santo Ildefonso); padre Albino Ferreira A.
Coelho (professor público); José Alves Correia da Silva (bacharel em Teologia, professor de
ciências eclesiásticas); António Pinto de Sousa Alvim (abade da Foz do Douro); padre António Manuel da Silva Pinto Abreu (professor do ensino livre, legalmente habilitado), e padre
Manuel Marinho (professor do ensino livre, legalmente habilitado).
A justificação sociológica para a reivindicação vem das práticas que se podem verificar “nas
nações cultas” e “onde o catolicismo é religião de Estado”, e com detalhe vão percorrer “os
programas e anuários do ensino secundário” da Hungria, da Áustria, da Suíça, da Alemanha,
da Inglaterra, da Bélgica e da Espanha, quanto à França a preocupação é desmontar o “ensino leigo ou neutro” e enfatizar “o trabalho de recristianização pelo ensino religioso, que esteve sempre na tradição francesa” (Comissão de Vigilância, 1899, pp. 22-42). A conclusão
que retiram é que estes países patenteiam uma “evolução” e que Portugal se mostra “estacionário e refratário”. A justificação didática vão-na buscar a uma intervenção de Barros
Gomes onde “demonstrou a necessidade urgente do ensino da religião” em relação “com o
amadurecimento da razão” (ib., p. 21).
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Através do contato com as atas da Intendência Municipal e da Câmara Municipal de Ouro Preto, entre 1889 e 1896, visualizamos como se dava a participação dos vereadores e intendentes na formulação e aprovação das leis referentes ao município, e principalmente naquelas
relacionadas à educação. É preciso salientar que com a Proclamação da República, em 1889, as
Câmaras Municipais são extintas e mais tarde, quando reabertas em 1892, substituem as Intendências, que vigoraram desde o início de 1890.
Acompanhando as discussões e a conseqüente participação dos membros da câmara
que tomam posse em 1892, destacou-se, para os nossos propósitos, o vereador e também padre Camillo Lellis Ferreira Velloso devido à quantidade de sugestões e ao ativo envolvimento no
processo de organização do ensino na cidade de Ouro Preto na realidade republicana que se
iniciava. Frente a essa intensa atuação do referido Padre surgiram-nos algumas indagações que
procuraremos deslindar ao longo deste texto.
Não é possível afirmar, apenas por sua participação nas discussões realizadas na Câmara, envolvendo a regulamentação do ensino em Ouro Preto e outros aspectos relacionados à
cultura e à organização da sociedade, que o Padre Camillo Velloso representava diretamente
um projeto da Igreja Católica. É possível que houvesse essa motivação por conta da recente
separação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, com a proclamação da República, e os
conflitos daí advindos, que levaram a Igreja nestes primeiros anos a sentir-se traída pelo poder
público. A busca de espaço nas Câmaras Municipais (e nos demais escalões dos legislativos estaduais e federal) podia representar uma tentativa de reorganização da Igreja, mas não encontramos elementos suficientes, na documentação consultada, para avançarmos nessas
afirmações. Portanto, para que pudéssemos aquilatar o quanto sua posição religiosa possa ter
influenciado suas ações como vereador, buscamos avançar para além das atas da câmara, procurando identificar como se pensava a educação no âmbito da Igreja Católica. A partir daí decidimos aprofundar um pouco mais a investigação, na tentativa de compreender não só a
organização do ensino, mas qual a importância da participação da Igreja Católica nesse processo. Até que ponto a Igreja influenciou, ou não, a sistematização do ensino na então capital do
estado de Minas Gerais.
Não intencionamos neste trabalho usar uma estrutura metodológica previamente estabelecida, nem conceitos pré-determinados. Pelo contrário, tivemos a intenção de desenvolver
uma história problema, procurando não nos distanciarmos da proposição fundamental de Thompson (1981), no que se refere às limitações do conhecimento histórico, reconhecendo que
este tipo de saber é sempre incompleto e inacabado. Thompson (1981) aponta para a possibilidade da produção do conhecimento histórico sem necessariamente nos atermos às “macroexplicações”, o que nos leva a relembrar sempre que não temos a pretensão de explicar todo o
processo de sistematização do ensino brasileiro: concentramo-nos em um recorte no tempo e
no espaço para que do âmbito local possamos (nós ou outros pesquisadores) fazer paralelos ou
contrapor interpretações com os acontecimentos mais gerais no interior da jovem República,
buscando a compreensão de como o nacional influencia o local e vice-versa.
Num primeiro contato com os estudos historiográficos sobre a temática Igreja e Educação, no período da Primeira República, pudemos constatar que a grande maioria tem um foco
mais geral, procurando entender as relações entre as instituições católicas e a regulamentação
do ensino em âmbito estadual ou nacional. Assim, por acreditar na importância de perceber
como aconteceu a ordenação do ensino não só em escala maior, mas também na esfera local e
regional é que enveredamos por esta linha de análise.
Igreja e República
Em fins do século XIX o Brasil experimentou mudanças sociais e políticas que culminaram na proclamação da república, inaugurando um período que mais tarde ficou conhecido co-
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mo Primeira República ou República Velha. Tais transformações atingiram sobremaneira a instituição maior de representação religiosa no país, a Igreja Católica. Segundo Oscar Figueiredo
Lustosa (1991, p. 27) a nova constituição “apresentava, no seu espírito, um texto pouco aceitável para a Igreja em razão do laicismo que permeia, de ponta a ponta, desde o prólogo (exclusão do nome de Deus) até o artigo 72 com os diversos tópicos de secularização, especialmente
no que toca à instituição do ensino leigo nos estabelecimentos públicos”.
Este historiador aponta ainda que o período aqui analisado compreende aquele de maior desconfiança da Igreja em relação ao novo regime. É um momento em que a instituição busca reagir às medidas laicizantes do novo governo, que julga prejudiciais à sua condição atual e
futura de religião dominante no Brasil. Ao negarem a condição de exclusividade ao catolicismo,
legitimando a liberdade religiosa, os governantes brasileiros perdem a confiança da hierarquia
Católica, que desenvolve intensa campanha contra as medidas do Governo Provisório, por meio
de Cartas Pastorais, artigos na imprensa, prédicas no púlpito, etc, tentando não permitir que os
fiéis se distanciem dos princípios defendidos pelo catolicismo.
Apesar da separação entre Igreja e Estado, advinda com a nova realidade republicana,
atender a antigos anseios não só do mundo leigo mas também da própria Igreja durante o século XIX, esta instituição não se conformou com a extensão da medida e com a forma como foi
implementada. No entanto, para garantir sua sobrevivência e estabelecer novos espaços de
influência junto à população, é que a Igreja católica vai se voltar para a educação, percebendo
o papel fundamental da mesma como força de coesão (e de coerção) social, além de campo
singular para a difusão de sua doutrina e de arregimentação de novos devotos. Além disso, a
Igreja procurará garantir o máximo de influência no interior do Estado, preservando antigos
laços e estabelecendo pontes para contato com o Governo Provisório a fim de reservar para si
um papel significativo nos delineamentos da nova sociedade brasileira republicana. Wojciech
Andrzej Kulesza (2002, p. 3) propõe que “a descentralização política características do regime
federativo implantado pela República, propiciou à Igreja um vasto campo de experimentação de
táticas diversas tendo em vista seus objetivos. Concorrendo com o Estado no âmbito das políticas sociais (situação herdada do Império), é natural que os espaços de atuação dos bispos
coincidissem com os territórios dos estados brasileiros”. Diante da nova realidade a Igreja se
viu obrigada a adaptar-se às novas circunstâncias, pois o regime político recém-instalado previa
a laicização permanente do Estado. No entanto, se a Igreja Católica perdia poder neste cenário
político, ganhava autonomia, podendo movimentar-se livremente, sem as constrições a que
estava sujeita nos tempos imperiais de interação íntima com o Estado.
Minas Gerais na Primeira República
A Igreja buscou novos mecanismos de influência na vida política do país, e o fez em
grande medida com a fundação das escolas católicas, onde seriam educados os filhos da elite
brasileira, procurando garantir influência sobre aqueles que provavelmente mais tarde governariam o país. Em Minas Gerais, mais do que em qualquer outro estado brasileiro, serão bem sucedidas as tentativas católicas de reaver sua posição no cenário educacional. Para Marcos
Marques de Oliveira (2004, p. 949) o Estado deixou espaço para a investida da Igreja católica,
bem como de outras confissões religiosas, ao não especificar controle público sobre a educação
para além do ensino primário:

Na transição republicana, com a adesão de parte da elite intelectual
aos ideais do liberalismo burguês, é atribuída à educação a tarefa heróica de promover a reconstrução da sociedade. A primeira Constituição da República, de 1891, institui o sistema federativo de governo e,
conseqüentemente, a descentralização do ensino. Em seu artigo 35,
itens 3º. e 4º., reservou à União o direito de criar instituições de ensi-
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no superior e secundário nos estados e prover a instrução secundária
no Distrito Federal. Aos estados competia prover e legislar sobre a
educação primária, além do ensino profissional (que compreendia, na
época, as escolas normais de nível médio para moças e as escolas
técnicas para rapazes).
Assim, apesar da constituição nacional estabelecer o laicismo do Estado, o caráter predominantemente descentralizador do poder incluído no texto de 1891 permitia que não apenas
os estados dessem uma configuração particular ao campo da educação, como também concedia
à Igreja católica um espaço de ação que a mesma já conhecida de longa data e para o qual
buscará atrair, ainda, as congregações européias, abrindo diversos colégios de nível secundário
pelo Brasil afora.
Também em outros aspectos a descentralização deixará suas marcas, como na própria
elaboração das constituições estaduais, nas quais nem todos os estados seguiram o princípio da
Lei maior, que dispensara o chamamento divino em seu início. Para José Afonso da Silva (2004,
p. 80) “O sistema constitucional implantado enfraquecera o poder central e reacendera os poderes regionais e locais, adormecidos sob o guante do mecanismo unitário e centralizador do
Império. O governo federal não seria capaz de suster-se, se não escorasse nos poderes estaduais”. Em Minas Gerais certas medidas presentes na constituição nacional, como a exclusão do
nome de Deus e a aplicação do ensino leigo, não terão repercussão local: Deus abrirá a Constituição e o ensino religioso nas escolas públicas acabará sendo “flexibilizado”. Neste estado continuará forte a influência da Igreja Católica nas decisões políticas, principalmente as referentes
à Educação, demonstrando que grande parte do poder do catolicismo permanecia intocado e
que, apesar da separação formal, os vínculos entre igreja e Estado nunca se romperam totalmente, conforme nos demonstra Vera Lucia Abrão Borges (2006, p. 25):

...fica evidente que a força política da Igreja católica em Minas Gerais
não se esvaiu, mesmo tendo sido excluída de seu tradicional domínio
geográfico e ideológico (Estado Pontifício). O Estado manteve a tradição cristã, não aderindo à "fobia" religiosa dos poderes federais, de
forma que nada se alterou no âmbito do ensino religioso, facultativo
nos estabelecimentos oficiais e particulares, e muito menos com relação à assistência religiosa voluntária e livre nos demais estabelecimentos do Estado.
Pode se afirmar que o interesse da Igreja Católica por Minas Gerais deriva da posição
de destaque ocupada por esse estado no que se refere ao cenário político nacional, embora
devamos nos lembrar que a ação da Igreja não se circunscrevia a esta região, pois as medidas
tomadas pelos bispos tinham uma abrangência bem mais ampla. Daí que Ouro Preto, por ser a
capital, tenha recebido atenção especial por parte da Igreja Católica. A cidade apresentava especificidades importantes, pois hospedava em seus domínios a Câmara Municipal, centro de
decisões da mais importante cidade do estado, e também sediou a câmara constituinte (em que
estiveram presentes religiosos católicos eleitos), onde os debates em torno da nova estrutura
do estado foram estabelecidos e, ainda, o novo legislativo estadual, composto de Câmara e Senado. Não nos esqueçamos, finalmente, que era o centro de todas as decisões do estado como
sede de governo e contando com a presença do governador e sua estrutura administrativa. Levando tais elementos em consideração fica mais inteligível a importância de se destacar a presença de um Padre no interior da Câmara Municipal de Ouro Preto em 1892.
Passa a fazer parte dessa primeira legislatura municipal republicana, sucedendo às Intendências, que vigoraram até o início de 1892, o então Padre Camillo de Lellis Ferreira Velloso
que desempenha como vereador intensa participação nas decisões da Câmara. Posteriormente
o irmão do Padre Camillo Velloso também fará parte da Câmara Municipal de Ouro Preto, o
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igualmente padre Cândido Velloso. Esta sequência de eclesiásticos no espaço legislativo municipal expõe claramente o poder que a Igreja ainda detinha, bem como a continuidade de uma
prática vinda dos tempos do Império, que era a da igreja católica imiscuir-se nos assuntos políticos.
A permanência de parte da influência exercida no período imperial e as tentativas Católicas de restabelecer seu domínio político nos âmbitos regional e local na Primeira República não
se manifestam de forma exclusiva em Ouro Preto, mas estavam presentes em diversas outras
praças do estado e provavelmente do país. Segundo Wenceslau Gonçalves Neto (2010, p. 99):

Apenas para avaliarmos rapidamente o peso eclesiástico na política
local, basta lembrar que da primeira legislatura do município de Uberabinha, quando da reabertura das Câmaras Municipais em 1892, fazia parte o vigário padre Pio Dantas Barbosa, figura destacada na
organização do processo que levou à autonomia municipal no ano de
1888. (...) Em Mariana, também nessa primeira legislatura, deparamo-nos com a presença do Conego Tobias Bernardino de S. Cunha.
Em Juiz de Fora encontramos o padre João Emilio Ferreira da Silva
como componente da segunda edição da Câmara. Ou seja, boa parte
das câmaras tinham clérigos entre os mandatários eleitos pelo povo,
que não representavam apenas a estes mas também aos interesses
religiosos.
Ainda para Gonçalves Neto (2010, p. 100-102), o que diferencia a participação política
desses párocos daquela realizada no período anterior à República é que durante o Império eles
estavam preocupados com rixas e problemas da política local e nacional. Na República se voltam de forma mais decisiva para os problemas da Igreja e buscam resolvê-los ou amenizá-los a
partir de suas participações nas câmaras municipais:

Fica claro, portanto, a partir desse momento, a incorporação de propósitos claros de militância política pela defesa dos interesses da Igreja e não apenas dos objetivos locais ou pessoais. O padre político não
desaparece, mas toma novo formato. Todavia, é preciso observar que
a prática desses políticos “híbridos”, pelo menos no nível local, nos
primeiros anos da República ainda não conta com um “programa”
comum, uma ação orquestrada na busca de objetivos claramente definidos. Isso só ocorrerá mais à frente, principalmente a partir da década de 1910.
Tomando tal proposição como referência pode-se afirmar que o período aqui analisado
não conta ainda com uma planificação das ações por parte da Igreja para recuperar seu espaço
de influência no interior da sociedade brasileira, mas já vão sendo delineados seus passos para
interferir na organização do ensino e também os esforços para se estabelecer como referência
no cenário educacional.
Ouro Preto
A ata da sessão de instalação da Câmara Municipal de Ouro Preto, em 7 de março de
1892, expõe claramente não apenas a proximidade das relações entre Igreja e Poder Público
nesta cidade, mas também o reconhecimento que os governantes tinham do poder do catolicismo na vida social e da necessidade de angariar o seu apoio. Assim se expressa o secretário
da Câmara: “Aos sete dias do mez de Março de mil oitocentos e noventa e dous, á uma hora da
tarde, voltando de assistir na Igreja Matriz de Ouro Preto á missa votiva do Espirito Santo,
achão reunidos no paço municipal os senhores... (OURO PRETO, 1890-1894)1”. Logo a seguir,
descrevendo o ritual de posse, são reforçados os laços com a religião, apontando-se que “Sobre
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o livro dos Santos Evangelhos prestão então juramento, cada um a seu turno, o sr. presidente e
agente executivo e os srs. Vereadores acima mencionados”. Ao termino da sessão aparece ainda mais um elemento dessa equação:

“Concluidos os trabalhos de hoje, o sr. presidente convida os srs. vereadores a comparecerem ás cinco horas na Capella de S. Francisco
de Assis para ahi assistirem á celebração do solemne Te-Deum laudamos, que será entoado em acção de graças do Todo Poderoso e
depois no paço illuminado da Camara para recepção das pessoas que
concorrerem”.
Nesta mesma ata será descrita também a posse do Padre Camillo Veloso como vereador da cidade. Tais manifestações expõem uma interação nunca interrompida entre os membros da Câmara Municipal e a Igreja Católica, não somente pela utilização dos termos
religiosos, mas porque as discussões que se seguiram na Câmara sempre se pautaram pelo
respeito à Igreja Católica, apoio às suas festividades e iniciativas e nunca pela busca do confronto direto. É possível supor, ainda, que todos os vereadores ou sua maioria professassem o
catolicismo.
A utilização de uma liturgia de cunho religioso no cerimonial de posse não se restringe
à Câmara de Ouro Preto, aparecendo também nos distritos da cidade. A posse dos eleitos para
o Conselho Distrital de Congonhas do Campo, no mesmo dia 7 de março de 1892, também é
realizada após missa e os membros deste conselho fazem juramento em nome de “Deos omnipotente” (CONGONHAS DO CAMPO, 1890-1894).
Em consulta ao Acervo do Arquivo da Cúria de Mariana, tivemos contato com um epistolário (EPISTOLÁRIO – 1703, 1890) que nos esclarece um pouco mais sobre o padre Camillo
Velloso, como já dito, vereador na primeira Câmara de Ouro Preto no período republicano.
Constatamos nesses documentos que Camillo Velloso foi pároco da Freguesia de Antonio Dias
(distrito de Ouro Preto) entre os anos de 1889 e 1890. Tendo se envolvido em algumas desavenças, não fica claro que de que tipo, foi exonerado do cargo em 1890. Volta ao cargo, no
entanto, após vários abaixo-assinados de moradores da freguesia, em 1892, ano em que também é eleito vereador.
Com pouco mais de um mês de exercício de sua edilidade, em 20 de abril de 1892, Velloso apresenta uma proposta que reflete a tentativa da Igreja de estabelecer alguma forma de
influência ou de controle sobre os rumos da Educação em Ouro Preto. Deve-se destacar, no
entanto, que a preocupação parece menor para com a instrução e maior em conseguir o compromisso, por parte dos membros da Câmara, com a retomada dos princípios cristãos no ensino:

O Sr. Camillo Velloso levanta-se para apresentar uma proposta de
immenso alcance moral, da ordem d’aquellas que, pelo valor do seu
objecto, sem previa justificação, impõem-se ao mais franco e benevolo acolhimento da Camara. (…) N’estas disposições, que acredita serem as de toda a Camara, vem hoje occupar-se das escolas em que a
infancia se deve preparar, habilitar-se para em breve vir a ser digna
herdeira do futuro da patria. Demorando-se em analyzar o que de
pernicioso pode offerecer o ensino das escolas desde que tornou-se
leigo, material e atheu, depois que d’elle arrancou-se até a ultima reminiscencia do nome de Deus, faz sentir como salutar virá a ser à opportuna intervenção da Camara, em que tão altamente predomina o
sentimento religioso dos nossos antepassados, contribuindo ella com
o que couber na esphera de suas forças para neutralisar os pessimos
effeitos da satanica suppressão do cathechismo nas escolas. Nellas fi-
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carão os livros de leitura anteriormente admittidos. Estes, porem, feitos no pressupposto de irem concorrer com os da doutrina christã,
pouco ou nada se occupão d’este elevado assumpto e apenas visão a
instrucção profana dos alumnos. (…) - Indico que a Camara Municipal; comprehendendo bem a altura de sua missão, promovendo a instrucção de seus municipes nas escolas publicas, offerecendo aos
meninos livros que contenhão doutrina para a adequada e bem formar o espirito dos mesmos; contracte com o Dr. Mucio Teixeira dous
mil exemplares ou volumes de sua obra intitulada – Mulheres do
Evangelho -; ficando o Sr. Agente Executivo encarregado de fazer um
contracto da maneira mais conveniente ao estado economico da Camara.
Fica clara a intenção do vereador de utilizar seu poder de influência junto à Câmara e o
poder desta nos destinos das crianças da cidade, para tentar retomar, via introdução de livro
doutrinário nos materiais didáticos distribuídos às escolas, o espaço perdido com a laicização do
ensino definida no nível federal e acompanhada pela constituição de Minas Gerais. A sessão
será encerrada sem nenhum questionamento por parte dos outros vereadores sobre o teor da
proposta, até pelo contrário, a moção contará com o apoio declarado de outro vereador, Claudionor Guites. Como em outras sessões da Câmara com assuntos de pouca ou menor relevância que este o debate se tornava muitas vezes intenso, podemos deduzir daí que,
provavelmente, a proposta do padre fora bem aceita pela edilidade.
Seguindo o trâmite normal de todas as propostas apresentadas à Câmara, a de Camillo
Velloso também foi encaminhada para uma comissão interna para receber um parecer. O relator, vereador Randolpho Bretas, em 4 de maio de 1892, deixa claro em seu parecer que a Câmara reconhece as intenções “patrióticas” de Camillo Velloso, no entanto não poderia aprovar a
compra do material, alegando que a Câmara ainda não tinha escolas sob sua jurisdição, pois
todas as escolas do município até aquele momento pertenciam ao Estado e, por isso, somente
o Estado poderia fazer a escolha do material didático a ser nelas utilizado. O parecer acaba
sendo unanimemente aprovado, pondo fim às pretensões do nosso religioso e, por extensão,
da Igreja Católica naquele momento. É preciso salientar, contudo, que em nenhuma parte do
parecer é contestado o teor da proposta, sinalizando que a edilidade não tem interesse em entrar em conflito com a Igreja, apesar de demonstrar que a Câmara não podia passar por cima
de decisão estadual sobre a questão em pauta.
Nas sessões seguintes, ainda no ano de 1892, surgem indicações para abertura de escolas sob jurisdição da Câmara Municipal, tanto no ensino primário, como secundário. É interessante destacar que Ouro Preto, devido à sua condição de capital, era bem servida por
escolas estaduais, não contando com nenhuma escola de responsabilidade municipal. Por conta
disso, o debate sobre a necessidade da criação de escolas mantidas pela Câmara vai se intensificando e várias escolas ganharão vida nesta primeira legislatura. Chama atenção, inclusive,
uma indicação, em 18 de agosto de 1892, que reflete tanto este esforço pela criação de escolas
como a ação da Igreja nesse campo e sua influência no crescimento do setor educacional em
Minas Gerais: “Indicamos que a Camara da Capital consinta que os exames feitos no collegio da
Cachoeira do Campo, fundado pelo Revmo. Sr. Padre Theodolino José Fagundes para instrucção primaria e secundaria do sexo masculino, sejão validos para os candidatos ao magisterio
das escolas municipaes, que opportunamente serão fundadas”. Mais uma vez percebe-se que
os interesses da Câmara Municipal estão em consonância com os da Igreja, pois na medida em
que a Câmara atribuía ao Colégio de Cachoeira do Campo a função de formar professores para
atuarem nas escolas de Ouro Preto estava também conferindo à Igreja um alto poder de in-
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fluência sobre o ensino que se faria nessas escolas, mesmo que se mantivessem as diretrizes
laicistas previstas nas legislações federal e estadual.
Numa outra passagem das atas da Câmara, de 26 de abril de 1893, há referência a
uma solicitação de auxílio da Associação de Santa Isabel d’Hungria, a respeito da qual o senhor
Claudionor Guites “declara não ter conhecimento da associação de que se trata senão pelo balanço impresso do anno findo, em que figura ella com varios recebimentos para fins humanitarios. E sobre este assumpto entende que melhor alvitre seria o de fundar-se desde logo o asylo
de orphãos em algum dos predios incorporados do respectivo patrimônio, podendo essa mesma
associação, se assim convier, dirigil-o e administral-o, sob as vistas immediatas da agencia executiva”. No seguimento da ata dessa sessão encontramos novos lances do debate:

O sr. Presidente detem-se a mostrar os serviços relevantes que á humanidade desvalida presta aquella benemerita associação, cujos desvelos estendem-se ao amparo de orphãos que delles necessitão. (…)
O sr. Randolpho Bretas, sustentando o parecer da commissão de que
é relator, observa que o asylo de orphãos nada tem de commum com
o presente requerimento da associação de Santa Isabel d’Hungria,
que nelle unicamente trata de ministrar pequenos abrigos a pobresa
recatada, que não sai a esmolar por portas e que, por isso mesmo,
mais direitos tem á commiseração dos conterraneos representados
por esta camara, a qual, com a concessão gratuita de aforamento de
alguns metros de terrenos em local onde são de minimo ou valor digo, ou quase de nenhum valor, concorrerá de sua parte para que tenhão asylo muitas familias sem abrigo e sem amparo alem do que
lhes presta a virtuosa e respeitavel associação a que se refere o presente debate. Encerrada a discussão, é adoptado o parecer.
Notemos que apesar dos questionamentos do vereador Claudionor Guites sobre as atividades da dita associação, o próprio presidente da Câmara sai em defesa da mesma destacando a presteza com que havia até o momento auxiliado as famílias carentes da localidade. Esse
tipo de defesa de irmandades ligadas à Igreja Católica não é um fato isolado, aparecendo em
vários momentos nas discussões da Câmara, onde recebem apoio dos vereadores, sendo por
diversas vezes as verbas ou doações solicitadas prontamente atendidas.
Sobre essa mesma discussão, envolvendo o cuidado da infância desvalida, chama-se a
atenção no interior desta ata para as tentativas que já haviam sido feitas por alguns vereadores
junto ao bispo de Mariana, tentando conseguir a “vinda de duas irmans de S. José” que pudessem se encarregar da direção de um asilo de órfãos para a cidade. Apesar de não se conseguir
alcançar o intento, a passagem mostra que permaneciam boas as relações entre a Igreja e a
Câmara, mesmo com o laicismo declarado do Estado brasileiro.
Ainda no mesmo ano de 1893, no dia 19 de dezembro, após longa discussão sobre a
criação ou não de uma taxa escolar para financiar a fundação de escolas nos distritos da cidade
de Ouro Preto, em que prevalecem os argumentos favoráveis à cobrança desse novo imposto,
há uma passagem em que o presidente da Câmara parabeniza o vereador Padre Camillo Velloso
ao retornar de uma longa excursão realizada juntamente com o Bispo de Mariana pelo interior
do estado. Aproveitando-se da oportunidade, o padre enaltece as atividades do Bispo, e consequentemente da Igreja,

“pelos immensos serviços que acaba de prestar á amplissima zona
que percorreo, levando o pão do espirito a remotas regiões onde nunca penetrarão os grandes politicos actuaes, os pretensos factores da
felicidade do povo, que tem a ventura de nem se quer conhecel-os. A
mãos largas, alli derramou o eminente prelado os mais preciosos be-
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nefícios, como o do ensino, de que tão carecedores se achavão innumeraveis meninos, á mingoa de escolas, fundando tres grandes centros de instrucção na fasenda que pertencia ao finado Senador Silveira
Lobo, em Caratinga e no Manhuassú”.
Além de exaltar as atividades do Bispo, Velloso também dirige uma crítica aos “políticos
atuais” que não estariam conscientes das reais necessidades do povo, mormente as da educação. Levando em consideração as ações do referido padre, do início da legislatura até aquele
momento, suas constantes tentativas de reafirmar a posição da Igreja frente ao novo regime
político, devemos perceber tais apontamentos também como uma crítica direta aos liberais republicanos, que não teriam se apercebido da importância da aliança com a Igreja católica e de
seu papel significativo no oferecimento da instrução para o povo.
Resultados e Discussão
Partindo do pressuposto de que as leis servem de referência para a maneira como é organizada a vida em sociedade, podemos afirmar que, apesar de não se guiarem inteiramente
pelos códigos do Estado, as pessoas têm nessas formulações um parâmetro para seu comportamento, seja no sentido de rejeitar ou de se submeter ao que ali está prescrito.
E quando rejeitam aquilo que está explicitado na lei os cidadãos participam de forma
ativa, como agentes sociais, na reorganização da sociedade, conduzindo o Estado a uma nova
formulação que seja compatível com a realidade social. No momento da proclamação da República os diversos agentes da sociedade, inclusive a Igreja Católica, movimentam-se no sentido
de garantir que seus interesses sejam assegurados em lei e que seus espaços de influência sejam assegurados. A atuação do Padre Camillo Velloso na Câmara Municipal de Ouro Preto deve
ser compreendida como uma manifestação da ação da Igreja buscando preservar a posição de
destaque que obtivera no passado. Ou, pelo menos, buscar posições de defesa para impedir
maiores prejuízos.
Podemos entender que o mesmo embate se dá no âmbito da educação. Apesar de os
códigos e leis, que regem o sistema educacional, serem formulados no interior do Estado e dali
serem aplicados ao restante da sociedade, por meio da criação de escolas primárias, colégios e
universidades, é a sociedade, por meio de seus agentes, que sinaliza ao Estado se aquele sistema educacional é ou não compatível com a realidade.
Neste sentido Dermeval Saviani (2007) aponta a necessidade de entendermos como as
idéias pedagógicas se configuraram no Brasil, entendendo por idéias pedagógicas as idéias
educacionais como elas se dão no âmbito real da educação, ou seja, como elas se dão na prática. Reconhecemos que apesar de no contexto nacional do início da Primeira República prevalecer a separação entre Igreja e Estado, sobretudo demarcada pelo ensino laico, o mesmo não
ocorre em na delimitação do sistema educacional de Ouro Preto. Nesta cidade, na prática, a
Igreja católica continuará exercendo grande poder, conseguindo o apoio da Câmara Municipal
para diversas de suas iniciativas, como a abertura de escolas e para obras de caridade, bem
como permanecerá como instituição que participa de todas as cerimônias políticas, concedendo
a elas as suas bênçãos.
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Estes cem anos, estudados neste ensaio, sobre o problema vital
da democracia e da nacionalidade no Brasil, em três regimes –
colonial, monárquico, republicano – fecha-se com uma realidade incontestável: um zero. Nada, nada se fez, efetivamente.
Desejos, aspirações, vocis flatus... Nada, realmente.1 (PEIXOTO, 1930, p. 152)
Introdução
Professor e autor de manual de história da educação, Afranio Peixoto atuou em várias
frentes e campos de saber, como a medicina, direito, literatura, pedagogia e história. Neste
último, redigiu livros de história do Brasil, da América Latina, da higiene, da literatura e da educação2 No que se refere à História da Educação, possui uma produção dispersa e pouco explorada, como a que se encontra em duas coletâneas nas quais Peixoto reuniu textos de sua
autoria. Trata-se dos livros “Ensinar a ensinar – ensaios de pedagogia prática aplicada à educação nacional” e “Marta e Maria – documentos de ação pública”3 Neste estudo, considerando o
autor como um homem de múltiplas inserções, procuramos analisar as representações formuladas a respeito da educação das vontades e da inteligência contidas nestas duas coletâneas,
bem como os entrecruzamentos destes princípios com a questão religiosa. Neste exercício, buscamos observar o modo como narra a história da educação, considerando as condições que
presidiram a escrita dos livros-documento privilegiados neste estudo, com atenção especial para
o segundo, dado o caráter de narrativa histórica do mesmo.
A coletânea Ensinar a ensinar é composta por sete textos, distribuídos em 212 páginas,
seguidas do índice e de uma sinopse dos assuntos. Os textos reunidos resultam de intervenções
do autor em diferentes ambientes, como podemos observar a seguir:
1.
A educação nacional: aspectos masculinos4
2.
A educação nacional: aspectos femininos5.
3.
O ensino da linguagem6
4.
A linguagem e a gramática7.
5.
Literatura infantil8
6.
O ensino secundário e a educação nacional9
7.
O regime universitário e a educação nacional10.
O que se pode observar nesta coleção de coisas ditas e escritas? Um ponto consiste no
reconhecimento das redes institucionais, humanas e de saberes nas quais o autor circula, se vê
ou pretende ser legitimado. Outro ponto se refere às questões tratadas que, em linhas gerais,
apontam para suas preocupações com a língua materna e com aquilo que se processa nos três
níveis de ensino.
Contudo, o destaque da coletânea centra-se na forma como faz representar a educação
nacional para homens e mulheres orientada pela questão da defesa da soberania nacional. No
que diz respeito à educação masculina, Afranio já faz notar sua concepção da educação como
elemento condicionante para a construção das civilizações. Observa que a instrução é apenas
“um dos meios da educação” (1923:10) enquanto esta “seria a redenção do gênero humano”
(idem). Resultado dos processos históricos singulares de cada nação completa: “cada povo civilizado ou próspero, dentro de si mesmo, se pôs a modificar os seus processos pedagógicos para
conseguir a educação nacional” (idem).
Na continuidade do raciocínio, o autor apresenta os meios para aquisição desta educação da vontade e da inteligência:

O futuro cidadão seria tomado nos primerios anos, dar-se-lheiam antes da escola jardins de infância, casas de crianças, educação dos sentidos, da sensibilidade, do conhecimento, da inte-
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ligência, da vontade, do caráter, com as práticas insistentes da
bondade, do raciocínio, da acção, com o endereço cívico que
seria o fecho da abobada dessa maravilhosa construção (1923,
p.10).
Essas seriam as qualidades indispensáveis para formar o bom cidadão abnegado de si,
voltado aos interesses maiores da pátria e à construção da riqueza da nação. Entretanto, Afranio afirma ter sido esse papel cumprido pela educação nos países civilizados o responsável pela
Grande Guerra. Confundida com a instrução, a educação deixou de ser “meio de perfeição humana” (p. 11). Para o autor, deveria haver um equilíbrio entre os artifícios da educação que
condiciona os naturais instintos físicos e psíquicos os quais necessitam ser domesticados. Neste
sentido, os homens deveriam ser educados – e instruídos – para conduzirem suas vidas ao melhor rendimento humano. Porém, a educação nacional praticada pelas nações civilizadas do velho mundo “falhou porque foi anti-humana” e dirigiu as capacidades desenvolvidas “contra
outros homens, contra outras nacionalidades” (p. 14). A grandeza nacional não poderia prescindir da educação nacional, mas orientar-se em outra direção. Com isso, elencava os aspectos
da educação nacional sobre os quais se deveria pautar uma educação redentora voltada ao
aprimoramento da inteligência e das sensibilidades. A saber:
• a educação física;
• a educação intelectual;
• a educação cívica.
Esse conjunto culmina numa educação cujo fim deveria ser a defesa nacional. Exemplificando o que já foi mencionado acerca da compreensão de um projeto educacional voltado aos
diferentes níveis de ensino, o professor contemplaria cada nível com uma função programática
específica no quadro do processo conformador de cidadãos à moda das elites: educação cívica
para o primário – contemplando ação, exercícios e disciplina; humanidades para o preparatório
– permitindo ampliar a ação no sentido patriótico (p. 34).
No que se refere à questão racial inscrita no debate sobre as disputas pela superioridade entre as nações, a educação deveria primar pela liberdade – qualquer que fosse a raça. O
autor se empenha em afirmar que a superioridade é para aqueles que se mostrassem dignos da
civilização. No caso do Brasil, deveríamos, segundo ele, nos preparar para o mundo mal que
nos cercava com grandeza e pela “posse de nós mesmos”.
A segunda coletânea, por sua vez, reúne 20 textos distintos nos quais o traço do polígrafo e homem de relações plurais também se faz presente quando trata do código do trabalho,
assistência a insanos, acidente do trabalho, legislação social, homenagem a Carlos Peixoto,
combate ao álcool, fenômeno migratório e questões da educação; dentre outros. No caso da
educação, ela é tratada de modo mais direto em três textos. No primeiro11, aborda o tema da
reforma constitucional, defendendo a tese de que só o problema [da educação] justificaria uma
reforma da constituição (PEIXOTO, 1931, p. 11). No seguinte12, mantém a questão da educação e da instrução em debate, reivindicando um tratamento especial para o problema, posto
que, para ele, “no íntimo de todos os vícios nacionais havia um vício de educação” (idem, p.
15).
No entanto, é no terceiro texto, O ensino primário no Brasil em cem anos (1826-1926),
que procura sistematizar um século da história da educação brasileira - século que corresponde
ao centenário da Câmara dos Deputados, isto é, recobre o período de 1826 a 1926. Focalização
compreensível, em parte, pela efeméride do centenário da Câmara, que coincide com o mandato de deputado federal que Afranio exercia em 192613. Trata-se de uma história da educação
com foco na documentação e nos debates do próprio legislativo, tomado como observatório e,
ao mesmo tempo, constituído em ponto de observação14. Neste caso, como em outras narrativas, o protagonista da enunciação se justapõe ao enunciado, o que imprime a esta escrita ca-
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racterísticas peculiares, distintas das que vão orientar o curso-livro “Noções de História da Educação”, publicado pela primeira vez em 193315.
Estrutura narrativa e fontes
O texto do Centenário se encontra organizado em cinco partes, como se segue:
IAntecedentes (Os jesuítas, O Marquês de Pombal, O ensino no tempo colonial,
A constituinte de 1823, O ensino mútuo ou lancasteriano);
II1826-1889: A monarquia (Início da Câmara dos Deputados, Projeto de Lei de
1827, Ato Adicional e Instrução Primária no Município Neutro, A penúria da instrução popular,
Um ato de Pedro II, Formação de docentes, Parecer de Rui Barbosa, Últimas vozes);
III1889-1925: A República (Ministério da Instrução Pública, A Constituinte republicana: a Constituição de 1891, Constitucionalistas ortodoxos, Constitucionalistas Cismáticos, Pró
e contra na Câmara, A lei oposta à necessidade, Recomeçam as aspirações intervencionistas,
Projetos do Governo, Situação vergonhosa e humilhante, Continuam as aspirações intervencionistas, Comissão legislativa de ensino, A indiferença pela reabilitação do Brasil, A guerra impõe
o fechamento das escolas alemãs no Sul, Ensino nem garantido, nem gratuito, Agora, uma conferência, Comparação, Ainda, Erros finais);
IV1915-1926: Reforma Constitucional;
VConclusões (Há um século, discute-se, não se decide; Boas intenções, de uns e
outros: nunca o esforço solidário);
VIBibliografia.
Considerando essa estrutura, o que ela sugere pensar em termos de princípios orientadores da narrativa? O que tal arquitetura textual dá a ver? Um dos primeiros elementos que se
pode destacar remete à adesão à periodização clássica da história do Brasil – Colônia, Monarquia e República, a partir da qual (e em certa medida dela decorrente) destaca a ação do Estado nas reformas promovidas, chamando atenção para a centralidade de alguns protagonistas.
Ao organizar a narrativa nestes termos, outro princípio organizador aparece no texto e
se refere ao fracasso das reformas, condição para reconhecer a desarticulação entre os poderes
executivo e legislativo, como vetor explicativo das reformas mal sucedidas. A enunciação dos
fracassos principia com a expulsão dos “nossos primeiros mestres”, ato inaugural de uma tradição dos desastres relativos às reformas do ensino público (Peixoto, 1931, p. 38). Tradição que
pode ser observada nas subperiodizações sugeridas para o tempo da Monarquia e da República,
como pode ser conferida na estrutura do texto.
Os grandes arranjos político-administrativos recobrem e são responsáveis, portanto, pelos inúmeros insucessos no terreno da instrução primária. Tal diagnóstico se constitui em condição para Peixoto realizar um uso político do passado e, com isso, abrir espaço para difundir e
legitimar as teses que seleciona e atualiza com base nas experiências prévias por ele narradas.
Para realizar tal operação, o parlamentar baiano, constitui um núcleo documental composto por memorialistas, material de imprensa, relatórios, mensagens governamentais, legislação e estatística. Como se pode observar, a informação processada pelo médico-parlamentar
deriva, em linhas gerais, do aparelho do próprio Estado e, parte expressiva, do ambiente que
frequenta, isto é, a Câmara dos Deputados. Essa coleção já contem indícios importantes do que
é privilegiado e, ao lado disto, cumpre notar o modo como emprega essa documentação no
texto.
De modo geral, as fontes cumprem função de credenciamento da história que Peixoto
escreve e, neste sentido, produzem efeitos de verdade. As maiores consistem na legitimação do
aparelho estatal e de seu descaso com a matéria da instrução primária. Deste modo, ao ser
posto em contato com iniciativas do executivo e legislativo, o leitor se vê frente a uma antiga e
longa galeria de iniciativas destinadas à instrução popular que não foram efetivadas. É, pois,
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esta tradição que Peixoto quer ver alterada e, para tanto, dispõe de um arsenal de elementos
de modo a indicar a direção a ser adotada, a ser derivada do esclarecimento obtido pelos bons
exemplos internos e externos.
A biblioteca do deputado
A narrativa do deputado baiano vem apoiada em um conjunto heterogêneo e numeroso
de referências bibliográficas, composta por livro, relatórios, anais, diários, revistas, estatística e
um dicionário. Deste conjunto, chama atenção a literatura produzida pelo aparelho do Estado e
por muitos autores que ocuparam cargos no legislativo, seja na Câmara dos Deputados, seja no
Senado Federal, dentre os quais caberia destacar Rui Barbosa, Almeida de Oliveira, Azevedo
Sodré, Dunshee de Abranches, José Augusto Bezerra de Meneses, José Veríssimo, Miguel Calmon, Monteiro de Sousa, sendo os cinco últimos referidos duas vezes16.
A seleção e as características do conjunto indicia a rede de interlocução e orientação
que procurou imprimir a narrativa, focada no aparelho do Estado, em seu funcionamento ineficaz, creditado a dois traços – o debate centralização/descentralização e às relações com pouca
sintonia entre o executivo e o legislativo. Combinados, os dois traços se constituem em princípios explicativos para os descasos com a instrução primária e, ao mesmo tempo, orientadores
da escrita.
Os descasos são percebidos desde a expulsão dos jesuítas e nas inúmeras reformas que
se sucederam. Tal diagnóstico encontra sustentação no emprego das estatísticas, a partir das
quais procura sublinhar os descompassos internos e descompromissos com a educação popular,
tornados ainda mais flagrantes pelos contrastes promovidos com experiências internacionais,
dentre as quais faz sobressair a dos Estados Unidos.
Um exemplo do primeiro caso pode ser observado no Mapa 1, no qual apresenta os coeficientes relativos à instrução popular no Brasil, no ano de 1872, recobrindo todas as idades17.
Aqui, o investimento consiste em tomar distância dos números absolutos dos que sabiam e não
sabiam ler e escrever, para observar os percentuais em relação a população de cada Província.
Neste caso, chama atenção o Município Neutro com cerca de 36% de leitores/escritores, enquanto que, na outra ponta, aparecem o Ceará, Minas Gerais e Paraíba, com 11%. Observar os
percentuais implica em um deslocamento de perspectiva interessante, pois, neste caso, demonstra a gravidade da situação, inclusive nas Províncias que apresentavam maior número daqueles que sabiam ler e escrever, isto é, Bahia e Minas Gerais, com 249.136 e 223.713 pessoas,
respectivamente.
O recurso às proporcionalidades, empregado em outros mapas, sugere considerar o desafio maior de difundir a instrução elementar para todos. Já o contraste interprovincial parece
cumprir a função de advertir que se tratava de uma questão nacional. Ambos os aspectos focalizam os escassos e irregulares investimentos municipais e estaduais na educação elementar, de
modo a legitimar a intervenção estatal crescente na matéria, sem prejuízo da autoridade legal.
Conforme afirmado pelo autor, a ação do governo central poderia ser feita de modo fraternal
em razão do objetivo maior representado pelos fins da educação. Tal ação imprimiria iniciativas
em que a defesa da integridade e da soberania nacionais podiam ser evidenciadas como no
caso dos estados da região Sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para os
quais o governo se propunha a subvencionar o ensino da língua nacional. Nos demais estados,
o subsídio deveria ser destinado ao ensino profissional e técnico provendo em até 25% os gastos com professores18.
Um exemplo do segundo caso implica observar igualmente o manejo das proporcionalidades, mas desta vez, por meio de outros dois indicadores – o número de escolas e o número
de professores por habitante. Na primeira simulação, considerando-se 43 países, sobretudo, da
Europa e das Américas, o Brasil ocuparia o 31º lugar, com seis escolas para 10 mil habitantes.
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Já o primeiro colocado, os Estados Unidos, teria o quíntuplo, isto é, contava com 30 escolas
para 10 mil habitantes.
No que se refere ao número de professores o contraste internacional reuniu 34 países.
Neste caso, o Brasil também ocupa o 31º lugar, com sete professores para cada 10 mil habitantes. A Holanda, primeiro lugar nesta simulação, possuía mais de oito vezes professores por habitante que o Brasil, isto é, 58/10.000, seguida do Canadá e Estados Unidos, ambos com
52/10.000.
A eleição dos Estados Unidos como referência maior para demonstrar o atraso do Brasil
em termos de instrução primária se processa no item “Dados relativos à difusão do ensino primário no Brasil – A instrução primária na Norte-América” (p. 117-136). Neste exercício exaustivo de descrição e convencimento, Peixoto procura articular uma cesta de indicadores, como
uma tipologia das escolas (isoladas, reunidas, grupos escolares, escola modelo, complementares), vinculação (municipal, particular), matrícula, frequência, população do Estado, população
escolar, população infantil sem escolas, percentagem da população infantil em escolas, percentagem da população infantil sem escolas, renda do Estado, despesa com o ensino primário e
percentagem da despesa. Após traçar um quadro dos 21 estados brasileiros e do Distrito Federal, contrasta com um quadro da chamada Norte-América, com seus 49 estados, mais os territórios do Hawai, Porto Rico e Filipinas e conclui:

Não façamos comparações, por demais humilhantes. Baste um só
exemplo. Não o menos importante dos Estados americanos, mas o
menos importante de seus territórios: Hawai, umas ilhotas do Pacífico,
de que se apossaram em 1898. Pois bem, em 1920 possuíam 255 mil
homens – a vigésima parte da população de São Paulo, e, entretanto,
proporcionalmente, com cinco vezes mais alunos (52.000), com cinco
vezes mais professores (1.500), gastando com a instrução primária
mais do que São Paulo (3.5000.000 dólares, ao tempo, mais de
24.000 contos).
O melhor do Brasil, com o menos importante americano, americanizados em vinte anos, mas americanos do Pacífico, inferiores à média
brasileira, dir-se-ia, porque aquelas crianças são 17.500 japonesas,
3.800 chinesas, 5.300 portuguesas, 3.300 hawaianas, 4.100 mestiças
e apenas 1.000 anglo-saxônicas.... (PEIXOTO, 1931, p. 135)
Não bastasse o jogo e manejo dos números para produzir a ideia dos descompassos internos e de atraso do Brasil, para completar, chama atenção para o fato de que as ilhotas do
Pacífico apresentaram, em 1920, um saldo de 77 milhões de dólares em sua balança comercial.
Com isso, faz aparecer outro argumento central da narrativa, a educação como investimento,
isto é, tecnologia que poderia, ao ser empregada racional e cientificamente, rentabilizar ao máximo as capacidades produtivas.
No fundo, a história narrada é investida como saber em favor de novas intervenções
que deveriam ser pautadas por uma dupla clivagem – a ênfase no ensino primário e na elevação da dotação orçamentária. Clivagem que se constitui em condição para delinear os contornos da intervenção nos edifícios escolares, formação de professores, bibliotecas, museus
pedagógicos, diretoria geral de instrução, fundo escolar e uma regulação dos institutos da liberdade, laicidade e obrigatoriedade do ensino. No entanto, as propostas do deputado baiano
não se circunscreviam à forma escolar, pois reconhecia e apontava a necessidade de interferir
em outras frentes e domínios.
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Expedientes Extraescolares
Observando os entrecruzamentos da instrução de caráter escolar com a educação mais
distendida que recobre os vários planos sociais, atentamos, a título de exemplo, para dois textos desta coletânea, publicados ambos em O Jornal no ano de 1929, a saber: “O maior inimigo
da humanidade” e “Uma obra de salvação”. Seguindo suas teses, o primeiro artigo inicia com
um diagnóstico do mundo pós-guerra onde exulta a América do Norte frente às confusas transformações do velho mundo, a coragem do homem comum e as conquistas femininas. Avançando neste investimento acerca das conquistas individuais, defende a ideia de um “homem
vencedor da natureza e de si próprio” (p. 448), a primeira graças à ciência e às teorias liberais
que implicam liberdade e igualdade; a segunda pela força da ação educadora empreendida socialmente e complementada pelo empenho individual, cuja meta seria demover os flagelos humanos responsáveis pela derrocada de legiões de homens e de nações sem a qual não se
poderia construir uma civilização. Assim como seus contemporâneos nacionais e estrangeiros, o
médico baiano comunga da opinião de que o álcool representava o maior inimigo da humanidade – um “veneno” – e de que extirpá-lo do convívio social constituir-se-ia em condição para
construir uma nação sã e poderosa:

Desse começo virão as outras conquistas contra o ópio, o tabaco, a
cocaína, o haschich, o jogo, a devassidão. O caminho da perfeição,
que vai ao céu, começa na proibição americana... (PEIXOTO, 1931, p.
448).
Assim, localiza na Lei Seca americana o marco inicial desse duelo salvacionista entre o
homem e suas paixões ou entre a barbárie e a civilização. Para defender seu ponto de vista,
recupera e apoia-se em diversos exemplos de derrocada de povos “bárbaros” pelos “civilizados”
pelo recurso do álcool: o Império Greco-Romano venceu seus bárbaros; os ingleses, os pelesvermelhas; “o nosso selvagem” foi aniquilado pelo álcool; e as nações europeias utilizavam o
mesmo recurso em sua contemporaneidade frente aos asiáticos. Se a Revolução Russa deflagra-se graças à sobriedade da proibição feita pelo czar, os horrores desnecessários desta deviam-se à abstinência forçada do álcool. Donde sentencia: “A História com ‘h’ grande, pode-se
explicar pelos efeitos do álcool” (p. 450) e observa que o álcool “é o elemento certo de conquista civilizada contra os povos bárbaros” (p. 449).
A exemplaridade do proibicionismo americano deveria ser imitada com o fim de se evitar os envenamentos pelo álcool assim como as degradações comprometedoras do processo
evolucionário cabível às nações destinadas a tornarem-se civilizadas. Contudo, alerta para a
quixotesca e solitária luta americana que vai contra os costumes atuais de europeus, asiáticos e
sul-americanos que, no seu entendimento, invertem as noções de civilizado e bárbaro quando
destaca:

Hoje quem não sabe sacudir com arte e graça o ‘shater’; quem não
distingue um ‘long drink’, de um ‘short’; quem não sabe o que é ‘corpse-reviver’ ou ‘rainbow’, ou ‘Ital-flag’; quem não empunha a ‘cup’, ou
não espreme o ‘zeste’, esse não é civilizado: mas bárbaro ou meteca.
(PEIXOTO, 1931, p. 452).
O médico, aqui em evidência, destaca o crescimento permissivo e “snob” do alcoolismo
entre as classes superiores e as mazelas sociais dele decorrentes tanto para o indivíduo quanto
para a sociedade e, embora ofereça apoio à política americana, indaga que seu virtuosismo “legou sua mazela ao mundo” (p. 454). Mas, como o vício resulta de fraquezas morais e atavismos
insondáveis, para além dos costumes reafirma sua convicção na força da educação das vontades pelo uso da inteligência nas escolhas individuais:

Para concluir ironicamente, devia convidar o meu leitor para irmos ao
“bar”. Vá sozinho, porque não sou “snob”, e sou seco, não por virtu-
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de, porém por gosto. Há de tudo; há até quem não goste de “cocktails”. (PEIXOTO, 1931, p. 454).
O autor, homem branco, de boa procedência, dedicado ao trabalho e moralmente correto, enuncia seu pertencimento e suas potencialidades; oferece aos leitores seu diagnóstico da
realidade nacional na interface com a conjuntura mundial frente ao novo desenho geopolítico
tracejado pelo contexto pós-guerra; compartilha dos seus interesses e projetos com os seus
pares intelectuais, sociais, étnicos e éticos assim como de suas prospecções nacionalistas. Mais
do que autopromoção, trata-se de considerar as “reais” condições de superação do flagelo social em pauta pela escolha empenhada dos indivíduos assim direcionados pelo expediente moral
subjacente aos costumes em cujo cerne vê-se uma operação de caráter pedagógico atuando
pelos flancos das heranças de toda sorte imiscuídas ao caldo cultural corrente e em conluio com
as diretrizes políticas forjadas nas pautas dos gabinetes. Neste aspecto, em particular, há que
se destacar a crítica ao modismo responsável pela inversão do consenso entre o que era considerado bárbaro – o uso habitual do álcool – e tornara-se símbolo de civilização, elegância e refinamento. Degenerescência geradora de instabilidade e do inusitado que a trama dos fatores
há pouco destacados proporcionam à vida e à História.
No segundo artigo, “Uma obra de salvação”, o médico reassume a palavra. Erudito,
exibe suas diversificadas entradas em vários domínios do conhecimento: a mitologia grega; a
literatura e a filosofia modernas e malditas; a medicina legal. Seu propósito é demonstrar como
a medicina dos países civilizados já aplicava terapêutica eficiente no tratamento da paralisia
geral progressiva que acometia os doentes mentais. Inicia seu argumento em defesa da adesão
a um procedimento realizado com sucesso em França, segundo as estatísticas, lembrando o
difundido costume de receitar das mulheres, sempre tão categóricas em suas opiniões sobre os
assuntos médicos. Valendo-se disso, permite-se recomendar aos sábios médicos do país o referido procedimento terapêutico para os alienados nacionais. Trata-se do uso dos agentes causadores da malária na cura da paralisia geral progressiva dos demenciados.
O médico desenvolve seu argumento afirmando ser essa doença degenerativa propiciada pelo processo civilizacional recorrendo, novamente, às estatísticas que evidenciavam essa
correlação. Contudo, informa que nos estados do Norte e Nordeste, há trinta anos atrás, os
alienados morriam todos de paralisia geral, mas que isso se devia ao erro no diagnóstico. Entretanto, continua discordando da correlação ao explicar que:

A conclusão seria que para a p. g. [paralisia geral] não bastava a avaria, era mesmo necessária a tal civilização, que ainda não tínhamos.
Entretanto, eu mesmo observei, e publiquei, que havia autênticos paralíticos gerais nossos, boçalíssimos sujeitos, pobres pretos sem letras, provando que não era necessário o tal desenvolvimento mental
para concorrer com a outra causa; bastava apenas esta, a avaria. Hoje essa discordância se aclara, da razão mesma, da evidência, como
vãos ver. (PEIXOTO, 1932, p. 458).
Para o médico que seguia as tendências moderníssimas da medicina europeia, a solução seria inocular o sangue do enfermo de paludismo (malária) nos doentes de “p.g.” para que
a febre quartã “que é tenaz na sua ruim cronicidade” (p. 461) pudesse ser revertida e os demenciados da degenerescência progressiva curados:

Feita a injeção com as cautelas devidas, alguns centímetros cúbicos, 2
e 3, de sangue tirado da veia do impaludado, introduzido com a
mesma seringa e a mesma agulha, sob a pele do paralítico geral, basta e é simples e bom. Espera-se a incubação de alguns dias e sobrevém a febre, um febrão, de 40º, 40 e ½, 41º que não tem perigo,
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vigiado o doente. Em caso de necessidade, socorre-se a esse paludismo artificial que mais, muito mais do que o natural, é acessível à
quinina. Algumas cápsulas, ou uma injeção do alcalóide, e está conjurada a malária e curado talvez o paralítico geral.” (PEIXOTO, 1931, p.
461).
Debelamos a malária no Rio de Janeiro e São Paulo, mas ela perdura no Nordeste –
semente deixada ali “voluntaria e criminosamente (...) para a reinfecção da Metrópole” (p. 460)
– o que faz o médico, então, sugerir:

Temos a malária, e à mão; temos Juliano Moreira, Henrique Roxo, e
Gilberto Moura Costa, e Pacheco e Silva, e tantos outros sábios alienistas, porque não teremos centros de malário-terapia, ao menos imitando Paris, pois não quisemos, há dez anos, imitar Viena? (PEIXOTO,
1931, p. 460)
Tal terapêutica, acompanhada por esse centro de excelência, permitiria o estudo da
possibilidade de seu uso em outras doenças nervosas e mentais. Citando dados de cura radical
nos países civilizados da Europa, defende: “apenas é pequeno o número de anos para, scientìficamente, se poder falar de cura definitiva: a malárioterapia tem apenas dez anos de existência”
(PEIXOTO, 1931, p. 462). Ao continuar a argumentação em defesa da dita terapia afirma que
os doentes não tinham alternativa à degeneração progressiva e que, diante disso, o risco calculado da terapia proposta seria menor, inclusive a morte que dela poderia advir, seria menos
dolorosa do que a decorrente do processo natural a que o enfermo estava condenado.
Retomando o debate sobre as razões das quais resulta na maior incidência de casos de
“p.g.” nos países civilizados recorre à fórmula: “p.g. = avaria – febre (paralisia geral igual a
avaria sem febre)” (PEIXOTO, 1931, p. 463).

Está porque, nos parece, os países tropicais, como o nosso, em que o
paludismo é endêmico, e frequente, havendo tanta avaria, há relativamente menos p.g., a qual domina entretanto nos centros supercultos, dos países temperados e frios. Não é civilização que lhe sobra, é
mosquito e malária que faltam. Está porque, havendo avaria, mesmo
com deficiente civilização, há casos de p. g. entre pobres pretos, como Juliano Moreira e eu mesmo vimos no Hospital Nacional. (PEIXOTO, 1931, p. 463).
Diante disso, é que se permite receitar esse procedimento terapêutico aos médicos alienistas do país, salientando que: “não é sciência de que falo: é apenas acção, que ouso preconizar” (PEIXOTO, 1931, p. 464). Encerra relembrando o centro de malarioterapia recém-criado
na França.
O artigo, assim, usa do expediente midiático para divulgar experimentos médicos realizados em outros países e, porque civilizados, não caberia duvidar do investimento, cuja eficácia
é apresentada pelo recurso às estatísticas produzidas, as quais ancoram a defesa do médico ao
longo do artigo. Através desse expediente, cria interlocução com seus pares reafirmando o que
foi dito inicialmente sobre as destinações interessadas desses escritos. Assim, o meio funciona
como arena para o debate localizado, a rigor, no campo da medicina, mas atinge a todos os
leitores do veículo, homens de ciência e letras aos quais não escapam qualquer assunto destes
vastos domínios. Neste caso, vemos um letrado que não se furta de prescrever modos de praticar a medicina ou de realizar ações, como ele mesmo chama a proposta em pauta, cuja finalidade se volta para o bem estar comum da nação. Artifício pedagógico endereçado e
francamente declarado quando diz “receitar” aos pares, embora condene o hábito entre as mu-
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lheres leigas, reitera o recurso cultural, talvez porque deslocado do seu âmbito autorizado
(congressos, assembléias ordinárias de sociedades profissionais ou reuniões da comunidade
médica), ele o faz por entender tratar-se não apenas de um procedimento clínico adstrito ao
campo, mas porque dizia respeito à estratégia de encurtar o caminho que nos levaria à civilização por agregar vários elementos derivados e entrelaçados tais como, a criação de um centro
de tratamento da malária, o tratamento das afecções mentais, a discrepância entre as regiões
do país, a disseminação de hábitos perniciosos arraigados nas práticas socioculturais. Com isso,
legitima o veículo como recurso educativo e o seu papel nas políticas educacionais.
No artigo, a paralisia geral é apresentada como doença que afeta entre nós mais aos
negros – senão a eles exclusivamente. Assim como a prática de receitar é feminina e não de
domínio exclusivo dos médicos, também a malária é descrita como enfermidade dos trópicos. Já
a “p. g”. mais incidente nas civilizações. Tais correlações binárias dão luz aos determinismos a
partir dos quais concebe o mundo e propaga suas ideias, mas também observam inversão da
tendência ao sugerir que nossa malária é causa de menos paralisia geral; quando esta se constitui em derivação do progresso civilizacional. Mas o corolário da inversão está na compreensão
do recurso à medicina com a mesma fé religiosa das mulheres quando afirma que estas receitam com fanatismo, o que ajuda a definir e reafirmar a medicina como a “última religião”, conforme dizia o amigo José Veríssimo. O diferencial é que sua fé se encontra articulada à ação
dos homens imbuídos e formuladores dos princípios científicos que deveriam guiar as nações
prodigiosas rumo à civilização, como esperava que pudesse ocorrer com o Brasil.
Considerações finais
Na escrita da história da educação primária na Câmara dos Deputados, pode-se perceber como este homem da reforma e da política procura interferir no debate e os pilares da intervenção que propõe. Ao demonstrar sua desilusão com a República, com essa espécie de
manifestação, Afranio Peixoto procura criar condições e indicar caminhos para sua republicanização19. Segundo ele, na luta promovida:

Foram lembrados todos os argumentos, nessa inútil defesa
contra a ignorância: a condição vital da democracia, que é a
instrução popular; o rendimento econômico, das despesas
com o ensino; a mentira cívica do sufrágio universal, a injustiça criminosa do júri, a incapacidade de defender a pátria contra o perigo interno e externo, sem a cultura mental e moral
da escola; a necessidade da escola democrática, escola “única”, que reúne todas as classes da sociedade, fundindo-as, fazendo, à parte dos regionalismos bairristas, a alma do
brasileiro, capaz de amar e servir a grande causa da Pátria
comum... Tudo, tudo improficuamente. (PEIXOTO, 1931, p.
149-150)
Com esse estudo, foi possível observar que Afranio Peixoto reconhece o papel da Companhia de Jesus no período colonial e a ação “desastrosa” do Estado a partir das reformas
pombalinas, sobretudo, após o gesto de expulsão dos jesuítas.
No entanto, na análise promovida a respeito da instrução no Império e início da República, o acento é posto na ação do Estado, em especial no movimento realizado no interior da
Câmara dos Deputados. Nesse movimento, o protagonismo inicial dos jesuítas parece ceder
espaço aos agentes do aparelho do Estado e nas iniciativas voltadas para a regulação do campo
pedagógico apoiadas pela Ciência, deslocando para este domínio a educação das vontades e da
inteligência, isto é, a cultura mental e moral da escola. Protagonismo que vem associado ao
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diagnóstico do fracasso das reformas, o que atribui ao conteúdo das mesmas, mas, sobretudo
pela desarticulação existente entre o legislativo e o executivo, como ressaltado de modo recorrente na produção em análise.
A remissão aos jesuítas procura, igualmente, reconhecer e reter seu caráter centralizado: a existência de princípios doutrinários bem definidos e a promoção de ações concertadas.
Tal funcionamento é adotado como princípio diretor para a configuração do Estado que se quer
modernizar, esvaziado, contudo, do componente religioso em favor do ensino laico20. Deste
modo, a remissão aos jesuítas cumpre uma dupla função; a de se reforçar a centralização como
um princípio de organização e funcionamento e, ao mesmo tempo, a de oferecer uma orientação científica/esclarecida ancorada em bons exemplos do passado e do presente para a engrenagem da escola pública.
Com esta representação, o autor procura reconfigurar os termos do debate a respeito
da condução da educação formal, estabelecendo critérios que se aproximavam das posições
defendidas dentro e fora do parlamento, antes e depois de sua atuação na Câmara dos Deputados, aspecto possível de ser evidenciado nas diversas posições ocupadas sucessiva e simultaneamente pelo autor ao longo de sua vida. Uma delas, talvez, uma das mais recorrentes,
consiste na classificação compartilhada por outros; a de que, no Brasil, se empreende muito,
mas nada acaba. Esse tom de aparente desilusão constitui-se em dispositivo para credenciar e
validar intervenções no campo pedagógico e social, bem como as novas ilusões contidas nos
projetos abraçados e defendidos pelo homem da ciência, cujos indícios aparecem no parágrafo
final da história do ensino primário que procurou sistematizar: “Os Estados Unidos da América
souberam evitar e conjurar o perigo da anarquia e da separação; nós, pelo mesmo caminho da
república presidencial, nós marchamos – se já não estamos neles – ao encontro desses perigos”
(1931, p. 153).
A educação escolar formal laica pleiteada por Afranio Peixoto, contudo, não implica na
conformação de uma sociedade destituída de orientação religiosa. No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas e ao desregramento social advindos dos vícios constituídos por
substâncias entorpecentes e costumes degenerados, a orientação decorrente da moral religiosa
permanece no horizonte formativo dos homens civilizados entrevisto na passagem: “o caminho
da perfeição, que vai ter ao céu, começa na proibição americana...” (PEIXOTO, 1931, p. 449).
Procedimento análogo se dá quando enfrenta doenças locais, como o caso da malária. Desse
modo, localiza, circunscreve e orienta o tipo de intervenção de perspectiva religiosa em seu
projeto liberal de vertente centralizada e de caráter científico. Ela é ferramenta de modelagem
do caráter, das vocações e provações a que estão submetidos os homens na árdua tarefa que é
viver de acordo com um projeto civilizatório.
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1

Grifos do autor. Ao concluir, contudo, chama atenção para apenas dois atos realizados em 100 anos – a
subscrição popular para erigir uma estátua para o Imperador, convertida em duas escolas primárias e o
fechamento de escolas alemãs no sul do Brasil. “Apenas, e só”, finaliza.
2
Os livros sobre história da educação, do Brasil e da América Latina já vem sendo estudados por outros
autores. Neste sentido, recomenda-se a leitura de GONDRA & SILVA (2011), LOPES (2002), NUNES
(1995), ROCHA (2002) e VIEIRA (2011), por exemplo.
3
Cabe observar que na contracapa consta o ano 1930.
4
Conferência pedida por Olavo Bilac e realizada sob os auspícios da “Liga de Defesa Nacional”, em 20
de novembro de 1917.
5
Conferência da série promovida pelo Curso Jacobina, realizada no salão do Jornal do Comércio, em 16
de setembro de 1920. Este artigo também foi publicado na revista Escola Primária em agosto-novembro
de 1920.
6
Conferência realizada na Biblioteca Nacional, em 18 de julho de 1918. Primeira da série pedagógica
promovida pelos Inspetores Escolares do Rio de Janeiro sob a direção de D. Ester Pedreira de Melo.
7
Conferência pedagógica da série promovida pelos Inspetores Escolares do Rio de Janeiro, em 1919. Este
artigo também foi publicado na revista Escola Primária em maio de 1919.
8
Relatório oficial ao 3º Congresso Americano da Criança (Seção de Pedagogia), reunido no Rio de Janeiro em agosto-setembro de 1922.
9
Conferência realizada em 8 de maio de 1923 na Liga Pedagógica do Ensino Secundário. Algumas dessas
idéias foram apresentadas ao 3º Congresso Americano da Criança (seção pedagógica), reunido no Rio de
Janeiro em agosto-setembro de 1922 e mereceram votos de congratulação das delegações sul-americanas.
10
Alocução de abertura dos cursos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1 de abril de 1921.
11
Esse texto intitula-se “A educação nacional e a reforma da Constituição”.
12
O título é “Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados em 10 de agosto de 1925”.
13
Eleito pela primeira vez em 1924, Afranio Peixoto foi reeleito para o segundo mandato em 1928, que
foi interrompido com o advento da chamada revolução de 1930. Segundo ele: “Quando veio a revolução,
que meus amigos foram perseguidos e expatriados [...] rompi relações com a política que nunca fora dama
de minha simpatia” In: Ribeiro, 1950.
14
É importante notar que esse texto se constitui em republicação de artigo do Livro do Centenário da
Câmara dos Deputados que, segundo Peixoto, “é um livro quase clandestino”. Justifica, assim, a inserção
do mesmo na coletânea, assinalando que “não é o estudo do ensino primário, no Brasil, nestes cem anos,
senão na Câmara. [...] Esta nota explicativa é necessária para impedir nos exijam o que não podemos e
não devíamos dar. O que vai, por isso mesmo, é breve e escasso, embora gravíssimo.” (1931, p. 37). Grifos do autor.
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15

Refletir a respeito do regular e desvio desses dois exercícios parece ser uma pista fértil para observar o
efeito das contingências que marcaram as duas narrativas. No entanto, tal investimento escapa ao escopo
deste estudo.
16
Composta em ordem alfabética, a lista é iniciada com a remissão a um livro do próprio Afranio Peixoto,
o Ensinar a Ensinar, sinal da experiência prévia do autor introduzida na narrativa histórica por ele elaborada. A respeito da operação historiográfica de Peixoto, cf. Gondra & Silva, 2011.
17
Essa nota é relevante posto que ao comentar o Mapa 1, procura precisar melhor o que o Censo de 1872
descrevia. Neste caso, para se chegar ao quadro efetivo do analfabetismo no Brasil, daqueles números
maciços dever-se-ia descontar a população de 0 a 6 anos, como faziam as estatísticas de todo o mundo.
Segundo ele, apoiado no censo de 1820, considerado como o mais perfeito dos nossos, os brasileiros de 0
a 6 anos orçavam 21,2%. Ao subtrair essa fração do total, o total de analfabetos seria da ordem de 66,4%
e não de 84,2% como constava no Censo de 1872.
18
Estas iniciativas resultam dos debates parlamentares da primeira década do novecentos acerca da autoridade da União sobre o ensino público brasileiro. Projetos de emendas constitucionais foram apresentados com este propósito até que em 1907, Alencar Araripe Júnior, na condição de Consultor Geral da
República interpretou a ação do da União na questão da instrução elementar como complementar se fazendo presente onde fosse necessária. Fica entendido, então, que criar escolas e nomear professores consistem em ações que também caberiam à União. Páginas 88-9.
19
Aqui, uma vez mais, parece se aproximar de teses compartilhadas por outros homens letrados, como os
doze textos que integram as duas coletâneas organizadas por Vicente Licínio Cardoso, publicadas inicialmente em 1924. Segundo o organizador, o conjunto dos trabalhos consistia menos em um inquérito e
mais em uma pergunta imensa sobre o presente. Para ele, a iniciativa de se pensar o regime republicano,
decorridos 35 anos de sua implantação, estava associada ao compromisso dos autores com o país, pois “a
grande e triste surpresa da nossa geração foi sentir que o Brasil retrogradou. (...) Encontramo-nos bruscamente, ao abrir os olhos da razão, perante uma pátria ainda por fazer, ainda informe, ainda tolhida em sua
ação e sem vitalidade, sem alma, sem ideal.” (CARDOSO, Vicente, 1981, p.109-110). Carneiro Leão, por
exemplo, integra a coletânea organizada por Cardoso, compondo igualmente a bibliografia de Peixoto.
20
Essa questão constitui-se em um problema de longa duração, reatualizado na história da educação brasileira a partir de um debate em dois níveis. Um deles se refere à liberdade de ensino e inexistência de monopólio do Estado na oferta do ensino ou mesmo na formação de professores. O outro diz respeito à
obrigatoriedade do ensino da religião nas escolas públicas. No caso de Afranio Peixoto, ele se opõe ao
segundo, preservando, contudo, o instituto da liberdade de ensinar.
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No século XIX brasileiro, a demarcação entre as noções de público e particular estava
sendo gradativamente legitimada. A fronteira entre um termo e outro era ainda bastante tênue.
Por isso, é necessário problematizar a separação formal entre ambas as forças (Novais, 1997).
A progressiva construção do estado moderno contribuiu para definir os espaços privados e
instâncias públicas. Uma configuração que pretendia ir desfazendo gradativamente o “espaço
misto”, enquanto o poder público procurava assumir novos papéis a partir da burocracia que
montava, da justiça que fazia capilarizar-se, das leis que interferiam com maior frequência nos
espaços sociais e nos de foro íntimo. Enfim, na constituição e luta por um conjunto de
exclusividades, de monopólios.
Estas considerações permitiram aprofundar a problemática relação estabelecida entre
as forças pública e privada no campo da educação na sociedade carioca do Oitocentos – um
tema que, embora caro à historiografia da educação, aparece de forma ainda bastante tímida
nos estudos da área. De uma maneira geral, a construção da forma escolar moderna se deu por
intermediações de forças distintas. Atuando na formalidade ou informalidade, muitos se
empenharam na tarefa de educar e instruir, tornando-se os principais responsáveis pela
emergência dos equipamentos escolares e por uma vasta série de iniciativas de caráter
educativo.
As ações que promoveram se encontravam articuladas, embora nem sempre na mesma
direção, com intensidade e valendo-se de recursos específicos. Estas forças eram públicas e
privadas, como as forjadas pelo Estado Imperial (escolas, cursos noturnos, liceus, aulas
gratuitas) e pelo que podemos chamar de Sociedade Civil (agremiações, grupos, associações,
sociedades, instituições religiosas, colégios particulares, clubes, seminários). No que se referem
a estas categorias, Michel Foucault desmascara um processo a partir do qual as mesmas foram
se tornando representações de forças, consolidando-se política, social e economicamente
(Foucault, 2008). Portanto Estado e Sociedade Civil não são objetos naturais que evoluíram em
sua forma com o passar do tempo, que adquiram diferentes configurações de acordo com a
cultura de cada lugar. Não há unidade, não há verdade, não há continuidade que dê conta de
pensar estas categorias, e por uma simples razão: elas nem sempre existiram.
Para que fosse possível a dispersão da instrução em um país de território amplo e
heterogêneo, o Estado Imperial procurou ter como aliado parcelas da sociedade civil. Uma
nítida imbricação das forças, cujas ações eram recíprocas, inscritas num jogo de interesses: a
iniciativa particular acionava seus instrumentos em defesa do Estado, e este também procurou
se associar à iniciativa privada em muitos projetos comuns.
O impulso à atuação dos particulares fazia parte da política de Instrução Pública do
Governo Imperial, a partir de diversas formas de incentivo. As estratégias de apoio às instâncias
privadas não se resumiam aos discursos favoráveis, às legislações que lhe garantiam o direito
de liberdade de ensino, como na Reforma Couto Ferraz (1854) e na Reforma Leôncio de
Carvalho (1879).
Sabe-se que havia tantas outras situações e experiências daquele tempo a partir das
quais o Governo da Casa e o Governo do Estado se articulavam (Matos, 2004). Uma delas era a
subvenção: tencionando promover e disseminar a instrução a uma parcela cada vez maior da
população, o Estado Imperial lançou mãos de estratégias de associação com a iniciativa
privada. Autorizando e legitimando o auxílio financeiro (e/ou concessão de espaços, doação de
materiais, livros, vestuário) para os colégios particulares, o poder público procurou assegurar a
oferta do ensino primário na Corte recorrendo ao critério da “extrema pobreza”. A partir das
subvenções, buscava-se garantir financeiramente o atendimento nos colégios particulares ou
sociedades filantrópicas, mediante o pagamento de mensalidades ou concessão de espaços,
doação de materiais, livros, compêndios, vestuário etc.
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Na reflexão acerca destas questões relacionadas à força da iniciativa particular, a
indagação acerca do papel da Igreja Católica que mantinha íntima relação política, cultural,
econômica e social com o poder público, e cujas ações estavam profundamente ligadas às
questões educacionais no Brasil não poderia estar ausente.1
Ao tratar da instituição religiosa, a historiografia apresenta informações necessárias
para discussão. Gondra & Schueler (2008) observam este problema evidenciando que a
organização da mesma se deu por dentro do aparelho do estado, numa relação biunívoca. Para
Carvalho & Neto (2011) tratava-se de uma “simbiose” – um termo das ciências biológicas que
caracteriza a associação entre dois organismos diferentes que mantém trocas para garantir a
sobrevivência de ambos.
Vestígios mais precisos a este respeito podem ser observados no Direito do Padroado,
que tem suas origens em 1455 com a bula Inter-Caetera, outorgada pelo papa Calixto III. O
regime do Padroado se processou como uma comunhão entre o poder temporal e o poder
religioso, sendo consentido pela Igreja Católica que adquiriu privilégios e, em contrapartida,
permitiu aos reis que interferissem na vida interna da Igreja.
No processo de independência, apesar do ideário liberal estar difundido no Brasil, a
união entre Estado e Igreja se viu consagrada na Constituição de 1824. Esse ajuste interessava
a ambos que, deste modo, poderiam obter benefícios específicos: o Estado garantia o apoio de
uma instituição com grande prestígio social e a Igreja garantia sua renda e acesso ao poder por
conta dos serviços que prestava, como controle de nascimentos, batismos, casamentos, óbitos,
enterro, eleições; dentre outros.
A união entre ambos, estabelecida pela constituição, definia o catolicismo como religião
oficial, concedendo ao imperador o poder de criar e prover o preenchimento dos cargos
eclesiásticos mais importantes. O Beneplácito submetia ao poder imperial as bulas e
determinações do papa, que só seriam cumpridas aqui com autorização do imperador. Além
disso, o governo pagava os salários dos sacerdotes – tratados como funcionários públicos. Até a
constituição republicana de 1891, a Igreja Católica vivera, portanto, sob a proteção oficial do
Estado. Os serviços religiosos constituíam um serviço prestado pelo Estado, e o clero católico,
único existente em razão do monopólio da religião, se constituíra em uma espécie privilegiada
de funcionalismo público. O governo republicano, no entanto, procurou afastar de seus quadros
a hierarquia católica, o que implicou na criação de cartórios para registro de nascimento,
casamento, óbito (Torres, 1968).
Apesar de algumas mudanças surgidas no século XIX e aprofundadas no século XX,
como o casamento civil, o ensino leigo, a secularização dos cemitérios, a proibição do clero
religioso de participar das eleições e a liberdade de culto, esta questão ainda possui atualidade
quando se observa, por exemplo, o debate a respeito do ensino religioso nas escolas públicas e
a questão da laicidade do ensino.
Em termos educacionais esta relação parece não ter se diferenciado. Houve inúmeras
iniciativas formais e não formais desenvolvidas por diversos grupos de religiosos (católicos,
protestantes, espíritas, indígenas, orientais, do mundo árabe, afro-brasileiros), e estas
atividades cumpriram papel decisivo na difusão da instrução e a aproximação com o Estado foi
uma estratégia eficiente para o sucesso destas iniciativas (Gondra e Schueler, 2008).
No caso específico da Igreja Católica sabemos que ela criou, dirigiu e manteve em
funcionamento inúmeros colégios particulares, sociedades, aulas gratuitas e associações, além
de ter sacerdotes e religiosos atuando como professores na Corte Imperial e nas Províncias do
Brasil, na educação pública e privada. Para ilustrar uma destas distintas experiências é
interessante observar a propaganda que aparece em um jornal carioca do século XIX:
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Instrução Gratuita. Collegio do Mosteiro de São Bento. A matricula
para as aulas primarias começam no dia 7 de janeiro e as aulas
abrem-se no dia 11. A matricula para as aulas secundarias começa no
dia 18 e as aulas abrem-se no dia 3 de fevereiro – Frei Bento da
Trindade Cortez (O Apóstolo, 1886, p.4).
Considerando esse tipo de publicidade, procuramos localizar fontes para analisar
experiências de escolarização relacionadas à Igreja Católica e suas relações com o Estado
Imperial. Para observar e refletir sobre tais entrelaçamentos e suas formas, trabalhamos com
dois impressos.
O jornal intitulado O Apóstolo, foi publicado entre os anos de 1866 e 1893 pela Igreja
Católica.2 É, portanto, um instrumento que permite observar as representações que a própria
instituição construía acerca de suas práticas religiosas ou educativas no século XIX.
Inicialmente, este impresso era semanal, sendo publicado a cada domingo nos
primeiros anos. Posteriormente, entre 1874 e 1875, ele passou a ser diário.3 E na década de
1880 circulou três vezes na semana: aos domingos, quartas e sextas. Como era característica
comum dos jornais da época, tinha cerca de 4 a 6 páginas por exemplar. Esse jornal poderia
ser adquirido na Corte Imperial, local de sua produção, ou em qualquer província do Brasil,
sendo vendido na própria tipografia ou nas paróquias mais centrais.
O Apóstolo ficou conhecido como o principal periódico católico brasileiro do século XIX,
ao dar visibilidade às posições da Igreja, bispos, padres e leigos ultramontanos (movimento
ligado ao processo de romanização da religião, de uniformização católica a partir do papa). Por
isso, com a leitura do mesmo é possível entender os embates do tempo e perceber as
estratégias da Igreja, o jogo dos confrontos internos, a ação dos bispos reformadores, o diálogo
com possíveis aliados, o debate intelectual constante com os “inimigos da Igreja”. De fato, a
instituição se deparava com as ações de propaganda de liberais e maçons, que pressionavam
no Parlamento, e dos protestantes, que atuavam nas ruas e também pela imprensa. Esses
outros segmentos defendiam um modelo de Nação no qual o Catolicismo seria meramente um
coadjuvante. Os editores4 qualificaram a imprensa como “uma tribuna universal em que hoje se
discutem todos os interesses da humanidade” (1866). O exame desse material permite pensar a
perspectiva, as representações da própria instituição acerca das suas relações e vínculos
estabelecidos com o Estado Imperial.
Em “Variedades”, uma das seções do impresso, são publicadas informações políticas,
econômicas e religiosas, além de muitos anúncios publicitários. Entre as propagandas de obras
religiosas, livrarias e comércio em geral, havia publicidade de colégios e instituições religiosas,
como no exemplo que se segue
No dia 8 do corrente; ás 10 horas da manhã, abriram-se
solemnemente as aula do Seminário Episcopal de S. José; pronunciou
a oração da sapientia o Revd. Padre-Mestre Dr. Patrício Moniz,
professor de historia geral. Concurso – No dia primeiro de maio abrese as 9 horas da manhã, sob a presidencia do 1llm. Revm. Sr.
Monsenhor Vigario Capitular, em uma das salas do seminário
Episcopal de S. José, o concurso para as Parochias vagas. (O
Apóstolo, 1867, p.4)
São exatamente estes registros publicitários5 de colégios particulares religiosos que
aparecem algumas vezes no segundo impresso usado como fonte neste estudo: o Almanak
Laemmert, anuário que circulou no país entre 1844 e 1914.6 Em suas mais de mil páginas de
cada edição, há informações gerais sobre a Corte Imperial e Províncias do Brasil. Ao lado de
informações variadas sobre comércio, política e cultura, os anúncios apresentavam valores
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acerca do comércio da instrução, currículos dos colégios, professores contratados, endereços
em que estavam localizados e as preocupações da época em torno do espaço físico daqueles
estabelecimentos do ensino.
Na investigação realizada nas páginas do anuário Laemmert e do jornal O Apóstolo,
das décadas de 1870 e 1880, foi possível localizar informações referentes a mais de 20 colégios
particulares de ensino primário, mantidos por religiosos7: Somadas a estas iniciativas, também
há registros de religiosos que atuavam em colégios como capelão ou professor particular. Por
exemplo, o Vigário José João Viriand que ensinava religião e realizava cerimônias no Collegio

Freese:

(Almanak Laemmert, 1870, página 442)
Além do vínculo com estabelecimentos particulares, muitas vezes os religiosos estavam
atrelados a algumas instituições públicas, como evidenciado neste fragmento, como também no
anúncio do Collegio Pedro II em que o Monsenhor Félix Maria Freitas Albuquerque, do Mosteiro
de São Bento, é apontado como vice-reitor e, ao mesmo tempo, professor de latim, português,
história sagrada e religião daquela escola secundária mantida pelo Estado Imperial:
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(Almanak Laemmert, 1871, página 80)
As relações estabelecidas entre Estado Imperial e Igreja Católica no século XIX
implicaram além do pagamento dos ordenados dos religiosos, sua contratação e a construção
de templos, a imposição do ensino religioso nas escolas. Deste modo, é possível concluir que a
presença do clero (padres, freiras, frades etc.) nas instituições de ensino tratava-se de um fato
comum. No entanto, tal regularidade não esteve livre de conflitos e debates.
A respeito do ensino religioso, por exemplo, uma edição de dezembro de 1886 do jornal
O Apóstolo publica artigo em defesa desta prática nas instituições educacionais. Anunciam
como “inimigos” aqueles que manifestam ser contrários e criticam o movimento levantado por
alguns representantes da sociedade que advogam o ensino leigo:
Uma guerra contínua se levanta contra o ensino religioso nos nossos
dias, e os inimigos, aproveitam-se da circunstancia, lançam mão de
todos os meios capazes de deixarem no seio da familia a indifferença,
senão o odio contra o ensino religioso e os que o segurem. Por sua
vez o governo prohibe-o, e occultando-se sob o manto da tolerancia,
manda arrancar das escolas a imagem de Christo e autorisa
compendios cujas doutrinas são perigosas. Alguns professores e
directores de collegios julgam inutil o ensino religioso, e até para não
serem acoimados de jesuitas afastam qualquer sinal de religião dos
collegios (O Apóstolo, 1886, p. 1).
Na época em que esta edição circulou já estava em vigor na Corte Imperial a Reforma
do Conselheiro Carlos Leôncio de Carvalho (Decreto nº 7247 de 19/04/1879). Com este
decreto, Leôncio de Carvalho realiza uma reforma do ensino que permitia "a cada um expor
livremente suas idéias e ensinar as doutrinas que acredite verdadeiras, pelos métodos que
julgue melhores." A liberdade de ensino integrava sua política e foi constituído em um de seus
princípios orientadores.
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De acordo com Martinez, “a especificidade de seu projeto residia no seu caráter radical
de defesa de um liberalismo clássico, onde o Estado não detinha o monopólio do saber e do
controle da Instrução Pública” (Martinez, 1999, p. 61). A pesquisadora observa que o princípio
da liberdade aplicava-se também aos assuntos da religião:
De acordo com a reforma, o ensino religioso passou a ser facultativo
nas escolas primárias, secundárias e superiores, sendo mesmo
dispensado para os indivíduos não católicos (...) Não era preciso dizer
o quanto a medida causou polêmicas entre os integrantes da Igreja e
os defensores do catolicismo como culto oficial do Estado, entre eles,
muitos conservadores e liberais moderados (Martinez, 1999, p. 68).
O ensino da doutrina cristã deixa de aparecer no currículo, ou plano de estudos
daqueles colégios não religiosos com tanta recorrência nos anúncios do Almanak Laemmert a
partir de 1880, permanecendo, porém, naqueles dirigidos por religiosos. Entretanto, ainda era
possível localizar estabelecimentos laicos oferecendo “Doutrina Christã” ao lado do ensino de
línguas, aritimética, etc. É o caso, por exemplo, do Collegio de Educação de Meninas, cujo
anúncio data de 1882:

(Almanak Laemmert, 1882, p. 2238)
De um modo geral, as funções sociais designadas à instrução primária no século XIX
(do ensino público ou particular) pelos administradores estavam articuladas à disseminação de
conhecimentos básicos e ao desenvolvimento da educação moral e religiosa. O currículo
primário aparece no Regulamento de 1854 (Reforma Couto Ferraz) e é reafirmado na Reforma
Leôncio de Carvalho em 1879 (com exceção da questão do ensino religioso, como já
mencionado): leitura, escrita, aritmética e instrução moral. Entretanto, nestes planos de
estudos outras aulas eram comumente incluídas como instrução complementar e opcional,
pagas à parte do valor das mensalidades. Estas aulas poderiam ser destinadas ao ensino de
línguas estrangeiras, música e aulas exclusivas para meninas como agulha, bordados e costura.
No Collegio São Vicente de Paulo, por exemplo, o ensino primário oferecido pelas Irmãs
de Caridade consistia nas matérias de leitura caligráfica, gramática elementar, doutrina cristã e
operações fundamentais da aritmética, ao lado de “todos os trabalhos de agulha e phantasia”:
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(Almanak Laemmert, 1887, p. 2058)
Nesta propaganda, podemos perceber um elemento muito comum em grande parte dos
anúncios que expunham informações referentes aos valores cobrados para mensalidades ou
pagamentos extras: o custo era extremamente variável. Primeiro, por conta do próprio
estabelecimento: havia colégios pequenos, situados em locais improvisados, nas igrejas ou
casas paroquiais e que atendiam ao número limitado de 10 ou 20 alunos aproximadamente,
enquanto havia estabelecimentos com estrutura em condições de atender mais de 300 alunos;
segundo, por conta da condição pela qual este aluno ingressava na instituição: externo, meiopensionista ou pensionista, sendo estes últimos aqueles que permaneciam no colégio durante a
semana ou o ano inteiro. Em virtude da demanda e condições familiares, os responsáveis
poderiam aderir ao ensino dos meninos e meninas, optando por um dos regimes oferecidos,
pelo currículo obrigatório ou acrescido de aulas complementares, com as respectivas taxas de
matrícula, lavagem de roupa, alimentação e saberes extras.
Exemplar neste caso é o anúncio do Collegio Venerando de propriedade do Padre José
Venerando que apresentava as possibilidades de se compor o pagamento pela instrução
oferecida no seu estabelecimento. O ensino primário interno custava 40 mil Réis, meio interno
20 mil Réis e externo 6 mil Réis mensais. As taxas para lavagem de roupa, “cursos livres” ou
“matérias em separado”, porém, poderiam aumentar significativamente este valor (Almanak
Laemmert, 1888, página 2072).
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Entre as propagandas do jornal O Apóstolo, na edição de julho de 1886, havia a do
Collegio do Sagrado Coração de Maria, dirigido pelas “zelosas e muito habilitadas” Irmãs do
Sagrado Coração que comunicava, além da rotina religiosa do estabelecimento, a nota de que
“continua a haver benção do santíssimo sacramento ás sextas-feiras, sabbados e domingos” e
que os valores cobrados pela instrução primária para pensionistas era de 66 mil Réis, meio
pensionistas, 43 mil Réis e alunos externos, 20 mil Réis.
O Collegio Imaculada Conceição também expôs em anúncio de 1884 a composição
opcional dos valores cobrados em seu estabelecimento para educação de meninas
(exclusivamente no ensino interno, para pensionistas). A mensalidade custava 40 mil Réis para
um currículo básico – porém, muito mais completo que no colégio do Padre Venerando. Na
segunda página do anúncio, informações apontaram valores adicionais para aulas de piano,
canto, línguas, desenho:

O conjunto de indícios aqui arrolados permite, entre outras coisas, pensar o valor
atribuído à instrução primária naquela sociedade. O comércio do saber não se dava de modo
homogêneo, variava de instituição para instituição e no interior de cada colégio, em função do
estatuto/condição do alunado (pensionista, meio-pensionista e externo). E, sobretudo, o que se
pagava era proporcional aos saberes que se desejava aprender. Quanto mais diversificado fosse
o currículo contratado pela família, maior seria o valor pago (dança, línguas, piano, canto,
desenho), assim como maior seriam também se os serviços contratados oferecessem maior
comodidade aos alunos e alunas (lavagem das roupas, serviços médicos). Quanto mais
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detalhada, qualificada, especializada era a representação que o colégio fazia de si (e de sua
clientela), mais elevado o valor das taxas e maior o número de serviços extras que o
estabelecimento oferecia (Limeira, 2010).
Entretanto, esta imagem mais qualificada do colégio não se resumia ao plano de
estudos que o mesmo oferecia aos alunos. No século XIX, vai-se estruturando uma
representação de que a construção de espaços específicos para a escola era imprescindível.
Muitas críticas foram elaboradas em torno do lugar em que se dava a educação das crianças,
geralmente em espaços domésticos (na casa dos alunos, na casa do professor, conhecida como
‘casa de escola’, ou em residências alugadas) no intuito de fazê-los serem percebidos como
inadequados. Apostava-se em uma racionalização e especialização da instrução, com
rebatimentos na dimensão material, metodológica e na formação docente. A intenção era
afastar as instituições escolares de um quadro descrito como insalubre, investindo a escola no
arco das prescrições médicas, como uma medida complementar das ações políticas desses
agentes (Gondra, 2004).
Considerando a força desse discurso, a localização e racionalização do prédio escolar foi
convertido em diferencial, como se pode observar nos exemplos anteriores. Neste caso, o primeiro anúncio dessa série foi publicado na edição de 1851 no Almanak. A proprietária do Collegio de Educação de Meninas (localizado na Praça da Constituição) fez circular um desenho do
suposto prédio em que se realizavam as suas aulas (suposto porque não há como confirmar se
realmente era um desenho do prédio, ou somente ilustração para efeitos publicitários). O Collegio São Francisco de Paula, dirigido pelos padres Francisco Ferreira e Joaquim Ignácio, também
fez circular seu anúncio na Corte e nas demais províncias com o seguinte desenho:

(Almanak Laemmert, 1879, p.580)
Da mesma forma, outras instituições religiosas atestavam o compromisso com os
princípios da racionalidade médico-higiênica em suas propagandas. Em 1874, as Irmãs de
Caridade que dirigiam o Collegio da Imaculada Conceição atestavam seu compromisso em
manter com as suas alunas uma vigilância sempre “solicita e maternal” no intuito de zelarem
por “maneiras polidas e delicadas” que distinguiam “pessoas bem educadas”:
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(Almanak Laemmert, 1874, p.48)
Em 1871, o diretor do colégio de instrução primária e secundária, Monsenhor Antonio
Pedro publicou o seguinte anúncio no Almanak Laemmert:
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No documento lê-se que, após nove anos, o colégio Atheneu Fluminense mudou de
endereço. Nele, mencionava que passou a funcionar “no mais saudável bairro da Corte” (Rio
Comprido), num edifício com desejáveis condições de “largueza, de commodos para habitação,
aulas e para os recreios dos collegiaes”.
Os termos saudável, asseio, arejado, cuidados, higiene, bem como as notas sobre os
espaços amplos, são, portanto, frequentes nestes e nos demais anúncios do comércio da
instrução particular que, com esse recurso, procuram-se afirmar no mercado da instrução.
Procedimento que também pode ser verificado na propaganda do Collegio São Luiz sob direção
do Cônego Augusto, localizado nas proximidades do Jardim Botânico:
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(Almanak Laemmert, 1882, p.40)
Nos anúncios do Colégio Episcopal São Pedro D’Alcântara que apareciam no anuário
Laemmert desde 1851, definiam-se os traços mais elementares do seu edifício. Caracterizado
por sua “forma claustral” (atestando que é a mais adequada), o edifício situado no lugar mais
sadio da chácara é descrito detalhadamente, inclusive, com medidas de cada cômodo (4 faces).
Um claustro dividido em 4 faces: ainda registra as medidas dos cômodos, dos espaços do
edifício (em palmos, não metros). Salão superior onde estão os dormitórios dos alunos maiores,
com 40 camas, para os médios são 80 camas, e para os pequenos no fundo 38 camas:
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(Almanak Laemmert, 1870, p.424)
Os preceitos relativos ao espaço físico racionalizado, aos cuidados, asseio e higiene dos
alunos constituem-se em uma recorrência nos periódicos analisados. Nas propagandas,
princípios caros aos médicos da Corte compareciam com muita frequência na descrição do
ambiente, vigilância e prioridades estabelecidas pelos comerciantes da instrução. Essa era uma
imagem capaz de agregar valor ao negócio, já que indicava adesão às prescrições derivadas da
ordem médica, sinal dos cuidados e da orientação adotados pela instituição, funcionando,
igualmente, critério de distinção em relação à numerosa e heterogênea oferta de serviços
escolares na capital do Império.
Assim, acompanhando as propagandas nas duas décadas consideradas para analise
(1870 e 1880), vê-se que, cada vez mais, os proprietários de escolas passaram a valorizar o ar
puro, ambientes espaçosos, salubres, limpos e punição contra maus comportamentos para
produzir e fazer circular com os anúncios uma representação de escola ajustada às demandas
sociais que procuravam atender, o que faria da escola um instrumento de afirmação e
reprodução de determinados saberes, mas também de acumulação material. Essa equação
oferece, de nosso ponto de vista, uma pista potente para se compreender a publicidade de
escolas nos impressos, mas também ajuda a pensar as escolas como comércio e o jogo
concorrencial exibido pela/no recurso à publicidade.
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Considerações
Os estudos históricos acerca da educação têm permitido aprofundar a percepção que
hoje se tem acerca da presença e dos efeitos da instituição escolar no espaço da Corte
Imperial, no século XIX. Um tempo em que a formação do povo adquiriu visibilidade e muitos
foram os debates e ações em prol do projeto de escolarização que aconteceu nos diversos
espaços da sociedade.
Na investigação realizada nas páginas do anuário Laemmert e do jornal O Apóstolo foi
possível localizar informações referentes a mais de 20 colégios particulares de ensino primário,
mantidos por religiosos. E, somadas a estas iniciativas, também foram verificados os registros
de religiosos que atuavam em colégios particulares ou públicos como capelão, reitor, diretor ou
professor particular. Enfim, foi possível perceber um pouco mais das ações, iniciativas e
envolvimento dos católicos com o campo educacional.
No entanto, consideramos que ainda é necessário investigar mais o comércio da
instrução mantido pelos religiosos católico recorrendo a outras fontes diferentes das
propagandas de jornais, revistas, almanaques ou folhetins, haja vista que muitos
estabelecimentos não apareciam na publicidade no século XIX. Aliás, convém observar mais
uma vez que a iniciativa particular era composta por muitos e diferentes empreendimentos em
prol da difusão do ensino primário e secundário, como protestantes, leigos, maçons, católicos,
indígenas, espíritas e etc. Por isso, os que aqui foram mencionados são apenas alguns poucos
entre tantos outros que participaram do nascente e lucrativo mercado da instrução. Neste
sentido, os elementos aqui analisados constituem-se em vestígios de um processo de
escolarização, cuja investigação requer continuidade e aprofundamento.
Com o estudo realizado é possível perceber que o comércio pouco ou nada apresenta
de uniforme ou homogêneo. No que se refere aos estabelecimentos criados e mantidos pela
Igreja Católica, eles também são revestidos de grande heterogeneidade. Esta característica
pode ser percebida na estrutura física (uns pequenos e baratos, outros adaptados, alguns bem
equipados, caros e espaçosos) ou pelo público atendido, igualmente diversificado em virtude
das características de cada iniciativa.
As crianças que freqüentavam as aulas integravam famílias de posses, lavadeiras,
comerciantes, profissionais liberais e professores, por exemplo. Mesmo que se considere caro o
preço das mensalidades para manter um aluno pobre num daqueles colégios da Corte Imperial,
é necessário observar que o preço não se tornou um impedimento para tal.
Muitos estabelecimentos como o Collegio Venerando recebiam gratuitamente meninos
ou meninas nas suas aulas como pensionistas (eram 5 vagas), meio-pensionistas (mais 5
vagas) e externos (20 vagas). O padre José fez questão de registrar esta sua prática no
anúncio de 1889:
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Da mesma forma, o Estado Imperial subvencionava colégios particulares para que
atendessem a matrícula de meninos e meninas pobres de modo que recebessem a instrução
primária como observamos anteriormente. Neste caso, trata-se de um dos indícios do que
apontamos como imbricação do poder público e privado no século XIX.
Nestes termos, compreende-se que há o problema do entrelaçamento destas forças, da
demarcação entre as instâncias que estava sendo gradativamente forjada e legitimada nos
Oitocentos. A fronteira entre estes poderes parece ser bastante tênue, o que faz com que o
Estado Imperial possa ser caracterizado pela indeterminação entre a sociedade civil e a
sociedade política. O público e o privado não eram instâncias separadas e antagônicas, estavam
confundidas, mescladas, ora promovendo projetos comuns e alianças, ora disputando
monopólios e interesses distintos (Mattos, 2004).
Para Goulemot, esta indistinção ocorria em diversos âmbitos: social, político,
econômico, cultural. Nestes, é que “se avizinham os dois espaços unidos” (Goulemot, 1991,
p.224). Neste sentido, a fonte que ainda merece ser mais explorada – O Apóstolo, impresso de
circulação nacional, uma força de comunicação, doutrinação e disciplinarização das ideias e dos
discursos importante para a instituição religiosa – pode nos fornecer vestígios, indícios e rastros
que permitiriam refletir melhor acerca das práticas educativas criadas e mantidas pela igreja e,
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ao mesmo tempo, a perspectiva de alguns representantes da mesma acerca das relações
estabelecidas entre ela e o Estado Imperial.
Destarte, tanto quanto aprofundar as reflexões acerca das relações entre as forças
públicas (Estado) e particulares (Igreja Católica), a análise dos efeitos e implicações da
realidade que se estabelecia naquele tempo demanda interrogações e reflexões aprofundadas,
no intuito de expandir a possibilidade de compreender melhor as mediações que envolvem a
educação escolarizada no Brasil daquele tempo e dos dias atuais.
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É preciso observar, porém, que a instituição a qual nos referimos não é e nunca foi um bloco homogêneo, mas formada por diversas ordens religiosas, missões, hierarquias. Havia, por exemplo, irmandades,
ordens terceiras e confrarias religiosas que foram instituições fundamentalmente marcadas pela participação ativa dos leigos na organização da vida religiosa. Acerca disso, conferir Gomes (2009) que pesquisou
a existência destas irmandades na Província de Minas Gerais e as identificou como “vivências diferenciadas do mesmo catolicismo”. De acordo com suas observações, com a proibição da entrada de ordens religiosas na região, a fim de controlar o contrabando e reservar para si todos os benefícios advindos da
extração do ouro e dos diamantes, a Coroa procurou manter afastado de Minas o clero regular. Todas essas medidas ajudaram a compor uma situação particular, cujo traço mais incisivo foi a liderança dos irmãos das confrarias nas práticas católicas. A proibição por si mesma gerou um fortalecimento da
“sociedade leiga” (Gomes, 2009, p.7).
2
A última edição de 1893 foi a de número 126, de 10 de novembro de 1893. No ano seguinte, o jornal
retoma sua publicação com o nome de A Estrela, mantém a mesma estrutura de O Apostolo, porém com
menor quantidade de seções.
3
Ainda sem poder afirmar, mas como hipótese, penso na relação entre o seu período de circulação diária
e a chamada “Questão Religiosa”, acontecimento histórico em que se deu um conflito nacional entre a
Igreja Católica e o Estado Imperial, ambos ocorridos na década de 1870.
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4

Os editores de O Apóstolo não são identificados. Em 1870, pela primeira vez, aparece a informação de
um nome identificando-se como responsável pelo impresso: “Sob os auspícios do Exm. E Revm. Sr.
Bispo D. Pedro Maria de Lacerda”.
5
A tradição de anunciar a educação particular nos impressos é também anterior a este recorte operado no
estudo. Desde o início do século XIX havia impressos que circulavam com este serviço, e um exemplo é
o Almanaque da Corte do Rio de Janeiro para o ano de 1811, onde se veem anúncios do Seminário São
Pedro, da Aula do Comércio. Da mesma forma, a Gazeta do Rio de Janeiro, que existia desde 1808
também fazia circular aquele tipo de propaganda.
6
A cultura de almanaque tem grande visibilidade e penetração social nos séculos XVIII, XIX e XX, principalmente. Estas épocas contabilizam sua maior expressão, diversidade e expansão de um mercado, como deixa uma lista contendo alguns, entre os mais de 400 títulos, disponíveis para consultas no site da
Biblioteca Nacional.
7
Alguns desses colégios ofereciam o ensino primário e o ensino secundário no mesmo estabelecimento.

CD-ROM DE ATAS | 605 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 606 | COLUBHE 2012

MUNICIPALISMO E
DES ENVOLVIMENTO ESCOLAR
Justino MAGALHÃES, Coordenador
A temática do local e do regional, incluindo o educativo, está em renovação nas
historiograﬁas francesa, inglesa, belga, espanhola. O mesmo sucede em Portugal
e no Brasil, apesar de a história regional e local da educação não constituir ainda
um conhecimento representativo e crítico das singularidades, que permita avaliar
integralmente a relevância do municipalismo na modernização educativa, nem cotejar e integrar as realidades portuguesa e brasileira na história local e regional
internacional.
Tomando como unidade de estudo o Município na época contemporânea, esta
Mesa Temática tem como principal objectivo dar a conhecer a sua acção em diferentes aspectos educativos e instituições, com trabalhos inseridos em projectos de
investigação de grande amplitude.
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AS CÂMARAS MUNICIPAIS E OS
PROFESSORES RÉGIOS NA AMÉRICA
PORTUGUESA: MINAS GERAIS, 1772 -1824
Thais Nivia Lima e FONSECA
Universidade Federal de Minas Gerais
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Professores Régios; Câmaras
Municipais; América Portuguesa
ID: 315
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As reformas pombalinas da educação iniciaram-se em 1759 com o Alvará de 28 de junho que, além de determinar o encerramento das atividades educacionais da Companhia de
Jesus em todo o Império português, instituíram também as primeiras aulas régias, sob novas
orientações administrativas e metodológicas. Para muitos autores, até as leis de novembro de
1772 o processo estatal de escolarização no Brasil foi fragmentado e ineficaz, tendo sido implementadas algumas aulas régias principalmente nas Capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo,
Bahia e Pernambuco. A partir daí, mesmo com a permanência de problemas, teria aumentado o
número de cadeiras e de professores, e mais regiões teriam sido atendidas. Na Capitania de
Minas Gerais a ausência das ordens religiosas, proibidas de se instalarem ali, evitou o mesmo
tipo de impacto sofrido em outras regiões pela expulsão dos jesuítas e pelo fechamento de suas
escolas 1. Nesta região, desde o início do século XVIII, havia mestres pagos pelas Câmaras, e
as famílias procuravam também o recurso dos professores particulares, prática que permaneceu
forte mesmo depois da criação das aulas régias. Na primeira década após o Alvará de 1759 as
câmaras permaneceram responsáveis pelo pagamento dos ordenados dos professores régios, e
muitas localidades, não contempladas pela criação das primeiras aulas, apresentaram à Coroa
petições pedindo mestres, como na solicitação enviada pela Câmara da Vila do Príncipe, em
1761:

Como temos noticia da inata piedade, e grandeza com que V. Majestade querendo fertilizar a seus vassalos, foi servido estabelecer uma
nova Lei, em que se aboliram todas as classes que até agora existiam
para ensino da Gramática aos que a ela se aplicavam, ordenando, que
de novo se criassem outras por um novo método, em que com mais
facilidade e acerto fossem educados os principiantes; e para isso
mandou V. Majestade erigir aulas em todas as cabeças de Comarcas
do Reino; vamos aos Reais Pés de V. Majestade suplicar-lhe a mesma
graça, para esta Vila de sua Comarca. Representando a V. Majestade
a falta que há de Mestres, pois ainda procurando-os com o interesse
do premio, e salário se não encontram, e vemos em perdição grande
o engenho dos meninos, que abundam neste território, o qual se acha
hoje com inumerável povo casado, e permanente, crescendo cada dia
mais a multiplicação de seus filhos; os quais tem mostrado a experiência ter agilidade, e presteza para qualquer emprego do serviço de
Deus e de V. Majestade. A obrigação de nossos cargos é a que nos dá
motivo desta suplica, juntando-se a ponderação e conhecimento de
que V. Majestade é Pai, e não cessa em dispensar todos os meios
úteis para a conservação e aumento de seus filhos, os quais incessantemente pedimos a Deus ( ) a V. Majestade a vida por dilatados anos
( ) e proteção de seus leais vassalos. Vila do Príncipe em Câmara 3 de
Fevereiro de 1761.2
Mesmo com a ausência de instituições religiosas na Capitania, essas demandas expressavam, também, o vazio deixado pela proibição do ensino dos jesuítas, mesmo que fosse apenas pelo uso de seus métodos. A Lei de 6 de novembro de 1772 determinou a criação de novas
cadeiras, sendo 44 delas no Brasil. A Capitania de Minas Gerais receberia quatro de primeiras
letras (Mariana, Vila Rica, Sabará e São João Del Rei) e três de gramática latina (Mariana, Vila
Rica e São João Del Rei).3 Ao longo das últimas décadas do século XVIII e início do XIX, houve
aumento desse número chegando-se, em 1814, a 34 de primeiras letras e 12 de gramática latina, conforme o relatório da Junta da Fazenda, feito naquele ano. Esse documento relaciona as
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cadeiras vagas e ocupadas na Capitania, e os professores ativos e seus respectivos ordenados.
O relatório foi elaborado por ordem do Presidente do Real Erário, Luiz de Vasconcelos e Souza,
preocupado com o desequilíbrio entre receita e despesa na arrecadação do Subsídio Literário,
que estaria prejudicando o pagamento dos ordenados dos docentes. A intenção era verificar a
possibilidade da supressão de algumas cadeiras “sem prejuízo da educação da Mocidade, e dos
professores”4.
Em 1799 o problema já havia sido objeto de uma carta régia em que o Príncipe Regente D. João, considerando os maus resultados dos estudos menores no Brasil, ordenava ao ViceRei, Conde de Resende, que tomasse providências: melhor adequação da arrecadação do tributo às necessidades de manutenção do ensino, suprimindo ou criando cadeiras conforme as circunstâncias, nomear professores para cadeiras vagas, e estabelecer procedimentos mais
rigorosos de fiscalização sobre os professores, com a participação das autoridades locais. E ainda, que não se negligenciasse o pagamento dos professores, e que se criasse um fundo específico para suas aposentadorias.5 Aos governadores pertenceria a “suprema inspeção sobre as
escolas”, podendo ser substituídos pelos bispos, quando necessário. Em documento complementar, D. Rodrigo de Souza Coutinho comunicava ao Conde de Resende a ordem de nomeação de inspetores que visitassem as escolas

examinando a assiduidade, a diligência dos Professores, e Mestres no
cumprimento de tão essenciais deveres, do Método que seguem nas
lições, e explicações dos tutores, da escolha dos livros, por onde ensinam; da forma, tempo, e horas, com que regulam a Ordem, e Disciplina das Escolas, do aproveitamento dos Discípulos, que as
freqüentam, vigiando mui severamente a sua Morigeração...6
Dessas visitas resultariam relatórios que deveriam ser remetidos anualmente à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos.
O processo de aumento do número das aulas régias ainda não é totalmente claro, pois
há registros de pedidos de algumas povoações solicitando a criação de cadeiras, mas nem
sempre tem sido possível localizar a oficialização de sua criação.7 Os dados podem ser conflitantes, mas me inclino a depositar confiança nas fontes da Real Fazenda referentes ao pagamento dos ordenados, e constando de listas de assentamentos, listas de pagamentos,
requerimentos e atestados para a confirmação do exercício do magistério. Outras fontes têm
ajudado na consolidação dos dados para a análise do quadro das aulas régias na Capitania de
Minas Gerais. Nesse corpus documental evidencia-se a participação das Câmaras das principais
vilas da Capitania, atuando como intermediárias entre a população e os órgãos administrativos
centrais, e entre os professores e as instâncias responsáveis pelo gerenciamento e financiamento do ensino régio.
A Lei de 6 de Novembro de 1772 estabelecia a localização e a densidade populacional
como critérios para a criação das aulas régias. O status das povoações indicava que deveriam
ser os centros atratores, como as cabeças de comarcas, as cidades e as vilas. A distribuição das
aulas régias em Minas Gerais, entre a última década do século XVIII e as primeiras décadas do
XIX, indica que a cidade de Mariana e as principais vilas da Capitania – incluindo as cabeças de
comarcas – possuíam pelo menos uma aula régia de primeiras letras, e algumas também a de
gramática latina. O critério populacional parece ter sido respeitado em grande medida, pois oito
dessas vilas e a cidade de Mariana situavam-se na região mais urbanizada e densamente povoada da Capitania. Elas certamente exerceram alguma atração sobre as populações circunvizinhas, mas muitos arraiais próximos a elas também possuíam aulas régias, sobretudo os mais
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populosos e que, em alguns momentos, tiveram população maior que as vilas a que estavam
ligados.8
A existência de aulas régias em muitas dessas povoações resultava de demandas da
população por meio das câmaras, ora argumentando pelas dificuldades de locomoção , ora pela
concentração populacional. Além disso, não era raro que as demandas expressassem reivindicações quanto à participação das localidades na arrecadação do subsidio literário e a falta de
contrapartida na oferta de aulas. Muitas demandas enviadas à Coroa para a criação de aulas e
nomeação de professores baseavam-se nestes argumentos, além, é claro, de ressaltarem as
vantagens da educação da mocidade:

A Vossa Majestade expõem os Oficiais da Câmara da Vila de Pitangui,
em carta de 31 de dezembro de 1773; que sendo Vossa Majestade
servido por lei de 6 de Novembro de 1772, e de 17 de outubro de
1773 estabelecer um subsidio literário para sustentação de Mestres,
que possam instruir a mocidade nos princípios necessários de letras;
com que se faz capaz da política e civilidade, que requer o trato humano, e estando os moradores daquela Vila contribuindo para o
mesmo fim, não gozam ainda do efeito saudável de tão sábia providência por lhes não haverem sido nomeados ainda até agora os sobreditos Mestres: que sendo certo que dista aquela Vila da mais
próxima que é a do Sabará trinta léguas, comarca do Rio das Velhas,
e do fim do termo perto de sessenta, e constando a sua povoação de
mais de doze mil almas se persuadem não ser da piedosa intenção de
Vossa Majestade que fiquem seus filhos privados de um bem tão estimável como o das letras, que Vossa Majestade procura comunicar a
todos os seus Vassalos, e para o conseguirem suplicam a Vossa Majestade lhes conceda os sobreditos Mestres, como se tem praticado
com as demais Vilas daquela Capitania.9
Chama a atenção a relativa rapidez com que a Câmara de Pitangui respondeu à nova
situação, evidenciando seu conhecimento sobre os princípios norteadores da legislação recém
criada, indicando na petição alguns dos elementos presentes na lei: a contribuição da população com o tributo que deveria ser revertido na criação das aulas; as vantagens da educação
para o bem do Estado e da sociedade; os critérios geográficos e populacionais. Os pareceres do
Conselho Ultramarino e do Procurador da Fazenda foram favoráveis à solicitação, afirmando
não haver “razão alguma que cohoneste pagarem os suplicantes um tributo determinado a um
fim de sua utilidade sem a terem e sem lhes darem os meios de a conseguirem há tantos
anos”10. Este despacho foi dado cinco anos depois, em 1778, e encaminhado à Coroa para decisão final. Os moradores da Vila de Pitangui precisaram esperar ainda algum tempo pela nomeação dos desejados professores, pois só há evidências seguras de aulas régias nesta localidade a
partir de 1783 para gramática latina, e de 1787 para as primeiras letras.
Já no início do século XIX, os incômodos causados por essa equação nem sempre bem
resolvida, entre a arrecadação do tributo e sua aplicação no ensino régio, ainda eram motivo
para as queixas das populações, por meio de suas câmaras, às vezes apimentadas por conflitos
administrativas, como a que levou a Câmara de São José do Rio das Mortes a se dirigir ao Conselho Ultramarino:

Diz a Câmara da Vila de São José Comarca do Rio das Mortes Capitania de Minas Gerais, que desde a criação desta Vila os seus concidadãos, conhecendo que só por meio das Letras poderiam os mancebos
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seus filhos ser úteis à Igreja e ao Real serviço, logo [promoveram]
nesta Vila Escolas das primeiras Letras, e de Gramática Latina, pagando aos Professores, até que por Ordem Real foram [...] com o
rendimento subsidio literário, imposto nas aguardentes e nas carnes:
cuja arrecadação tem sido feita neste Termo pela suplicante até o fim
do ano de 1800, por se passar de então em diante a ser o dito subsidio arrematado: e como neste presente ano de 1801 o atual Professor
da Gramática Latina, deixando a Classe, se retirou para a Vila de São
João se acha nela, segundo é constante, ser Professor de diferente
Aula com o [rendimento] que percebia nesta Vila com razão a suplicante e seus concidadãos devem queixar-se a V. A. R. sobre a infração da sua [...] que está de ter a dita Aula Real da língua latina na
sua Vila [...] e contribuindo a seu [serviço] o subsidio literário relativo
à solução dos ditos Professores.11
A Vila de São José teve problemas ocasionais com o que parece ter sido uma “irresistível” mobilidade de indivíduos entre ela e a Vila de São João Del Rei, cabeça da comarca, mais
populosa e importante, e distante apenas duas léguas. O professor mencionado no documento,
o Padre João Varela da Fonseca Cunha, ao se mudar da Vila em 1801, deixou-a sem aula de
gramática latina por longo período, pois não parece ter sido substituído até 1814. O seu deslocamento, e a continuação do seu pagamento em outra vila com o que os cidadãos de São José
identificavam como o “seu” tributo, era afronta que não poderia ser tolerada.
Os requerimentos produzidos pelas câmaras foram também utilizados em processos
que pareciam ser de “recriação” de cadeiras, em casos caracterizados como de vacância, ou
ausência de professor, sem a imediata substituição. Em Vila Nova da Rainha do Caeté, por
exemplo, havia aula de primeiras letras desde o final da década de 1780, e a cadeira de gramática latina tem registro seguro a partir de 1792. Nesta última atuou, até 1801, o professor Antonio Gonçalves Gomide, que não foi substituído quando a deixou. Depois de alguns anos, em
1805, a Câmara da Vila tentava resolver a questão, reclamando que o montante do subsidio
literário arrecadado naquele termo seria suficiente para que fossem mantidas ali as duas aulas,
mas apenas a de primeiras letras estaria provida. A de gramática latina estaria funcionando na
Vila de Sabará, provocando “obstáculos e incômodos”, pois só podendo “os pais mandar seus
filhos aprender mais longe aquela Língua, ficam estes muitas vezes sepultados na ignorância”,
quando o deslocamento não fosse possível. Por isso pediam ao príncipe regente que nomeasse
um “Mestre Latino” para a Vila.12
Um dos aspectos de maior relevo quanto ao funcionamento das aulas régias após 1772
diz respeito ao pagamento dos ordenados dos professores, o que envolvia a arrecadação do
subsídio literário e sua aplicação. Para confirmar o direito ao recebimento dos ordenados, a atividade do professor tinha que ser comprovada, relativamente a cada trimestre do ano, mediante documentos emitidos pelas autoridades locais, e neste movimento as Câmaras tinham
importante participação.
A centralização do pagamento dos ordenados dos professores nas Juntas da Fazenda
das Capitanias, resultou na intensificação da comunicação entre eles e o órgão, mediada pelas
Câmaras e pelas autoridades eclesiásticas. Os procedimentos eram centrados no envio, por estas instâncias e pelos próprios professores, de atestados de confirmação do exercício do magistério e de residência para o recebimento dos ordenados, a cada trimestre. Os constantes
atrasos nos pagamentos obrigavam os professores a monitorarem o processo, solicitando às
câmaras a elaboração dos atestados, complementando a documentação com declarações das
autoridades eclesiásticas locais, ajuntando justificativas para as eventuais ausências, e quando
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a situação chegava a momentos críticos, acrescentavam suas próprias solicitações alegando
toda sorte de dificuldades decorrentes da falta dos ordenados.
Esses procedimentos, contudo, só passaram a ser integralmente realizados a partir da
década de 1790, quando o governo de D. Maria I procurou estabelecer maior ordenamento e
controle sobre o ensino régio na América. Reportando abusos, a Real Fazenda da Capitania de
Minas Gerais dava conta do mau funcionamento das aulas pela infrequência dos docentes, pela
prática da utilização de substitutos não autorizados ou sem as qualidades necessárias, o esvaziamento das aulas e a fuga de muitos estudantes para os mestres particulares. Em vista disso,
em maio de 1792, D. Maria I enviou aviso ao governador da Capitania e à Câmara da capital,
Vila Rica, ordenando que passassem atestações aos professores, e nelas viesse

precisamente indicado se os mesmos tem ensinado em todo o ano
sucessiva e pessoalmente, assim como os intervalos, que tiveram por
moléstia ou outro inconveniente que os precisaram nomear substituto
os quais impedimentos devem justificar nesta camara do que se fará
menção nas ditas atestações; bem entendido que não sendo estas assim legitimadas com as referidas individuações se lhe não satisfarão
na tesouraria os seus ordenados.13
Em outra ordem, de agosto do mesmo ano, a Rainha determinava que, em contrapartida, a Real Fazenda não deixasse de pagar os ordenados devidos por falhas na arrecadação do
imposto, devendo esforçar-se em

pagar os professores e mestres os seus ordenados no tempo previsto
segundo as minhas ordens, fazendo igualmente que as Camaras hajam de fazer uma boa, e exata arrecadação com a remessa da coleta
em tempo, para o cofre do subsidio literário desta Capitania, o que
não deixo de esperar do zelo da minha Junta pelo serviço de Deus e
Meu.14
Assim, ao lado da já consolidada função de cuidar da arrecadação de tributos, as câmaras viram aumentar sua participação no processo de controle das atividades dos professores
régios, passando a ocupar uma posição central na intermediação entre eles e o Estado. Ao dependerem das atestações para terem o pagamento de seus ordenados, os professores tiveram
que estreitar suas relações com as câmaras, incluindo o uso pragmático dos círculos pessoais
de relacionamentos na elaboração de redes de influência que pudessem garantir declarações
favoráveis. Essa é uma situação indicada na documentação e ainda a merecer uma análise mais
vertical sobre a questão.
Esses procedimentos afetavam tanto os professores que tinham cartas de propriedade
das cadeiras quanto aqueles que eram providos como substitutos. Havia outra “categoria” de
substitutos, indicados pelos professores providos para períodos de necessidade e que eram pagos por eles, e não diretamente pela Junta da Fazenda. Neste caso, as autoridades deveriam
ser comunicadas mediante atestações da competência dos substitutos, submetidos também
eles à apreciação das instâncias de controle. Esse processo ficou claro no caso do professor de
gramática latina de São João Del Rei, Marçal da Cunha Matos, que em 1799 comunicou à Câmara a suspensão do exercício de sua aula desde janeiro daquele ano, pois estava doente e a
autorização para indicar um substituto pago às suas próprias custas só havia sido dada pelo
Bispo de Mariana alguns meses depois. Matos sustentou a substituição até 1805 quando seu
substituto, padre Manoel da Paixão e Paiva, recebeu sua própria provisão15.
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Os atestados emitidos pelas Câmaras tinham basicamente a mesma estrutura e parecem, à primeira vista, muito limitados quanto às informações que são capazes de fornecer.
Contudo, analisados numa perspectiva que eu arriscaria chamar de “seriada”, permitem vislumbrar pelo menos duas questões importantes: os períodos de atividade dos professores régios, e
a dimensão problemática do pagamento dos ordenados desses oficiais. No primeiro caso, porque trazem a indicação do período de atividade comprovado pelas autoridades locais, o que,
num corpus documental mais amplo, permite construir a cronologia da atividade de um professor ao longo dos anos, incluindo aí diversas ocorrências, como licenças, ausências não autorizadas, problemas enfrentados em relação ao desempenho profissional ou conduta pessoal,
desistências e falecimento. No segundo caso, porque a recorrência dos mesmos problemas só
confirma o que as historiografias portuguesa e brasileira vêm afirmando há algum tempo, acerca de uma das mais importantes questões da história das reformas pombalinas da educação, ou
seja, os vícios de gerenciamento do ensino régio, no contexto das complexas relações administrativas e do sistema tributário da administração portuguesa na América.
Se, por um lado, as atestações das câmaras confirmam a atividade dos professores, por
outro não permitem concluir o recebimento imediato dos ordenados referentes aos períodos
atestados, o que precisa ser feito pelo confronto com os registros dos pagamentos. A Real Fazenda cuidava da arrecadação dos inúmeros impostos existentes, da arrematação de contratos,
da cobrança dos direitos de passagem e de entrada, dos dízimos e donativos e administrava as
folhas civil, militar e eclesiástica, pelas quais se pagava o corpo de oficiais. Para este órgão
convergiam, assim, demandas vindas de diferentes segmentos, relacionadas a todo tipo de situação que pudessem envolver suas competências. Os documentos enviados pelos professores
para comprovar suas atividades e garantir o recebimento dos seus ordenados acumulavam-se
nas mãos dos oficiais da Fazenda, e nem sempre eram tratados prioritariamente, o que contribuía para atrasar sistematicamente o processamento dos pagamentos. De toda forma, a necessidade do registro do exercício do magistério régio, conforme as instruções de D. Maria I,
produziu documentos que permitem estabelecer algumas dimensões das relações das Câmaras
com os demais órgãos da administração e com os próprios professores. Daí decorre, também, a
identificação das diferentes formas de manifestação das câmaras em relação ao trabalho desses
oficiais.
Os atestados eram formulados fundamentalmente como o que comprovava o exercício
do magistério do professor Francisco Furtado de Mendonça, de Minas Novas:

O Juiz Ordinário Presidente, Vereadores e Procurador da Camara da
Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas o presente
ano por eleição na forma da Lei.
Atestamos aos Senhores, que a presente virem, que o Padre Francisco Furtado de Mendonça, Professor das Primeiras Letras por S. Majestade Fidelíssima tem exercido por si mesmo sem interrupção alguma
as funções do seu Magistério em os Meses de Abril, Maio e Junho do
ano de 1794 e tem sido exato em todas as suas obrigações desde a
posse do seu emprego até o presente, o que tudo sendo necessário,
atestamos com juramento. E por esta nos ser pedida a mandamos
passar indo por nós assinada, e selada com o selo desta Camara em
Conferencia de 16 de Junho de 1798. Eu Antonio Gonçalves Dias Escrivão da Camara a fiz e subscrevi.16
Embora nem todos os atestados cuidassem de discriminar, como esse, o período de
exercício do professor, a maioria observava este aspecto, pois era o que, de fato, importava
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para encaminhar o processo de pagamento dos ordenados, e conforme estabelecido na ordem
de D. Maria I, de 1792, já analisada. O pagamento, como sabemos, era feito aos quartéis, ou
seja, correspondente ao trimestre trabalhado. Além do período, a qualidade do trabalho do professor também podia vir indicada por sua continuidade e assiduidade e pelo cumprimento de
suas obrigações, segundo o que era indicado nos textos das provisões.
Em outras situações, a câmara destacava, na elaboração dos atestados, alguma condição excepcional, como a ocorrência de doenças, ou as ausências temporárias dos professores,
principalmente quando esses afastamentos não implicavam em paralização das aulas, como
ocorreu com o professor de primeiras letras de Vila Rica, Antonio Leonardo da Fonseca:

Atestamos que o Pe. Antonio Leonardo da Fonseca, Mestre Régio das
primeiras letras da Freguesia do Ouro Preto tem a sua escola aberta,
e nela cumpre sem defeito as suas obrigações e sem interpelação de
tempo Joaquim Ferreira de Azevedo, por licença que alcançou o dito
Mestre dos Exmos. Senhores Bispo e General, cuja se acha registrada
nesta Câmara; e por esta nos ser pedida a mandamos passar, e vai
por nós assinada e selada com o selo das Armas Reais, que serve
neste Senado. Vila Rica em Câmara de 29 de julho de 1809.17
Embora em todos os atestados devesse constar o período de exercício do magistério,
alguns apresentavam esses dados mais detalhadamente, combinados a outras informações,
como no atestado dado pela Câmara da Vila de Caeté ao Reverendo Joaquim José Pereira,
afirmando que ele estava

pessoalmente na administração da sua Escola de ler, escrever, contar,
e ensinar a Doutrina Cristã, no Arraial e Freguesia de Santo Antonio
do Ribeirão de Santa Bárbara desempenhando os seus deveres com
utilidade do público os seis meses últimos do ano de mil setecentos e
noventa e seis, os anos inteiros de mil oitocentos e quatro, e os seis
meses primeiros do ano de mil oitocentos e cinco.18
Em outros atestados, os horários das aulas eram indicados como nos documentos passados ao professor de Filosofia de Vila Rica, o Reverendo Manoel Joaquim Ribeiro, que se dedicava ao “ensino da Mocidade de manhã, e de tarde, desempenhando o seu Ministério” 19. Em
alguns casos, embora mais raros e sempre encontrados já para o início do século XIX, as câmaras indicavam a quantidade de alunos presentes em algumas aulas. Segundo a Câmara de Vila
Nova da Rainha do Caeté, em 1825 o professor Francisco de Paula Rocha tinha vinte alunos em
sua aula de gramatica latina, a qual mantinha “com exemplar, e louvável desempenho de seus
deveres” 20. É interessante observar que quando a câmara indicava o número de alunos, geralmente acrescentava ao texto comentários favoráveis, por vezes elogiosos, ao trabalho do professor, como encontramos também no documento passado a Antonio Gomes Chaves, da Vila do
Príncipe que, em sua aula de primeiras letras tinha, em 1802, “o número de oitenta e cinco
meninos ensinando-os com pessoal assistência, e louvável zelo a todos os discípulos”21. A presença de um número expressivo de estudantes acabava associada a uma imagem de seriedade
e competência do mestre. Os comentários elogiosos podiam, às vezes, fazer referencia a possíveis resultados alcançados pelo professor com seu trabalho, ao mesmo tempo em que atestavam a sua conduta e o seu bom procedimento. Em 1795, a Câmara da Vila de Queluz declarava
a frequência do professor de primeiras letras, padre José Crisóstomo de Mendonça, afirmando
que ele atuava “com louvável zelo e cuidado”, do que resultava o “adiantamento dos seus dis-
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cípulos, e contentamento dos Pais”, sem que tivesse havido “queixa alguma contra ele e seu
exemplar procedimento” 22.
Nem só de elogios se constituía o julgamento das câmaras sobre o procedimento dos
professores régios. Não obstante terem aparecido mais escassamente na documentação, críticas e ressalvas podiam expressar não apenas uma situação real de desempenho profissional,
mas também conflitos envolvendo professores e integrantes das câmaras. O caso mais evidente
nas fontes analisadas é o do professor de gramatica latina da Vila de Caeté, Antonio Gonçalves
Gomide. A Câmara de Caeté nem sempre apreciava favoravelmente sua atuação, embora lhe
passasse os atestados comprovando que sua aula estava aberta na Vila. Em mais de uma ocasião os vereadores avaliaram que Gomide não satisfazia com suas obrigações e por isso recomendavam que o seu pagamento não fosse feito, a menos que ele demonstrasse mudança de
atitude. Em 1794 os vereadores atestaram o funcionamento da sua aula de gramatica latina,
com a ressalva de que ela esteve interrompida por dois meses porque Gomide respondia a uma
acusação de tentativa de envenenamento. Em 1797 a Câmara de Caeté chegou a registrar que
ele não satisfazia com suas obrigações, e recomendou que ele não recebesse o pagamento até
que mostrasse o contrário. Não explicaram qual seria a irregularidade, mas as atividades do
professor fora do magistério, envolvido com os problemas políticos locais, bem podem tê-lo
colocado em posição de confronto com importantes da Vila, com algum membro da Câmara ou
com toda ela, influenciando o parecer dado à sua atuação como professor. Na verdade, Antonio
Gonçalves Gomide já havia se envolvido em desavenças com autoridades da Capitania de Minas
Gerais. Em 1793 ele queixou-se ao Conselho Ultramarino, denunciando os desmandos do Ouvidor da Comarca de Sabará, acusando-o e a seus protegidos e familiares, que abusavam do poder e se enriqueciam ilicitamente.23 Seu interesse pelas atividades públicas levou-o à Câmara de
Vila Nova da Rainha do Caeté, onde foi almotacé, vereador e juiz ordinário, nos primeiros anos
do século XIX, quando já não mais exercia o magistério régio.
As câmaras, ao cumprirem as determinações régias para atestarem o trabalho dos professores, faziam-no a pedido deles, principais interessados, já que destes documentos dependia
a liberação dos ordenados. Os textos das atestações o demonstram, pois em praticamente todas elas constam os dizeres “e por nos ser pedido passamos a presente”, ou “o referido é verdade, e passamos a presente por nos ser pedida”, ou “e por essa nos ser pedida a mandamos
passar”. Pode-se questionar, ao menos em parte, o rigor das câmaras no cumprimento das ordens régias, no sentido de fazer dos atestados um efetivo instrumento de controle sobre o trabalho docente, e não uma mera formalidade burocrática. Se por um lado, as atestações
forneciam dados objetivos, por outro podiam estar carregadas de boa dose de subjetividade na
caracterização do trabalho dos professores, expressando a interferências das diferentes relações sociais ativadas para ajudar na produção desses documentos, favoravelmente ou não. Por
isso mesmo, uma vez imposta a elas a tarefa de partilhar o controle sobre o ensino régio, as
câmaras buscavam dividir as responsabilidades, indicando atestar em nome de outras autoridades ou do conhecimento público. Exemplo disso vemos na atestação passada ao professor de
Desenho da já Cidade de Ouro Preto, em 1825, em que os vereadores afirmavam estar ele
cumprindo o seu dever “segundo informação do Procurador deste Senado”24. Em outros casos,
a confirmação era dada por ser “publico e notório”.
A maior parte da historiografia relativa às reformas pombalinas da educação, que trata
do funcionamento do ensino régio no Brasil, enfatiza a estrutura de organização desse ensino a
partir de uma perspectiva mais centralizada, evidenciando a atuação dos órgãos centrais, desde
a Direção Geral dos Estudos, em meados do século XVIII. A delegação, aos governadores das
capitanias e aos bispos, da autoridade para a realização de exames, provimento e fiscalização
dos professores, e a responsabilização das Juntas da Fazenda das capitanias pelo pagamento
dos salários, ajuda a ressaltar as características centralizadoras da administração. Às câmaras
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teria ficado a tarefa, apenas, de atestar o funcionamento das aulas, registrando aspectos da
assiduidade e, eventualmente, da competência e procedimentos dos professores régios. Ao
analisar esses documentos produzidos pelas câmaras das principais vilas da Capitania de Minas
Gerais, relativos a um conjunto de 48 professores de gramatica latina e de primeiras letras, entre 1772 e 1825, pode-se pensar que aquelas instâncias de poder local cumpriam burocraticamente sua função, expedindo atestados marcados por um formatação que se repete em
praticamente todos eles e que, numa primeira mirada, não permitiriam mais do que essa constatação. Mesmo considerando a propriedade dessa afirmação, ela é apenas parte da possibilidade analítica dos atestados passados aos professores régios para permitir a eles o
recebimento de seus ordenados. As diferenças existentes em sua redação são indícios importantes das peculiaridades presentes nas vidas e na atividade profissional daqueles funcionários,
e ajudam na compreensão de diversos aspectos do exercício da docência no âmbito do ensino
público pós-pombalino. Entrecruzados com dados advindos de outras fontes, relativas aos indivíduos envolvidos – neste caso, principalmente, os próprios professores régios – os atestados
emitidos pelas câmaras permitem recompor, ao menos em parte, as redes de sociabilidades, os
intercâmbios pessoais, os interesses de cunho político, as afinidades profissionais, que intervinham na mediação que as câmaras interpunham entre os professores régios e o Estado. Assim,
aparentemente “menor”, a tarefa de emissão dos atestados de exercício profissional, contudo,
davam às câmaras – e é claro, aos seus oficiais – um poder evidente mas ainda não satisfatoriamente estudado na historiografia da educação. Nesta comunicação procurei analisar alguns
dos aspectos que podem abrir o caminho para a verticalização do estudo sobre o papel das câmaras e do poder local na administração do ensino régio, não apenas na Capitania de Minas
Gerais mas em toda a América portuguesa, privilegiando a reconstrução das trajetórias dos indivíduos envolvidos como forma de, por meio da reconstituição de algumas redes de relações
sociais, compreender o lugar do ensino régio e de seus professores na vida da sociedade colonial no Brasil.
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1. Contextualização do tema. A alteração do estatuto e da própria identidade das
mulheres ao longo dos tempos e a procura dos fatores sociais que lhes deram origem têm sido
objeto de alguma reflexão em Portugal. Porém, no domínio da História da Educação, embora
esta área não esteja alheia à determinante género, a produção científica não é significativa. No
entanto, torna-se cada vez mais necessário compreender como a educação tem, ao longo dos
últimos séculos, construído e/ou reproduzido uma identidade social da mulher que, de forma
explícita ou implícita, lhe reconheceu ou recusou a dimensão de cidadania ativa, essencial à
efetivação do contributo feminino para o desenvolvimento económico, social e cultural do país.
Em fins do século XVIII, era em nome dos seus deveres de educadoras dos filhos, que
se concedia às meninas o direito de frequentar uma aula de ensino elementar, como lugar sobretudo de educação moral e religiosa. Mas, em Portugal, a escolha era então reduzida quanto
a lugares educativos acessíveis ao sexo feminino. A educação mantinha-se, na maior parte dos
casos, doméstica, a cargo das próprias mães que ensinavam às filhas as atividades próprias da
sua condição e as práticas religiosas, ou com o auxílio de precetoras e mestras particulares que
lhes cultivavam os talentos adequados para brilhar em sociedade. Nos meios onde a mulher
estava associada à atividade profissional familiar, o ensino das filhas era encarado de modo
utilitário e, por isso, recorria-se a escolas particulares e conventuais na medida em que não
existiam aulas régias até finais do século XVIII.
A reforma pombalina de 6 de Novembro de 1772 foi omissa no que respeita ao ensino
feminino, ainda que a consulta da Real Mesa Censória de 3 de Agosto do mesmo ano apontasse
a necessidade de criação de escolas para meninas, propondo que os excedentes dos dinheiros
recolhidos pelo Subsídio Literário, depois do pagamento de todos os ordenados, fossem também aplicados na retribuição de algumas mestras de ler e escrever destinadas às meninas órfãs
e pobres. Porém, a nível oficial, o assunto foi somente retomado muitos anos mais tarde. A 25
de fevereiro de 1790, a mesma Real Mesa exarava parecer favorável para a instalação de 18
mestras na Corte, distribuídas pelos bairros, para ensinar gratuitamente as meninas, número
calculado com base no total de mestres públicos em exercício. A proposta mereceu aprovação
régia em 31 de maio do mesmo ano. Quanto aos ordenados, o despacho não deixava estabelecido o montante, mas tão-só que eles fossem pagos pelo Cofre do Subsídio Literário, “ou sejam
como a Mesa arbitra, ou como pela experiências e julgar em proporção ao préstimo e serviço
de cada uma das Mestras”. Ficava igualmente por definir a distribuição das 18 mestras, por
bairros ou por matérias a ensinar.
Todavia, estas primeiras mestras régias só vieram a ser admitidas em 1816, quando o
ensino para o sexo masculino estava já regulamentado e em funcionamento normal. As meninas deviam preparar-se especialmente para a sua futura função de mães e esposas pelo que o
ensino que lhes estava destinado divergia em matérias do que era ministrado nas escolas de
rapazes. Para elas, os estudos mais correntes abrangiam três domínios: os conhecimentos básicos, a instrução religiosa e as aprendizagens práticas. Por esta razão, aquelas 18 mestras destinavam-se a ensinar a ler, escrever, fiar, coser, bordar e talhar roupa. E todas tinham a
obrigação de ensinar a Doutrina Cristã.
Mas, a criação de escolas públicas para a educação das crianças do sexo feminino,
abrangendo todo o país, tem lugar apenas a partir da promulgação da primeira reforma liberal
do ensino primário (15 de Novembro de 1836), quando nela fica estabelecida a criação de “escolas de meninas” em todas as sedes dos distritos administrativos. Esta medida será alargada,
progressivamente, no decorrer do século XIX, a outras localidades e a outras populações. Embora não existam estudos quanto à concretização das medidas que se iam promulgando, sabese que, no início da segunda metade do século XIX, o ensino elementar destinado às meninas
era ainda incipiente em todo o Reino: em 1850-1851, frequentavam as escolas primárias públicas 34 559 rapazes e somente 1356 meninas.
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Durante a discussão do artigo 200.º do Projecto do Bases da primeira Constituição portuguesa sobre a atribuição das câmaras no sentido de “promover a agricultura, o comércio, a
indústria, a saúde pública, e geralmente todas as comodidades dos moradores da cidade ou
vila”, os deputados abordaram o papel que podia ser desempenhado por elas no que respeita
ao ensino público (Diário da sessão de 11 de Março de 1822, p. 432). No entanto, foi considerada matéria para legislação específica e, não, para ser inserida na Lei principal. Com o estabelecimento do liberalismo, a vida tranquila dos municípios portugueses, quase ignorados pelo
poder central, agita-se pois o novo regime procura instaurar uma administração local centralista
e hierarquizada visando o controlo efetivo do território nacional e das comunidades locais. Esta
centralização vai praticamente manter-se até finais da década de 1870.
Um Código Administrativo mais descentralizador entrou em funcionamento a 1 de janeiro de 1879; porém, poucos anos depois começou a sofrer alterações no sentido de ser reposta
a função preponderante do poder central. Na elaboração daquele Código tivera papel decisivo
António Rodrigues Sampaio, que pretendia, segundo suas palavras: “Criar a vida local; Estabelecer o governo do povo pelo povo, Entregar aos corpos efectivos a gestão dos seus interesses;
Educar e preparar os cidadãos para a administração geral do Estado; Aliviar o governo central
de tutelar interesses, cuja defesa pode ser confiada com mais proveito aos corpos superiores do
distrito, nascidos do sufrágio popular” (Oliveira, 1996, p. 201).
Simultaneamente, põe-se a questão da centralização ou descentralização administrativa
no que concerne ao ensino primário. E, nesse contexto, uma experiência descentralizadora é
promulgada a 2 de Maio de 1878 pelo próprio António Rodrigues Sampaio, a qual só veio a entrar em vigor em Julho de 1881 (Regulamento de 28.06.1881), quando o seu autor detinha de
novo funções governativas. Tal como aconteceu com o Código Administrativo, também esta
experiência terminou alguns anos depois, com a reforma de Jaime Moniz de 22 de Dezembro de
1894, retornando-se à centralização dos serviços do Estado. No preâmbulo do diploma revogador justifica-se: “Sem desconhecer a eficácia do auxílio que ao Estado pode e deve ser dado
pelas corporações administrativas e pela iniciativa individual no interesse máximo da educação
popular, julgou contudo o governo que deveria continuar reservada para o poder central a principal parte de acção, convencido como está de que no estado actual dos costumes do país seria
ainda prejudicial à mais rápida e tão urgente difusão dos conhecimentos mais rudimentares a
repetição da generosa tentativa de 1878”.
Como vimos, Lisboa foi a primeira cidade portuguesa, desde o início do século, a possuir escolas públicas de meninas destinadas não só ao ensino das primeiras letras como também aos saberes que se dirigiam especificamente à sua educação e formação. Regendo-se por
leis diferentes, enquanto capital do país, na sua responsabilidade educativa gozou de maior
autonomia e de mais amplas atribuições no decurso de Oitocentos.
2. Objetivos. Esta comunicação, inserida no projecto de investigação Atlas-Repertório
dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-1986), pretende dar a conhecer o
evoluir da rede escolar lisboeta no século XIX, pondo em destaque desde as características dos
respectivos edifícios, os recursos educativos disponíveis às valorizações diferentes dadas ao ensino-aprendizagem em função do género, nomeadamente a questão dos saberes que se dirigiam especificamente à educação e formação das meninas da cidade de Lisboa.
3. Fontes. Para este trabalho, serão utilizadas fontes manuscritas existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e no núcleo histórico do Arquivo Municipal de Lisboa, privilegiando-se os relatórios elaborados por inspetores escolares e outros funcionários administrativos,
as atas das reuniões camarárias, as plantas dos edifícios escolares. Será igualmente utilizada
documentação impressa, desde legislação publicada e artigos de opinião produzidos a material
escolar existente com destaque para os livros escolares adotados na educação das meninas.
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4. Referência bibliográfica. Oliveira, C. (Dir.) (1996). História dos municípios e do
poder local (Dos finais da Idade Média à União Europeia). Lisboa: Círculo dos Leitores.
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A proclamação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889 levou à instauração
de uma estrutura administrativa de roupagem diferente, reclamando, para tanto, a formulação
de uma Constituição que passasse a representar os novos ideais políticos, bem como definir as
relações de poder no interior dessa ordem recém instituída, acomodando interesses díspares
que já se encontravam explícitos no final século XIX. Instalado em 1891, nesse mesmo ano o
Congresso Constituinte gerou o documento base para a nova nação (VIANNA, 1911). No entanto, no que se refere à educação popular, essa Constituição pode ser considerada omissa, não
avançando para além da definição do caráter leigo do ensino público (§ 6º, art. 72) e da abertura da prática educativa à livre iniciativa (§ 24, art. 72), completando, por seu silêncio, com a
transmissão aos governos estaduais da responsabilidade por organizar e gerir a instrução pública. O máximo que se chega nesse instrumento legal, para a instrução do povo, é à proposição
contida no número 4 do artigo 35, onde se diz que compete ao Congresso Nacional (“mas não
privativamente”) “animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências”. Manteve-se,
dessa forma, no nível federal, o princípio da descentralização da administração do ensino público, que havia sido estabelecido com o ato adicional de 1834.
Mesmo com essas observações um pouco desanimadoras, ao nos voltarmos para os
compromissos assumidos anteriormente pelo Partido Republicano e a continuidade desse discurso, bem como para os esforços despendidos por vários estados brasileiros a partir de 1889,
percebemos que a República nasceu marcada pela convicção no poder regenerador da educação, visando a formação de uma nova sociedade, cujo diferencial com relação ao Império estaria na consolidação do sentimento nacional, na prática do civismo, na difusão da cidadania, no
aprimoramento da força de trabalho, etc.
Uma das tarefas fundamentais para o novo regime, por este viés, seria a organização
da instrução popular. No entanto, como alertamos, a expectativa não se consolidou. Portanto,
será no interior dos estados, e não da administração central, que ocorrerá a verdadeira “batalha” republicana pela educação. Estes, por sua vez, também encontravam-se às voltas com
problemas diversos, tanto de ordem política quanto financeira. Por estas e outras razões, os
estados acabaram por transferir aos municípios parte das responsabilidades e dos custos para a
abertura e manutenção de escolas que se voltem para o ensino das primeiras letras, como veremos com relação a Minas Gerais.
A Organização da instrução pública em Minas Gerais
Em Minas Gerais, a formulação da Constituição estadual (VIANNA, 1911) tomará formato bem diferente da federal, estabelecendo princípios para a instrução pública, definindo sua
gratuidade (§ 6º, art. 5º) e obrigatoriedade (§ 1º, art. 117), a competência do Congresso estadual para “legislar sobre instrução primária” (§ 5º, art. 31) e a competência privativa do Congresso em “promover no Estado o desenvolvimento da educação Pública” (§ 27, art. 30), o que
explicitava a convicção da elite política mineira no poder transformador da educação. Inclusive,
deve ser ressaltado o artigo 5º das “Disposições Transitórias”:

Na 1ª sessão legislativa o Congresso deverá fazer as seguintes leis: - sobre organização municipal e judiciária, instrução pública, regime eleitoral, pecúlio legal dos funcionários públicos do Estado,
responsabilidade do presidente, organização das secretarias do Estado, terras públicas e regime tributário (grifos nossos).
A essa determinação deve-se acrescentar que o artigo 117 da Constituição de Minas já
estabelecia mais alguns princípios norteadores dessa lei da instrução pública:

Art. 117 – A lei de organização de instrução pública estabelecerá:
1º - a obrigatoriedade do aprendizado, em condições convenientes;
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2º - preferência dos diplomados pelas escolas normais, para a investidura no magistério;
3º - instituição do fundo escolar;
4º - fiscalização do Estado, quanto a estabelecimentos particulares de
ensino, somente no que diz respeito à higiene, moralidade e estatística.
Essas prescrições iniciais introduzidas pela assembléia constituinte geraram, em Minas,
em seguida à publicação da Constituição, a formulação da Lei n. 41 (MINAS GERAIS, 1893), de
3 de agosto de 1892 (“Dá nova organização à instrucção publica do Estado de Minas”). Nesse
instrumento legal são reafirmados os princípios contidos na Constituição e as questões da gratuidade e da obrigatoriedade já vêm colocadas claramente na parte que trata do ensino primário: “Art. 53. O ensino primario é gratuito e obrigatorio para os meninos de ambos os sexos, de
7 a 13 annos de idade”.
Bem abrangente, esta lei, além de versar sobre aspectos relacionados à administração
e ao disciplinamento das atividades escolares, cobre todos os ramos e níveis de ensino em que
o estado estava envolvido, englobando um total de 341 artigos. Para o que nos interessa, o
ensino primário, dedica 51 artigos, distribuídos em 4 capítulos. A lei estabeleceu, ainda, a criação de um Conselho Superior, para administrar todas as questões relacionadas ao ensino do
estado, concebeu a figura do inspetor ambulante, determinou a criação de um fundo escolar,
etc.
Foram concebidas, assim, as bases para a implementação de uma estrutura de ensino
no estado, mas não se tinha ainda um modelo eficiente de sistema escolar, o que é comprovado por seguidas reformas que se sucedem nos anos seguintes. O formato “definitivo” para a
educação republicana no estado somente será alcançado em 1906, com a reforma João Pinheiro, que determinará a implantação dos grupos escolares em Minas Gerais. Até esse momento, o
que visualizamos no estado é a busca de um modelo comum a ser seguido, o que afetava de
forma especial as cidades do interior, que também procuravam definir os caminhos da instrução
em seus domínios e dependiam dos lineamentos oriundos do poder estadual.
Por conta de problemas financeiros e operacionais o estado de Minas, por meio da lei n.
41, tornará os municípios co-responsáveis na implementação da instrução pública. Na construção e mobiliamento das escolas, por exemplo, que fossem edificadas nos territórios municipais,
metade dos custos seria de obrigação das câmaras, como pode ser visto pelo artigo 331, que
trata do projeto do estado de implantação de centenas de escolas públicas nos próximos dez
anos, a contar de 1893:

§ 2º. À designação das cidades, villas e districtos onde tenham de se
realizar essas construcções precederá accôrdo com a respectiva camara municipal, que deverá contribuir com a metade da despesa a fazerse com esse serviço e acquisição da mobilia necessaria a cada escola...
Por esta passagem da lei já podemos notar que a participação dos governos locais na
viabilização do sistema público de instrução popular era não apenas estimulada, mas exigida
pelo governo estadual. Desta forma, percebemos que o papel das municipalidades deve ter sido
considerável já que, antes de mais nada, arcou com metade dos custos da construção e da mobília das escolas. Mas, para além disso, criou suas próprias escolas, subsidiou professores e a
organização de escolas particulares, distribuiu material escolar, etc. Portanto, para se compreender a educação nos estados brasileiros precisamos também incluir no estudo o universo local,
sob risco de termos uma visão deturpada ou incompleta do processo.
Diversos estudos têm sido feitos sobre as iniciativas municipais em Minas Gerais voltadas para a educação popular no alvorecer da República e em sua maioria têm demonstrado que
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a edilidade tinha percepção da importância da escola, levando à criação de instituições de ensino, contratação de professores, formulação de legislação local de ensino, etc. Utilizando-se o
caso de Uberabinha (Uberlândia a partir de 1929), observamos como a primeira legislatura da
cidade, que toma posse em março de 1892, no prazo de 2 meses apenas compõe todo o aparato legal para a organização da instrução no município, sendo as 4 primeiras leis votadas e aprovadas pela Câmara (“Que dispõe sobre instrucção publica “, “Que dispõe sobre o regulamento
escolar”, “Que dispõe sobre as aulas noturnas”, “Que dispõe sobre a divizão das zonas litterarias dos districtos da cidade de Uberabinha”) todas voltadas para a educação (GONÇALVES NETO, 2010, p. 203).
Vemos, portanto, que em Minas Gerais os esforços do estado e dos municípios se juntam para dar concretude à instrução popular, já que o exemplo que indicamos acima, não foi
uma ocorrência esporádica. Por esse motivo, acreditamos que a continuidade da pesquisa por
outras cidades auxiliará na compreensão do processo como um todo e, para isso, procuramos
neste momento utilizar a documentação de mais um município para identificar os debates e os
encaminhamentos sobre a educação no interior de sua Câmara Municipal.
O contexto histórico-cultural de Paracatu
Paracatu localiza-se na região Noroeste do estado de Minas Gerais distante, portanto,
dos centros de decisão política e do circuito econômico que se firma nos séculos XIX e XX. Surge no século XVIII, envolta no ciclo da exploração das riquezas minerais do país. O arraial vai
se estabelecer como um ponto de encontro dos caminhos que seguiam para as minas de Goiás,
descobertas no início do século XVIII. Segundo Antônio de Oliveira Mello (1990, p. 21), “Paracatu foi uma encruzilhada dos que vinham do Nordeste para Goiás e dos que subiam de São
Paulo rumo ao mesmo Goiás”. Essa condição de confluência permitiu ao povoado desenvolverse pelas possibilidades de comércio que a mesma lhe abria até que fossem descobertas suas
próprias minas de ouro, por volta de 1744.
A abertura das minas locais levou ao crescimento rápido da população, apesar da distância e de todas as dificuldades de circulação de pessoas e bens e de problemas de abastecimento, impostas pela condição de afastamento dos centros maiores de Minas e do país. A
procura do local também será estimulada pelo decréscimo da produção aurífera de Goiás. Com
o avanço do povoado, não demorou para que os habitantes solicitassem que o arraial fosse
promovido a vila, o que acontecerá em 1798. Ocorrendo a data do alvará de D. Maria I, de 20
de outubro de 1798, apenas um dia após o batizado do infante D. Pedro de Alcântara, filho de
D. João, regente de Portugal, o dito alvará não apenas concederá o título de vila ao lugarejo
como atribuir-lhe-á o nome de Paracatu do Príncipe (MELLO, 1994, p. 62-64). Apesar da perda
do ritmo de crescimento no século XIX, Paracatu manterá sua posição de destaque numa região
marcada pelo isolamento e será promovida a cidade em 1840.
Será nessa condição que Paracatu participará da ordem política na segunda metade do
século XIX, quando irá se destacando também no campo da cultura. Segundo Oliveira Mello
(1990, p. II), em 1768, um certo Carlos Dias de Carvalho Paracatuense será o primeiro nativo a
se formar na Universidade de Coimbra, doutorando-se em Direito Canônico, acrescentando em
outro estudo que

Apesar de voltados para a mineração e, mais tarde, para a pecuária,
os primitivos do arraial não deixaram de lado a instrução de seus filhos. Mesmo os menos dotados financeiramente. E isso fez com que
Paracatu se celebrizasse e fosse respeitada como terra culta, dentro
do primitivo conceito de cultura: “melhoria intelectual, refinamento do
saber” (MELLO, 1994, p. 125).
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Ainda sobre o destaque da cidade no campo da instrução e da cultura, este autor menciona a criação de aulas régias (Cadeiras de Retórica e Filosofia) em 1821, embora desconfie de
sua instalação por nunca ter encontrado informações sobre as mesmas nos arquivos. Um novo
salto no campo da instrução na região de abrangência de Paracatu ocorrerá a partir de 1880,
quando se instala a Escola Normal. A formação continuada de professores primários permitirá à
cidade disseminar seus ensinamentos por todas as cidades vizinhas, avançando para os estados
de Goiás e Mato Grosso (hoje região compreendida por Mato Grosso do Sul). Os normalistas
podiam requisitar cadeiras disponíveis nas escolas públicas ou gozavam de privilégios quando
prestavam concursos e a influência de Paracatu se avolumava. Além de permitir, pela concentração de seleto conjunto de lentes para a escola, a formação de uma elite intelectual que passa a se destacar nas letras e na imprensa regional e alguns em nível nacional. Segundo o
testemunho de um ex-aluno, Alírio Carneiro (apud MELLO, 1994, p. 126):

Com a criação do Externato e Escola Normal, o ensino secundário em
Paracatu teve grande surto. Diplomaram-se muitos moços e moças,
que não só ao município mas ao Estado de Minas prestaram relevantes serviços como professores primários. (...) A figura do Mestre Caldeira, com a férula em punho e de outros velhos professores,
infundindo o terror de castigos corporais aos discípulos, tornou-se
lendária, e as escolas encheram-se de crianças de todas as classes. O
analfabetismo reduziu-se consideravelmente. Raro o paracatuense
que não soubesse ler e escrever.
Apesar da importância para a cidade e para a região, a instituição acabou por ser fechada pelo governo estadual em 1906, sendo reaberta novamente apenas em 1928. Por outro
lado, a elite local abre nova frente de luta no início do século XX, conseguindo a aprovação de
um grupo escolar para o município em 1908, dois anos após o lançamento da reforma João
Pinheiro, que os instituíra. A projeção cultural da cidade também se firmava por conta, segundo
seus historiadores, de sua precocidade no campo das artes, já possuindo desde o final do século XVIII um banda de música e com a implementação de peças teatrais no século XIX. Também
se destaca a atuação da imprensa e sua importância na formação da opinião pública, tendo sido
criado em 1883 seu primeiro jornal, intitulado O luzeiro, seguido pela Gazeta de Paracatu, em
1893, pela Rosa do lar, em 1894, por O Paracatu, de 1896, pelo Lar católico, de 1897, por A
gazetinha, de 1900 e O operário, de 1903.
Esses melhoramentos mantinham a cidade em relevo, ameaçado por conta da decadência econômica e pelas dificuldades de comunicação. De acordo com Oliveira Mello (1994, p.
127),

o município teve, como seu principal inimigo, as distâncias. Devido a
esse fato, passado o ciclo do ouro, seguiu-se uma longa fase de quase marasmo. Somente muito depois é que a construção de Brasília
[1960] possibilitaria a Paracatu voltar a ser um centro de polarização
da região Noroeste, seguindo-se, posteriormente a descoberta de zinco e chumbo.
A República encontrará Paracatu num momento de certa estagnação econômica, mas
não política ou cultural. A Escola Normal estava em pleno funcionamento, a imprensa já se implantara e o Partido Republicano, apesar de tardiamente, já se institucionalizara na cidade, onde se articulava desde 1888. Mesmo com a presença de alguns ruidosos republicanos na
cidade, por conta das dificuldades de comunicação, a “notícia da proclamação da República
chegou a Paracatu cinco dias depois, enviada por Trajano Roquete Franco, que se encontrava,
na ocasião, em Uberaba. Ele mandou um portador especialmente para esse fim” (MELLO, 1994,
p. 171)1.

CD-ROM DE ATAS | 634 | COLUBHE 2012

Os debates pela educação em Paracatu
Passaremos agora à análise da documentação selecionada sobre a organização da instrução pública no município de Paracatu no período que se segue à instauração da república,
procurando identificar as preocupações da elite local, os reclamos da população, os posicionamentos que vão se configurando, etc. Para tanto, utilizaremos fontes encontradas no Arquivo
Público Municipal Olimpio Michael Gonzaga, de Paracatu, concentrando-nos, neste momento,
nas atas da Câmara Municipal, nas anotações pertinentes para nossos propósitos. Temos dado
destaque especial às atas da Câmara por entendermos que nesses registros se expressam os
debates que envolvem as principais preocupações tanto da elite como da população do local,
entre as quais, a educação. Apesar de representar, antes de tudo, os interesses de uma certa
camada privilegiada da cidade, a Câmara torna-se também espaço de ressonância das demandas populares, principalmente após a implantação da República, uma vez que, com a ampliação
da participação popular nas eleições, o povo começa a se fazer presente nesses recintos até
então distantes dele. A participação política ainda é ínfima, mas significava um avanço em relação aos tempos imperiais. Além disso, como nos diz Oliveira Mello (1999, p. 94), embora precisemos adequar suas palavras às reais dimensões dessa instituição,

As Câmaras Municipais de outrora, como as de hoje, escrevem a autêntica história, pois, através de seus anais, nos é legada a vida política e administrativa dos municípios. Através desse repositório rico
da realidade vivida pelas comunidades é que se pode estruturar grande parte da história de nosso País (grifos nossos).
Deve-se esclarecer ao leitor que a Câmara Municipal de Paracatu, assim como as demais do estado de Minas Gerais, deve ter tomado posse no início do mês de março de 1892,
por causa das alterações que ocorreram na estrutura política brasileira após a proclamação da
República. Em Minas as câmaras foram fechadas no início de 1890 e a administração municipal
passou a ser feita por conselhos de intendentes nomeados pelo governo do estado, sistema que
se estendeu ainda pelo ano de 1891, quando ocorreram eleições ao seu final, como estava previsto na Constituição estadual. Os eleitos, portanto, iniciaram suas atividades legislativas a partir de 1892, daí a importância de se tomar esse ano como referência para os estudos sobre a
educação nos municípios.
Não estamos apresentando datas precisas para essa investidura pelo fato de não termos tido acesso às atas de posse da Câmara Municipal em 1892. No livro que contém as transcrições das mesmas referentes a esse ano (PARACATU, 2002, p. 307-343) 2, a primeira que
aparece é do dia 14 de março, já tratando de diversos assuntos posteriores ao início dos trabalhos. Apesar de, em nossa visita ao Arquivo Público Municipal Olimpio Michael Gonzaga, de Paracatu, termos encontrado mais algumas atas, a maior parte dos registros dos primeiros anos
de funcionamento da Câmara, até 1899, bem como diversos conjuntos da documentação camarária referentes a anos posteriores não foram localizados. Essas fontes podem estar ainda em
blocos não catalogados e disponibilizados para o público ou ter se perdido definitivamente, como nos alerta o historiador Marcos Spagnuolo Souza (2002, p. 9):

Os principais documentos primários do noroeste de minas estão arquivados no Arquivo Público Mineiro e no Arquivo Público Municipal,
sendo que no passado, a maior parte dos documentos que estavam em Paracatu foram perdidos ou consumidos pela água,
jogados em algum canto de uma casa abandonada. (grifos nossos).
Mesmo com esse imenso prejuízo, a documentação restante permite-nos adentrar pelo
que se discutiu entre a edilidade naquele ano em torno da educação. O documento mais antigo
do conjunto de atas de 1892 não foi integrado ao livro de transcrições, talvez por ter se perdido
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parte do registro, inclusive a data, que presumimos seja de 12 de março. Nela consta que o
presidente da Câmara apresentou “um projeto de Regulamento para Escolas Municipais para
entrar em 1ª discussão” no dia 14 e nomeia comissão para dar parecer sobre o mesmo (PARACATU, 1892).
Já a primeira ata transcrita no livro referido, de 14 de março de 1892, nos informa que
“estando sancionado o regimento interno [o presidente] convidava a câmara a proceder na
forma do mesmo regimento e da lei a eleição de suas comissões permanentes”, entre as quais
encontrava-se a de “Saúde e Instrução Pública”. Nesse mesmo dia, várias outras questões referentes à educação aparecem, como no parecer de uma comissão que analisava um pedido de
empréstimo por parte da Câmara para cobrir, entre outros gastos, “a organização da Guarda
Municipal, criação de Escolas, melhoramento do Chafariz”. Em seguida

a comissão encarregada de dar parecer sobre o projeto de regulamento de instrução pública municipal é de opinião que ele deve ser
admitido oportunamente na ordem dos debates com as seguintes
modificações: ao Art. 11 acrescente-se depois das palavras, ou 20
alunos na sede do município e nas dos distritos, 15 alunos ou 10 alunos. O art. 15 deve ser assim redigido: as recompensas que os alunos
hão de colher do seu bom comportamento e estudos serão: 1º - a
inscrição de seus nomes no quadro de honra para esse fim criado. Altere-se a numeração que se segue. Depois do nº 4, com referência
aos meios disciplinares, acrescente-se: 1º - a inscrição do nome daquelle que, por seu irregular comportamento, merecer este castigo
moral, no quadro negro, para esse fim criado. Altere-se a numeração
que se segue. Substitua-se em todo o Regulamento, as palavras –
Inspetores escolares – pelas – agentes executivos distritais – e suprima-se, consequentemente, na tabela respectiva, os vencimentos que
àqueles se designava.
Este conjunto inicial de registros nos traz importantes informações: a) que a questão da
educação popular era tema relevante no interior da Câmara, sendo a mesma consignada em
comissão específica; b) que havia preocupação com a criação de escolas para o município; e c)
que o debate avançava para a formulação, desde as primeiras sessões, de uma lei para a instrução pública. Além disso, podemos identificar alguns elementos constantes da proposta da lei,
como a definição do número de alunos por sala, onde se manifesta a sensibilidade da Câmara
ao baixar o número originalmente exigido, para garantir a abertura e continuidade das aulas
mesmo com poucos alunos e também a consciência das dificuldades que tinham as famílias, à
época, para manterem seus filhos na escola, apesar da obrigatoriedade estabelecida na legislação estadual. Ao mesmo tempo, aparecem elementos referentes às questões disciplinares, inclusive informando um tipo de castigo imposto naqueles tempos, a preocupação com a
premiação do bom aluno e com a inspeção e acompanhamento do funcionamento das escolas.
Destacamos estes aspectos, como faremos também na continuidade do texto, por não
ter sido possível ter contato com o texto completo da lei de instrução de Paracatu, que não foi
transcrito para as atas ou foram perdidas as páginas referentes ao dia em que isto tivesse
acontecido. No entanto, tendo-se acesso a diplomas legais semelhantes e do mesmo período,
como os de Uberabinha e de Mariana, pode-se fazer um cotejamento para identificar pontos de
aproximação ou singularidades das câmaras municipais (GONÇALVES NETO, 2004; GONÇALVES
NETO, 2009). No entanto, não é o propósito para este texto.
Ao final da sessão de 14 de março, o presidente da Câmara remete para a próxima
reunião a discussão do projeto da lei de instrução pública, que acontecerá no dia seguinte:
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Pede a palavra o Sr. vereador Pedro Brochado e justifica e oferece as
seguintes emendas: N° 1. Ao artigo 6° depois da palavra alunos – em
vez de 7 a 13 anos diga-se – até 17 anos. É aprovada (...). N° 2. Suprima-se o feriado de quinta feira – É reprovada (...). N° 3. Ao § 2°
do Art. 24 acrescente-se: E do Presidente do Conselho Distrital. É
aprovada por unanimidade. N° 4. Ao § 3° do mesmo artigo diga-se
depois das palavras – pelo mesmo – diga-se preferidos os professores
da Escola Normal (PARACATU, 1892).
E no dia 16 de março o projeto é submetido à terceira e última discussão, aprovando-se
a versão final da lei de instrução do município, que ainda sofreu algumas alterações:

Vem à mesa e é lida a seguinte emenda: Seja conservada a totalidade
do Regulamento com pequenas mudanças de forma nos números que
tratam das recompensas e restrição do numero de frequencia sendo
contemplados somente os alunos que contiverem a idade que está
determinada no Regulamento para a matricula. Ficará concedido também o direito de ingresso aos alunos de 14 a 17 anos que apresentarem atestado de conduta e comportamento regular, com declaração
do lugar de sua residência, causa de não ter se apresentado em idade
menor, sua naturalidade, filiação e nome de seus protetores, amos ou
benfeitores, e por estes serão apresentados em numero de 1 a até 3
em cada uma das escolas. O atestado será assinado pelo representante de cada um destes alunos, e por duas autoridades do distrito, podendo servir em falta de alguma delas o inspetor de quarteirão, e
ficando os signatários solidários e responsáveis pelas faltas dadas pelos alunos perante as autoridades do ensino. (...) Lida e posta a votos
é rejeitada (...). Vem à mesa, são lidas, postas a voto e aprovadas as
seguintes emendas: N° 1. Art. 20 acrescente-se: § Único. Será considerado dia útil a quinta feira da semana em que houver um outro dia
feriado. N° 2. Passe para o ultimo lugar: Como uma recompensa ou
pena para os alunos – a inscrição de seus nomes no quadro de honra
ou negro. (PARACATU, 1892).
Neste novo conjunto de propostas percebemos a inclusão de um ponto polêmico na lei
municipal de instrução, relativo à idade limite para aceitação de alunos nas escolas municipais,
que acabou sendo objeto de discussão nas duas sessões. O objetivo deveria ser o de permitir
acesso ao ensino mesmo aos que já tivessem superado a idade legal definida na legislação estadual, de 7 a 13 anos. Além desse ponto, volta-se às questões disciplinares, aspectos de forma
da lei, etc, que nos permitem ampliar um pouco mais a compreensão sobre o conteúdo da dita
lei.
Com a aprovação em terceira discussão estaria terminado o trabalho da Câmara com
relação à instrução. No entanto, não foi o que ocorreu. Na ata de 21 de março de 1892 não
aparecem registros de debate sobre a educação municipal, mas é lida uma representação que
trata da lei de instrução recentemente aprovada:

Ilustríssimo e excelentíssimo senhor Dr. Pedro Salazar Moscoso da
Veiga Pessoa. Os abaixo assinados, moradores nesta cidade, tendo
conhecimento de haver passado em 3ª e última discussão o Regulamento das Escolas Municipais, no qual ficou estabelecida a permissão
para a matrícula até a idade de 17 anos e a exigência do concurso
mesmo no caso de apresentação de um único candidato diplomado,
como condição para o provimento de qualquer das referidas escolas;
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com todo respeito devido à pessoa de vossa excelência e à Ilustre
Corporação que vossa excelência preside, vem pedir para ser [o] dito
regulamento, que, segundo consta a todos abaixo assinados, é uma
lei que honra ao Legislador Municipal em quase sua totalidade, reconsiderado nesta parte pela Ilustre Assembléia Municipal, que ora celebra sua primeira reunião ordinária com o maior interesse e
patriotismo. Os abaixo assinados abstêm-se de indicar as disposições
dos diversos Regulamentos de instrução a respeito da idade escolar
para as aulas primárias, porque vossa excelência, profissional como é
na matéria, conhece-as perfeitamente e sabe que as escolas primárias, quer sejam de 1º, quer do 2º grau, são exclusivamente destinadas à educação da infância, e não ao ensino de pessoas adultas,
incompatíveis com o regime, disciplina e convivência das crianças.
Quanto à exigência do concurso, sem exceção de espécie alguma, parece aos abaixo assinados que, dadas certas circunstâncias, como por
exemplo a apresentação de um só candidato normalista ou diplomado
por qualquer instituto legalmente reconhecido, ele não tem razão de
ser, desde que não se pode contestar que qualquer título literário ou
científico estabelece em favor de quem o tem a mais legítima presunção de habilitação e capacidade profissional. Os abaixo assinados pedem, pois, e esperam que vossa excelência use da alta prerrogativa
do veto, único meio de reparar-se esta lacuna atualmente, que escapou aos ilustres representantes do município, em cujo espírito adiantado e esclarecido tem todas as razões para confiar, se digne fazer
voltar à Patriótica Câmara Municipal, para serem apreciadas e decididas as considerações que ficam expendidas, se Vossa Excelência em
sua sabedoria e inteligência, assim o julgar justo e acertado.
Esta ata nos acrescenta mais alguns elementos constantes da lei de instrução de Paracatu: a) conflito de entendimento, já manifestado nas discussões da câmara, envolvendo a definição da idade de aceitação dos alunos para fazerem matrícula nas escolas municipais e que
agora se estende à comunidade; b) exigência de concurso público para os candidatos a professor municipal; e c) eliminação de prerrogativa estabelecida na legislação estadual para os portadores de diploma de escola normal. Para além disso, a petição também nos permite perceber
que o debate não ocorria apenas no interior da Câmara, mas que havia cidadãos atentos ao
que lá dentro se decidia. Não nos esqueçamos que estamos numa cidade com tradição cultural
e que tem em seus domínios uma escola normal desde 1880. A preocupação com a exclusão do
privilégio de assumir as aulas sem concurso quando aparecesse apenas um candidato diplomado provavelmente deve ter brotado no seu interior, pois era algo que afetava diretamente os
estudantes que ali se formavam.
O manifesto dos cidadãos acaba por surtir efeito. No dia 11 de abril de 1892, como parte de uma sessão extraordinária, convocada para colocar em dia o expediente da Câmara, o
presidente apresenta sua decisão:

Volte à Câmara Municipal. Deixo de sancionar a presente lei, por duas
razões que considero capitais: 1ª. É um princípio firmado em todos os
regulamentos de instrução pública que as escolas primárias são destinadas à educação da infância e não ao ensino simultâneo de pessoas
adultas, incompatíveis com o regime, disciplina e convivência das crianças; 2ª. Sendo o município uma parte integrante do Estado, [embora] com vida e autonomia próprias, é fora de dúvida que o Legislador
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Municipal não se deve afastar da lei geral nos pontos que entendem
com justas prerrogativas de longa data estabelecidas por motivo de
utilidade pública, cujo sacrifício não afeta somente interesses pessoais, mas direitos adquiridos por títulos de evidente legitimidade. Isto
posto, vê-se que tendo o projeto marcado a idade escolar, de acordo
até com o plano de ensino adotado e reconhecida capacidade profissional dos titulados pelas Escolas Normais do Estado, cuja competência, aliás, é mais que presumível em falta de outros em condições
idênticas, nada mais fez do que seguir o sistema adiantado do ensino
escolar moderno, em cujos princípios está o aludido projeto incontestavelmente modelado. Assim, admitir-se a matrícula até a idade de 17
anos, importa transtornar todo o plano de ensino e regime nele instituído em prejuízo das crianças, para cuja boa educação e progressivo
aproveitamento terão de ser criadas e mantidas as escolas municipais,
que por certo não vão ser destinadas à aprendizagem de indivíduos
que já não se podem submeter ao ensino intuitivo próprio da primeira
idade; e, por outro lado, sujeitar-se incondicionalmente o habilitado
para o magistério primário a uma prova supérflua desde que não se
trate de avaliar competência em igualdade de circunstâncias, é demasiada exigência que sem dúvida terá de afastar os que já fizeram sacrifícios para alcançar um título de habilitação profissional, dos
concursos para o provimento das escolas criadas pela Câmara. Entretanto a Câmara, refletindo melhor deliberará se deve o projeto ser
convertido em lei, mantido o disposto no § único do artigo 6º e no artigo 25 ou promulgado tal qual foi aprovado em 3ª discussão.
Pela exposição de motivos do presidente da Câmara para vetar as partes propostas na
representação dos cidadãos paracatuenses percebemos que havia no interior da edilidade atualização com relação às ideias educacionais que circulavam pelo País, provindas principalmente
da Europa. Ao mesmo tempo, observa-se a disposição da instituição em retroceder em casos
em que não se teria chance de vitória jurídica, como sobrepor uma norma municipal a uma estadual. De qualquer forma, esse lance a mais na controvérsia demonstra a intensidade do debate e a importância que o mesmo ocupava no interior da Câmara. No entanto, ficamos sem
saber o resultado da contenda: nas atas seguintes não aparecem mais menções à questão. Podemos presumir que o veto foi acatado, mas não há indicação de que ele tenha sido julgado
pelo colendo colegiado nas sessões em que temos atas disponíveis, que vão até 27 de setembro de 1892.
Considerações Finais
Ainda que não tenhamos tido acesso ao texto integral da lei de instrução de Paracatu,
cremos que a urgência que é dada à discussão, estabelecendo-a nas primeiras sessões após a
posse, a aprovação da dita lei, a contestação por parte de cidadãos, a aceitação dos argumentos e a aplicação de veto por parte do presidente da instituição, além da preocupação exposta
com a construção de escolas municipais, etc, atestam a vitalidade do tema no interior das preocupações da elite paracatuense. Isso, a nosso ver, reafirma o que vimos defendendo a respeito
da importância de se debruçar sobre a realidade municipal para se compreender o conjunto dos
encaminhamentos educativos por parte dos estados.
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A distância entre Uberaba e Paracatu é de 370 km.
As citações das atas da câmara de Paracatu, quando não destacadas, provêm desta fonte. Salientamos
que, após cotejamento com os originais, tivemos de fazer diversas alterações em palavras, pontuações,
etc.

2
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Se o acesso da mulher à educação tem sido visto como uma condição para a sua
emancipação, não se pode também ignorar que aquele tenha sido legitimado socialmente, a
partir da Época das Luzes, a fim de assegurar a perpetuação dos papéis de género, numa sociedade que assentava na formação de cidadãos mais ilustrados.
É com a instauração da Monarquia Constitucional em Portugal que se oferece a criação
dos liceus, a qual foi tratada pela primeira vez de uma forma sistemática por Áurea Adão
(1982). Criados os liceus em Portugal, com um atraso relativamente à França de mais de três
dezenas de anos, por Passos Manuel em 1836, a partir daí até 1860 assiste-se ao processo de
instalação e organização dos liceus portugueses. A reforma de 17 de Novembro de 1836 deve
ser tida como o primeiro normativo do ensino secundário; outras razões não houvesse para o
afirmar, bastava o facto de ser ela que introduz pela primeira vez a designação ensino secundário para referir o nível de ensino sequente ao elementar. O léxico educativo ampliava-se, evidenciando a semântica do fenómeno educativo a construção social dessa mesma realidade.
As expressões “escolas de ler, escrever e contar” e “estudos preparatórios”, incluindo
nestes as “aulas” de Latim, Grego, Retórica e Filosofia, não se ajustavam às exigências da criação de um sistema educativo liberal, assumindo o Estado a tarefa de instruir o cidadão. O construto instrução pública é correlato da emergência duma nova problematização, argumentação e
conceptualização sobre o processo de educar. O estudar, evocado nas designações “estudos
menores” e “estudos preparatórios”, vai dar lugar ao instruir, como transparece nos termos
“instrução primária” e “instrução secundária” das reformas de 1836.
Cabia agora ao Estado fundamentado num modelo de racionalidade, que o instituía na
base de um contrato social, produzir cidadãos que formados nessa mesma discursividade racional o legitimassem como Nação. A escola corresponderia a esse grande dispositivo de fabricar
cidadãos, estruturando o seu pensamento a partir do domínio da língua materna, factor de
identidade nacional, e que os tornaria conhecedores dos seus direitos e deveres cívicos de modo a assegurarem a difusão dos ideais liberais, que conduziriam ao Progresso da Nação.
Apesar da criação dos liceus ocorrer em 1836, no Portugal de Oitocentos nunca houve
liceus para o sexo feminino. A partir da década de oitenta habilitar a mulher burguesa de uma
instrução secundária, que lhe permitisse melhorar o desempenho do lugar que lhe estava reservado no espaço familiar, começou a constituir uma preocupação da inteligentia e de alguns políticos. Havia que ampliar a educação da mulher, não pelo valor que esta encerrava para elas
próprias, mas pela sua utilidade social – o fortalecimento da harmonia da vida conjugal e a melhoria do desempenho da maternidade.
Assim, em 1888 promulgar-se-ia uma lei que criava os institutos de ensino secundário
para o sexo feminino, os quais, apesar da sua posterior regulamentação em 1890, não seriam
instituídos, sendo somente criado o primeiro liceu feminino no início do século XX, a partir da
reformulação da então existente Escola Maria Pia. Aquela escola tutelada a partir de 1892 pela
Direcção Geral da Instrução Pública, havia sido fundada pelo Município de Lisboa em 10 de Junho de 1885.
No quadro da oferta pública existente, restava à mulher, que quisesse fazer estudos secundários certificados, recorrer aos liceus existentes, quer frequentando-os, quer prestando
exames nos mesmos. Aproveitaria, inicialmente, a omissão da lei a respeito da sua presença
naquelas instituições educativas e, posteriormente, a consagração legal da possibilidade de o
fazer, desde que os Regulamentos Internos dos próprios liceus não inviabilizassem o uso dos
mesmos pelo sexo feminino (Lei de 14 de Junho de 1880, art.º 72.º).
Sabe-se, ainda, que a oferta de estabelecimentos consagrados à educação feminina,
que ofereciam o aprofundamento das matérias leccionadas na instrução primária e o estudo de
novas disciplinas, o caso das línguas estrangeiras, entre outras, surge no século XVIII e está
associada à Igreja Católica, no caso português, especificamente às Ursulinas. Prolongando-se
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alguns daqueles colégios pelo século XIX, será, contudo, a partir das últimas décadas de Oitocentos que as instituições religiosas femininas, de uma forma disfarçada, investirão na abertura
de colégios nas principais cidades do Norte e Centro do País, a par da capital. Também o poder
privado assegurará a leccionação de disciplinas do ensino secundário, seja na forma de lições
particulares ou abrindo estabelecimentos para o ensino das meninas.
Pode-se, assim, inferir que, apesar do debate despoletado pela necessidade de uma intervenção estatal na educação secundária feminina, o poder local, especificamente o do Município de Lisboa, intervirá neste sentido, fazendo-o, ao criar a Escola Municipal Maria Pia.
Toma-se, então, por objecto desta comunicação a Escola Municipal Maria Pia, criada na
década de oitenta do século XIX. Existindo um estudo monográfico sobre a mesma enquanto
instituição educativa para o sexo feminino, interessa, em nosso entender, reflectir sobre o seu
processo de criação pela Câmara de Lisboa, enquadrando-o numa acção do poder local alargada a uma instrução, que se estende para lá da primária, e que deve ser equacionada como de
nível secundário, ainda que diferenciada da ministrada nos liceus, os quais eram da total responsabilidade do Governo central.
Repensar o binómio instrução-educação no caso feminino conduz-nos não só a circunstanciá-lo à comum oposição esfera pública/esfera privada, mas, sobretudo, a valorizar a componente moralizadora da oferta educativa preconizada para as mulheres, num quadro de
secularização da moralidade, o qual se vinha desenhando a partir da época das Luzes e que se
enriquece teoricamente com o contributo Kantiano de uma moral formal e, posteriormente, com
a difusão do positivismo.
Considera-se, também, relevante, no caso da Escola em apreço e dado o carácter inédito da mesma, enquanto direccionada para o sexo feminino, repensar esta intervenção do Município na concretização de uma ideia que se vinha configurando, a de responsabilização do poder
público por uma oferta educativa, de natureza secundária, às mulheres. E, ao fazê-lo, não se
pode deixar, também, de colocar a questão de associar a intervenção da edilidade lisboeta nesta matéria a uma tentativa de secularização da educação feminina.
O presente estudo vê-se inserido no projecto de investigação Atlas-Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-1986) e, ao privilegiar a temática da educação feminina de nível secundário, tem por objectivos: 1) contribuir para um aprofundamento
das relações a estabelecer entre educação e género, perspectivando-as no quadro duma intervenção do poder local na difusão da instrução no Portugal de Oitocentos; 2) estudar a Escola
Municipal Maria Pia perspectivando-a como concretização duma ideia configuradora, a de responsabilização do poder público por uma oferta educativa, de natureza secundária, às mulheres; 3) associar a intervenção da edilidade lisboeta ao criar a Escola Municipal a uma tentativa
de secularização da educação feminina; 4) analisar o processo de redireccionamento do projecto educativo definido para a Escola Municipal Maria Pia.
Definindo-se como um trabalho de natureza histórica, assente no trabalho heurístico
das fontes e hermenêutico das discursividades, recorrer-se-á a actas das sessões municipais, a
par de outros documentos produzidos pela Câmara de Lisboa com enfoque na educação da
respectiva população, assim como ao acervo documental, existente, da referida Escola ou a
estudos da época que abordem a sua existência e, ainda, a alguns debates parlamentares que
se prendem com a matéria em análise. Também se recorre ao Arquivo da Torre do Tombo,
contemplando documentos sobre as escolas municipais e o ensino particular feminino de natureza secundária. A imprensa da época oferece-nos material, na forma de texto ou de imagens,
a não desprezar.
Uma especial atenção será dada à semântica do educar e instruir, assim como a conceptualizações da natureza feminina, recorrendo-se a pensadores da época, estrangeiros e nacionais. Do ponto de vista das leituras teóricas será feita, ainda, uma revisão da literatura

CD-ROM DE ATAS | 644 | COLUBHE 2012

existente sobre o ensino liceal no século XIX e valorizar-se-á, também, a literatura, ainda que
escassa, que contemple as escolas secundárias municipais e o ensino industrial feminino, nessa
época. Por outro lado, recorrer-se-á a obras estrangeiras que versam sobre a possibilidade de
construção duma história do feminino e especificamente sobre a história da educação feminina
no período de Oitocentos.
O trabalho a apresentar sustentará duas teses: 1) a criação da Escola Maria Pia pelo
Município de Lisboa constitui uma primeira iniciativa do poder local de implementação da instrução secundária feminina e, consequentemente, de desenvolvimento da instrução pública; 2)
reconhecimento do protagonismo dos actores (professores e candidatas a alunas) na reorientação / redireccionamento do projecto de ensino definido, inicialmente, pela edilidade lisboeta ao
criar a Escola Municipal Maria Pia, para o sexo feminino.
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1.
No livro publicado em 1856, sobre a Reforma dos Municípios e em que retomava os
princípios fundamentais que tinham sido avançados por Almeida Garrett, Henriques Nogueira
colocou o município no centro da regeneração e do progresso, como instância de formação e de
cidadania. «O município é a melhor escola de educação pública. Nele os cidadãos aprendem a
usar dos seus direitos e a cumprir os seus deveres políticos, tratando de objectos que imediatamente os interessam e que por isso facilmente compreendem» (1856: 205). Foi no quadro de
uma administração iluminada e assente na cultura escrita, que veio a tornar-se efectivo o exercício da cidadania participada com base na representatividade e na prática eleitoral. Incluindo a
alfabetização como capacidade de informar, ler e escrever, e tornando possível a elegibilidade
mediante a faculdade da leitura e da escrita no exercício de funções jurídicas, administrativas e
orgânicas baseadas numa escrituração escrita e contabilística, a cultura escrita era condição
fundamental de progresso e transformação. Neste contexto, um dos principais argumentos utilizado pelos reformadores era o de que o município poderia tornar-se garante da escolarização e
da aculturação escrita, em consentâneo com a melhoria administrativa e a modernização das
condições e modos de viver. Associados ao exercício da cidadania, a economia municipal e o
urbanismo eram móbeis para a diversificação e a especialização profissionais, carecendo de
saberes e técnicas adequadas.
Lembrava Henriques Nogueira que «é nos estados sabia e liberalmente constituídos que
o município tem alcançado uma existência normal» (1856: 220). Caracterizava do seguinte modo a normalidade e as virtualidades do municipalismo: «independente na sua esfera, servido
pelo zelo, muitas vezes desinteressado, dos seus moradores, vigiado de perto pelos participantes do seu bom regime, o município é nestes países um poderoso elemento de progresso»
(idem). O municipalismo é apresentado como uma escola de cidadania, conciliando liberdade,
responsabilidade e desenvolvimento. Retomando a análise comparada sobre as distintas manifestações de municipalismo, assim ibérico, anglo-americano, germânico, estes reformadores de
meados de Oitocentos salientavam as potencialidades instituintes e alternativas do selfgouvernment municipalista, por contraponto à descentralização de influência francesa. O municipalismo apresentava-se como um modelo político outro, suplementar e em articulação com o
governo central. O municipalismo constituía um enriquecimento político, administrativo, social,
económico, cultural e pedagógico do Estado-Nação.
É esta perspectiva fundante e orgânica, instituinte de regras, bens, atitudes e modos de
viver e pensar, afectando os destinos e as perspectivas de vida dos indivíduos e das comunidades, pela combinação entre proximidade e abertura, que o conceito de município pedagógico
pretende significar. No decurso histórico, os poderes locais, muito particularmente os responsáveis pelo governo dos municípios intentaram políticas e estratégias autonómicas, orientadas
para a autarcia. Essa tendência foi ora mais favorecida, ora mais contrariada por orientações
regionalistas, centristas ou mesmo nacionalistas, pelo que a história do município pedagógico é
um acumulado diacrónico que combina continuum e diversidade. Mais que perguntar, nos planos teórico e conceptual, se a autonomização resulta de um centro que progressivamente se
destrói (descentraliza), ou pelo contrário da emergência e construção do local – num processo
de reivindicação, afirmação, autonomização, a interpretação histórica do passado, carece de
uma observação continuada, atenta à diacronia e de um aprofundamento dos quadros sincrónicos. Tal dialéctica sugere que estiveram, frequentemente em curso, uma racionalidade escalar
e uma concertação com o exterior, com vista a um exercício autonómico e sustentado da decisão e da projecção quanto ao futuro, mesmo que com prejuízo de uma estreita concentração
autárcita.
Nas últimas décadas do século XIX, o município, articulando educação, protecção e instrução, assumiu-se como um território educativo, executando uma política de fomento da instrução pública, que se revestiu de uma centralidade e atracção urbana. Com efeito, o conjunto
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de oficiais e de funções ligadas à administração pública (contabilidade, comércio, construção
civil, indústria, transporte, comunicação, electrificação, correios, escritórios, etc.) constituiu uma
diversificação da estrutura social e da malha das relações e dos modos de produção, criando
um lugar e uma oportunidade explícita e gratificante para aqueles que tinham acesso e oportunidade de instrução. O município passou então a dispor de uma administração e de órgãos específicos para o fomento da instrução e da educação públicas. As autoridades do poder local
dispunham de uma grande oportunidade para formarem e politizarem os seus cidadãos, e as
elites locais não a desprezaram. A integração municipal encontrou na instrução pública uma
nova oportunidade e um factor de construção de identidade. Procedendo a um inventário crítico
de distintas experiências de self-gouvernment, António Sérgio, publicou, em 1915, um tratado
de Educação Cívica, em que defendeu o conceito de escola-município, como instância e modelo
educativos. No início da década de vinte do século XX, o Município de Lisboa levou a efeito o
projecto de um jardim-escola e o projecto de uma escola elementar de índole municipal, idealizados por Faria de Vasconcelos.
2.
A Convenção Agenda 21 da Cultura consagrada, no Rio de Janeiro em 1992, e retomada em concertações posteriores, está na origem da mundialização de um movimento centrado
no Desenvolvimento Local que encontrou nos Municípios a sua principal estrutura orgânica. Já
no decurso do presente milénio, o movimento não cessou e são cada vez mais os Municípios
que se fidelizam e inscrevem os seus Planos Directores e de Modernização nesse movimento
concertado. É um movimento integrado que concilia os recursos hídricos e ambientais com os
aspectos económicos, com o urbanismo e a qualidade de vida. Mas muito particularmente, nos
casos de Portugal e Brasil, um dos aspectos mais notórios destes projectos de desenvolvimento
são as Cartas Educativas. Uma segunda vertente deste movimento é a preservação da memória
e valorização do património histórico. No decurso dos dois últimos séculos, em boa parte ditos
de Modernidade, o município exerceu um papel fundamental na modernização cultural, educativa e escolar, configurando-se como município-pedagógico.
Enraizado na tradição e preservando uma matriz autárcita, o município foi a estrutura
básica, educativa e cultural, de autonomização local, representando as populações e as comunidades no duplo desafio: reforço da identidade histórica; integração do Nação-Estado. Neste
contexto, os arquivos e os museus autárquicos são a representação material, simbólica e sociocomunitária dessas memórias e desses projectos. Não circunscrevendo esta comunicação aos
aspectos educativos e menos aos assuntos escolares, ainda que tenham sido e continuem centrais, como se acaba de referir, visa-se com esta comunicação ampliar um pouco mais o observatório, a fim de incluir no Municipalismo as modalidades de participação cívica e de
sociabilidade, bem assim como os aspectos de representação e comunicação, a organização e a
racionalidade escrita, a constituição da memória. A cultura escrita foi um meio central à constituição e modernização de uma administração e de uma orgânica, públicas. Foi de igual modo
um meio fundamental para o desenvolvimento da economia e da autonomia do privado e do
subjectivo. A participação escrita gerou novas formas de cidadania.
No quadro da Modernidade, associado ao aumento demográfico e à humanização da
paisagem, o urbano sobrepôs-se ao rural, conglomerando as populações, encurtando as distâncias, entretecendo novas sociabilidades. A cultura escrita tornou-se o meio de comunicação por
excelência nesse quadro de mudança. Através da memória municipal, urbana e rural, a educação escolar passou a fazer parte do núcleo duro transformativo. Neste contexto, a informação,
a participação e as práticas de sociabilidade, bem assim como o exercício da cidadania encontraram na cultura escrita o seu principal meio, mas também os arquivos e os museus se converteram em instituições fundamentais da identidade e da integração municipalista.
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Na autonomização, na integração local, no desenvolvimento e no progresso, o município tendeu a constituir-se como município-pedagógico. Dando consequência ao município administrativo e ao município social, as autarquias projectaram, idealizaram e puseram em marcha
programas de educação e instrução, num quadro de complemento da acção estatal, mas frequentemente também levando a sua autonomia até à criação de uma oferta educativa própria
que incluía a rede escolar, os professores, os cursos profissionais. Beneficiando de território e
economia próprios, o município fomentou a manutenção e a ampliação de um horizonte evolutivo e de uma autarcia, dispondo de soberania e de poder de decisão. Nesse sentido, o município representou um factor de identidade e garantia de futuro para os autóctones e para as
populações em trânsito. Contrapondo-se, nos planos administrativo e territorial, aos senhorios,
o município assentou na participação cívica, pelo que a sua história reflecte uma memória e
uma mobilização colectivas, que o tornam instância fundamental para a história da educação.
A historicidade do município educativo, muito particularmente na versão projectiva,
identitária e organizacional de município pedagógico, desafia a uma teorização do local como
instância de decisão, ideação e realização. Mas a compreensão e a explicação do lugar e da
função do município como instância de modernização carece de uma sistemática da historiografia do municipalismo no quadro da evolução política, social, cultural, que tome em particular
atenção as manifestações e as práticas de sociabilidade leitora e escrita.
3.
Foi no local que a educação aconteceu, reificada pelo trânsito dos indivíduos para sujeitos e pela transformação do quadro material e orgânico. Os sujeitos correspondem a entes descentrados de si, identificados e reconhecidos, participantes numa alteridade, ou seja numa
cidadania. Como ficou já referido, tomando o conceito consagrado por António Sérgio, o município constitui a primeira instância de cidadania, transmutando a colegialidade doda concertação
política para o self-government da escola-município. O município, enquanto local educativo,
proporcionou aos indivíduos um estatuto de sujeitos, através da formação, participação e prática da cidadania. O sentido de evolução do local é o da autonomia e, em algumas circunstâncias, a autarcia, mas o quantum de subjectivação e autonomização variou ao longo da história.
A historicidade do local consolidou-se na colectivização, na autarcia, na preservação de uma
memória, na abertura, na relação, na comunicação. Formalizada e transversal, a cultura escolar
constituiu, no contexto do local, uma dialéctica de exogenia e endogenia, cuja concretização e
aceitação se repercute em capacidades e num índice de sociabilidade. A dinâmica local converteu-se em móbil de acção através da municipalidade e tendo como meio a cultura escrita. Um
dos aspectos mais característicos da transformação que conduziu ao declínio e à Revolução Política que assinala o fim do Antigo Regime é a vulgarização da comunicação escrita como meio
de mobilização e de constituição de opinião.
A Revolução Liberal ficou associada a uma participação no exercício do poder e ao
exercício de novas formas de representação com base na cultura escrita. Perspectivando estas
ideias a partir da história portuguesa, constata-se um crescimento e uma aceleração da comunicação escrita, manifesta em abaixo-assinados e representações enviadas pelas autoridades
locais ao poder central. Um dos assuntos mais estudados e em que o crescimento de representações públicas e de exposições escritas foi mais frequente, foram os pedidos de criação e abertura de escolas, muito particularmente de Escolas de Primeiras Letras. No caso português, é
possível observar um recrudescimento destas solicitações, associado à implementação do imposto do Subsídio Literário.
As autoridades municipais procuraram organizar e disciplinar tais manifestações, que
por vezes tinham origem em conjuntos de moradores. As representações eram dirigidas, em
regra, ao Monarca, mas também as houve dirigidas e outros órgãos de soberania. A título de
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exemplo, refira-se o seguinte caso. Conhecedora, admita-se, do importante estatuto ocupado
pela Junta da Directoria dos Estudos, no quadro de uma modernização governativa centrada na
escrita, a Câmara de Abrantes encabeçou uma representação escrita, assinada por dezenas de
cidadãos, na qual à Junta da Directoria dos Estudos que intercedesse junto do Monarca pela
manutenção do Provedor de Abrantes, recordando, entre outros aspectos, «que dos Provedores
de Comarca depende a eficácia dos cuidados com a educação e Ensino da Mocidade». Em consequência, os apresentantes argumentam que o referido Provedor tem revelado prontidão na
resposta aos inquéritos e no exame dos opositores. Datado de 26 de janeiro de 1821, o documento está assinado pela Câmara, Clero, Nobreza e Povo da vila de Abrantes1.

4.
Não abordando aqui de forma específica o lugar da cultura escolar e a acção da escola,
de que passou a depender a participação cívica e a intervenção política, não pode deixar de
ficar reconhecido que a cultura escolar é transformacional e que os indivíduos a frequentaram
com sentido de mobilidade e de mudança nas suas formas de viver. A escola foi frequentemente interpretada como oportunidade para abandonar o local. As marcas históricas dos que abandonaram o local de origem, frequentemente se perdem no tempo. Mas entre transformar o
local ou sair do local, a cultura escolar também constituiu factor de acomodação, tendo sido
incorporada sem atingir necessariamente a ruptura. Enquanto a contemporaneidade educativa
encontrou na instituição escolar a entidade e o lugar, no espaço sociocomunitário e na topografia política e cultural, a longa modernidade, particularmente na Europa de Sul, encontrou na
instância território-governo (município-senhorio-paróquia) um quadro educativo, constituído por
um centro, uma territorialidade, uma aplicação, uma extensão, onde as relações de proximidade supriam os condicionamentos da não-a universalização da comunicação escrita.
Interferindo na oferta e na regulação escolar, o município actuou frequentemente com
um sentido de autarcia. Ainda que de divulgação recente, o conceito autarcia traduz o reconhecimento de uma determinada instância ou de um determinado território poderem bastar-se a si
próprios. Na sua integralidade, essa autarcia corresponde e efectiva-se como processo total,
pois que implica, em regra, um território, uma demografia, uma economia, uma política. Não
constitui apenas uma manifestação de auto-suficiência, resultante de um fenómeno e de um
processo de transferência ou de descentralização de efectivos. Há uma produtividade e uma
endogenia que estão subjacentes à autonomia. A autarcia, consagrando um grau de decisão e
sustento ao nível da não-dependência surge como produto da autonomia e da soberania. O
conceito de município pedagógico visa traduzir, de forma específica, esse produto e esse estado.
A construção historiográfica do município político ou social e do município pedagógico
comportam processos investigativos que podem não ser inteiramente coincidentes no tempo e
na materialidade, mas que integram uma mesma realidade histórica. Uma questão recorrente, e
de certo modo prévia, diz respeito à representatividade do município pedagógico como objecto
historiográfico. Trata-se de esclarecer se o município pedagógico é um caso, ou seja, se consagra uma singularidade, ou se é um exemplo – circunstância em que integra uma generalidade.
É uma dúvida metódica e operacional, prévia e básica à investigação. Sistematizando as perspectivas epistémicas do estudo de caso, Jean-Claude Passeron e Jacques Revel entendem que,
no estudo de caso, estão simultaneamente presentes e muitas vezes associadas duas características: uma singularidade e uma história. Detentor de um património museológico e de uma
memória arquivística, material e escrita, o Município emerge assim como um objecto histórico2.
As principais questões historiográficas sobre a municipalidade aplicada à cultura e à
educação, associadas ao município pedagógico podem ser introduzidas, por perguntas como: o
que nos reserva o arquivo? O que nos reserva a toponímia? O que nos reserva a arquitectura
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urbana? O que nos reserva a etnografia escolar? O que nos reserva a memória? Há documentação e testemunhos na tradição, no património artístico e arquitectónico, nos arquivos municipais e regionais, nos arquivos nacionais. Entre os aspectos que caracterizaram o município
social e cultural contam-se a Casa da Roda – Expostos, a superintendência sobre as Amas; a
Biblioteca, o Teatro (Cine-Teatro, salas de espectáculos) e mais recentemente Pavilhões gimnodesportivos. O município pedagógico está associado à tensão entre educação e pedagogia –
condicionalismos de uma educação municipal, cujas realizações e principais manifestações incluem escolas, recenseamento escolar, inspecção escolar, Comissões Promotoras da Instrução;
Junta Escolar, recenseamento escolar, jardins-escola; mais recentemente, a intervenção política
tendente a agrupamentos escolares e territórios educativos.
As fontes para a história do municipalismo na educação e na instrução estão dispersas
por diferentes arquivos e diferentes locais – assim Arquivos e Bibliotecas nacionais, distritais,
municipais. Naquelas instituições nacionais existe um número considerável de documentação
impressa e manuscrita, proveniente dos acervos municipais e dos governos civis, como também
dos inspectores de ensino, directores escolares, reitores de liceus, órgãos consultivos, professores, comissões de exames. Com base na documentação arquivística, particularmente da documentação escrita torna-se possível elaborar uma história dos municípios portadora de
singularidade, como também uma história inscrita noutros quadros, assim o regional e o nacional.
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CIVILIZAÇÃO ESCOLAR
NA ESCOLA DO LER,
ESCREVER E CONTAR
António Gomes FERREIRA, Coordenador
A ideia fundamental desta mesa coordenada é a de proporcionar leituras diversiﬁcadas sobre os métodos, as técnicas, os conteúdos e os valores que foram equacionados no âmbito do ensino primário, num período correspondente a um século de
escolaridade obrigatória em Portugal e no Brasil. Com a abordagem aos manuais
de Monteverde pretende-se alcançar o conteúdo e a forma duma pedagogia, que
teve bastante impacto ao longo do século XIX. Outra perspectiva de ensino é captada nos métodos apresentados nos manuais de formação de professores de ﬁnais
do século XIX, período que compreende a constituição da pedagogia como campo
cientíﬁco. A valorização da pedagogia e do método são bem evidentes nas lições
de coisas que são alvo do estudo em pré-textos presentes em livros de leitura que
circularam no ﬁnal do século XIX e início do século XX, no Brasil, bem como na análise a artigos da Revista de Ensino (1902-1910), publicada no Brasil, sobre o método
de João de Deus e no estudo comparativo do ideário pedagógico apresentado nas
revistas Educação e Escola Portuguesa, entre os anos de 1930 e 1940, que possibilita também compreender orientações oﬁciais dos governos para a alfabetização de
crianças, num tempo de grandes convicções ideológicas.
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Não é seguramente exclusivo da centúria de Oitocentos a preocupação com o método
do ensino da leitura e da escrita e muito menos constitui novidade do século a produção de
manuais para esse efeito. Todavia, embora havendo notícias de livros impressos em Portugal
para serem utilizados na aprendizagem da leitura desde o século XVI, temos de reconhecer que
o século XIX viu aumentar claramente a publicação de livros direcionados para estas primeiras
aprendizagens escolares e conheceu iniciativas de importantes autores nacionais que tentaram
inovar pedagogicamente e contribuir para mobilizar as pessoas para a alfabetização. Entre os
nomes que mais se destacaram nessa senda avultam os dos poetas António Feliciano de Castilho e João de Deus. O primeiro lançava, em 1848, o Método Repentino de Leitura, também conhecido como método português, aceite por alguns e experimentado nalgumas escolas, mas
vivamente criticado por outros, e o segundo publicava, na década de setenta do século XIX, a
Cartilha Maternal que tanto teve reconhecimento como também suscitou controvérsia. Ambos
os métodos pretendiam estimular o interesse das crianças e fugir à prévia memorização do alfabeto como era usual até à intervenção de Castilho. Cada um, a seu tempo, obteve o reconhecimento oficial mas nenhum deles conheceu o sucesso editorial que alcançaram os dois dos
manuais de Monteverde. Assim, embora se possa compreender o menor interesse pelos livros
de Emílio Monteverde, por parte dos estudiosos da pedagogia, importa reconhecer que eles
podem constituir testemunhos de uma parte importante da instrução no século XIX.
É exatamente essa nossa convicção que nos impele a interpelar os dois manuais que
Emílio Achilles Monteverde fez publicar nos anos trinta de Oitocentos, para serem utilizados no
âmbito do ensino primário: o Método facílimo para aprender a ler e o Manual encyclopedico,
publicados, precisamente, pela primeira vez, em 1836 e em 1838. A escolha destes livros assenta em três razões fundamentais: não lhes ter sido dado grande relevância nos estudos sobre
a educação; terem tido grande sucesso editorial e bastante aceitação entre a elite do tempo;
ter querido conjugar uma dimensão cultural progressista derivada do iluminismo com a ordem
social filiada na tradição católica.
Embora sendo desiguais tanto no tamanho quanto no conteúdo, ambos os manuais podem ser vistos como uma abordagem pedagógica que contempla uma perspetiva didática e
uma visão de mundo. Na verdade, não faltou quem sugerisse que os tais livros funcionavam de
modo sequencial pelo que o seu prestígio se reforçava por constituir o que poderíamos designar
por curso Monteverde. Assim sendo, cada livro teria um lugar distinto no percurso de aprendizagem e o seu domínio por uma pessoa situaria o seu nível de conhecimento.
Do sucesso das obras já deu conta Carlota Boto (1997), que provou serem as mais utilizadas nas escolas primárias portuguesas nos anos sessenta e setenta do século XIX. De acordo
com os dados que conseguiu obter sobre os livros mais utilizados nas escolas primárias portuguesas, em 1867, o Methodo facílimo para aprender a ler destacar-se-ia claramente, sendo
usado em quase um terço das escolas, seguindo-se depois a Cartilha da Doutrina Christã de
António de Mesquita Pimentel, com um uso que rondava os 18,5% e o já mencionado Manual
encyclopedico, com 15,6%. Se estes números nos dão uma ideia da importância dos manuais
de Monteverde, eles não são suficientes para traduzir nem a amplitude do sucesso editorial que
tiveram nem a dimensão do seu alcance educacional. É pois conveniente atendermos a outras
informações de modo a obtermos elementos que, pelo menos, nos coloquem perante uma
compreensão das razões que poderão ter contribuído para que as obras de Monteverde tivessem merecido tanta aceitação face à população escolarizável.
Nos finais de Oitocentos, Ferreira-Deusdado, mostra exatamente essa situação, ao
mesmo tempo que apresenta razões para o sucesso dos referidos livros escolares:
“Dizia-se na minha meninice de escola quando se falava de um pequeno estudante – já
lê no Monteverde, o que equivalia a dizer que já estava na carreira das letras. Seguir um curso
monteverdeano integralmente era honrar-se quase com um diploma académico. Começava-se

CD-ROM DE ATAS | 661 | COLUBHE 2012

pelo Methodo facílimo para aprender a ler, depois o Manual encyclopedico, mais tarde o Mimo à
infância e o Resumo da historia de Portugal (…). O espírito sensatamente pedagógico, a concatenação clara das matérias, a visão penetrante sobre a inteligência juvenil, fizeram com os livros de Monteverde gozassem de uma justa popularidade que se constituía ao mesmo tempo
um verdadeiro triunfo no método. Só assim se explica o amplo acolhimento das suas obras que
fizeram esgotar numerosas edições de muitos milhares de exemplares cada uma. Só da penúltima e antepenúltima edição do Manual Encyclopedico foram tirados cerca de 130000 exemplares” (Revista de educação e ensino, 1893, p. 56).
O número de tiragens e o número de exemplares é um fenómeno impressionante para
um tempo em que a grande maioria dos portugueses era analfabeta e a escolarização no país
se encontrava ainda numa fase muito incipiente. Saliente-se, por exemplo, que num período de
30 anos, o Manual encyclopedico conheceu 8 edições e mais de 400 mil exemplares (Silva,
1893) e as edições prosseguiram com tiragens muito altas. As palavras elogiosas anteriormente
transcritas de Ferreira-Deusdado não só voltam a acentuar, mais uma vez, a qualidade pedagógica das referidas obras como a ela associa o sucesso editorial das mesmas. Mas o que nos parece mais interessante na apreciação deste qualificado autor é que ele sugere que os livros
funcionavam de modo sequencial pelo que o seu prestígio se reforçava por constituir o conteúdo de um programa.
Como vimos já, o livro mais utilizado nas escolas primárias portuguesas era o que Monteverde dera à luz para a iniciação da leitura com o sugestivo título: Método facílimo para
aprender a ler tanto a letra redonda como a manuscrita no mais curto espaço de tempo. Não é
fácil de ver, atualmente, o que poderia ser a novidade neste manual quando foi publicado pela
primeira vez e como ele se mostrou especialmente interessante a ponto de merecer tanta aceitação ao longo de décadas da primeira e da segunda metade de Oitocentos. Este manual apresentava primeiramente o abecedário em largos quadros que preenchiam a página inteira, sendo
que na primeira vinham impressas as maiúsculas e na segunda as minúsculas. Depois as letras
eram divididas em vogais e consoantes, sucedendo a esse exercício, e ao longo de mais de duas dezenas de páginas, as sílabas. É possível que o aparato gráfico, num tempo de fraco material pedagógico, suscitasse um interesse preferencial por este manual. Neste aspeto, o Methodo
facillimo tinha as suas qualidades. Havia quem dissesse que era impresso em bom papel e com
bons caracteres, e que continha um bom número de lindíssimas estampas e vinhetas (O recreio: jornal das famílias, 1836, p. 196). Nisto residiria uma parte da aceitação deste manual,
mas outros que tiveram preocupações pedagógicas e procuraram ser também apelativos não
conseguiram igual sorte.
Diante das dificuldades económicas, boa parte das crianças que iam à escola levava o
livro que conseguia obter. O problema não era só de natureza económica mas o custo do livro
era fator importantíssimo perante a pobreza de grande parte das famílias. Em face dos livros
mais disponíveis para o uso escolar e do baixo poder de compra do povo português, tudo indica
que o Methodo facillimo satisfazia razoavelmente bem boa parte da população interessada no
processo de alfabetização.
Uma das razões da aceitação deste manual de Monteverde, também deve passar por
ele não romper com a uma organização didática já bastante sedimentada. Embora ele se preocupe com o método de ensino e procure apresentar um modo de melhor e mais rapidamente se
dominar a leitura, é visível que ele tem consciência de que é preciso ter em consideração o contexto sócio-cultural que envolvia o ensino elementar dessa época. Por exemplo: ao mostrar-se
favorável pelo ensino mútuo, face ao individual e ao simultâneo, tem em vista o ensino em salas com muitos alunos e com diversos níveis de aprendizagem, alunos que necessitariam de
muito mais acompanhamento do que o professor podia dispensar nessas condições; ao parecer
mais adepto do método de silábico na iniciação da leitura, terá compreendido que muitos não o
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aceitariam pelo que apresenta um Methodo facillimo que deixa que cada professor hábil e zeloso possa escolher o modo como formar melhor os seus discípulos, ou seja, organiza um manual
que podia ser usado por todos, sendo que a maioria dos que ensinavam apenas estaria em
condições de utilizar o método com que foi alfabetizado. A organização do livro não podia, por
isso, surpreender ou suscitar reacções negativas aos mais tradicionalistas. Daí que depois do
alfabeto, das vogais e das consoantes se passasse à sistemática das sílabas, que depois de devidamente dominada dava oportunidade à leitura de frases bem prescritivas onde se veiculavam
conselhos variados sobre as atitudes corretas.
A culminar o percurso da aprendizagem da leitura, depois de textos de forte propósito moralizante, e em plena consonância com a longa tradição das cartilhas, vinha o resumo da doutrina
cristã onde figurava a oração dominical, a salve-rainha, a confissão, os dez mandamentos da lei
de Deus e os cinco da lei da igreja, os sete pecados capitais, os sete sacramentos, as catorze
obras da misericórdia, entre outras orações. Neste caso, tratava-se de uma verdadeira pedagogia catequética. Não nos parece, no entanto, que estejamos diante de um auxílio da escola à
igreja e à família mas que a escola ainda não alcançara a maturidade para ver generalizada
uma prática pedagógica fora da desenhada pelo ensino catequético.
É evidente que o esforço da alfabetização se fazia tendo em vista a formação dum cidadão liberal, de alguém que devia servir uma sociedade seguindo princípios gratos a uma elite burguesa.
A aprendizagem da leitura era conveniente na medida em que servisse para sedimentar uma
ideia de pátria que conciliasse a tradição católica e a noção de progresso. Devia, pois, ter-se
sempre presente seguir uma moral de acordo com a doutrina cristã, designadamente, atendendo à “máxima consignada no Evangelho: não faças a outrem o que não quiseras que te fizessem”. Devia-se, no entanto, também procurar a instrução para poder ter uma vida melhor.
A instrução implicava fundamentalmente duas componentes instrumentais: a leitura e a escrita.
Deste modo, é com naturalidade que se sucedem no livro um conjunto de exercícios que deviam colocar o aluno a escrever. Os exercícios seguiam uma sistemática que procurava organizar
a aprendizagem a partir do desenho de traços, passando posteriormente às letras. O treino baseava-se numa sequência de mais de três dezenas de exercícios, na maior parte dos casos, de
letras cursivas, que insistiam na repetição, dando, assim, a indicação do que era necessário
para se dominar a escrita. Esta aprendizagem, teria tanto mais sucesso quanto fosse acompanhada por um bom professor e uma prática que copiasse “os melhores treslados caligráficos. O
livro constituiria, sobretudo, um apoio didáctico ao ensino, num tempo de escassez de livros e
de ausência de cultura escrita generalizada. Consideremos pelo lado que considerarmos, as páginas sobre o ensino da escrita constituíam uma mais valia a um primeiro livro de leitura e
cumpria-se o conteúdo prometido no título. Todavia o Método facílimo para aprender a ler tanto
a letra redonda como a manuscrita no mais curto espaço de tempo, oferecia ainda muitas mais
páginas, contendo elas rudimentos do que Monteverde denomina de História Natural e Matemática, onde apresenta os números, a tabuada e os pesos e medidas.
Depois de se saber ler havia que dar, ou não, continuidade aos estudos. Aqueles que tinham a
possibilidade de prossegui-los tinham grande probabilidade de passar para o estudo do Manual
encyclopedico de Monteverde. Quem o decorasse pensava estar na posse duma superioridade
intelectual. Porque ele contemplava, de facto, um conjunto de conhecimentos, entre os quais
figuravam os de Física, de Geografia, de Ciências Naturais, de Matemática, de Gramática e, como não podia deixar de ser, de Moral e de Religião que deveriam constituir um ideal de cultura
geral do honrado cidadão de Oitocentos. O saber derivava duma gestão entre tradição e progresso, entre religião e moral católicas e ciência exata, entre a exposição oral e o recurso à leitura. Como bem sintetizou Boto (1997), ao debruçar-se sobre este manual, o “entendimento do
universo oscilaria entre o avanço científico expresso nas directrizes da ciência moderna – expostas pelas teorias de Copérnico e Galileu – e resquícios de uma interpretação astrológica, revela-

CD-ROM DE ATAS | 663 | COLUBHE 2012

dora de um ambiente pontuado pelo pensamento mágico acerca de um leque de enigmas que
permaneciam, por si, indecifrados”.
Já vimos que no Método facílimo para aprender a ler não faltavam indicações sobre a
regulação moral nem sobre os preceitos da doutrina cristã. No Manual encyclopedico dar-se-á
continuidade a esses assuntos e, decorridas as primeiras edições, ver-se-á acrescentado com
prescrições sobre a civilidade.
A edição que seguimos do Manual encyclopedico começa, precisamente com a apresentação com um capítulo intitulado “Princípios gerais de moral”. Através do recurso à tradicional
exposição em perguntas e respostas busca-se aí explicar em que deve consistir a moral a seguir, começando-se por considerá-la como uma “sciencia que dirige as acções do homem para
o bem”. O pretenso diálogo procura mais inculcar ideias do que cuidar da sua consistência. Assim, embora fosse fácil entender que moral viesse da “palavra latina mores, que significa costumes”, parece-nos bem menos inteligível a tentativa de explicitação destes, que se faz do
seguinte modo: “Os costumes são inclinações que nascem connosco, e se desenvolvem por
actos reiterados. Estas inclinações chamão-se bons ou máos costumes, segundo são conformes
ou contrários ás regras estabelecidas” (Monteverde, 1870, p.3). Depois responde-se aos deveres da pessoa para com Deus, para consigo mesma e para com os semelhantes.
A moral, para Emílio Achilles Monteverde, era o fundamento da virtude mas não bastava a uma pessoa ser virtuosa, ela devia complementá-la com a civilidade. Segundo este autor,
ela era mesmo “a fiel expressão das virtudes”. Esta interligação da moral com a civilidade não
era nova, antes se filiava numa tradição cristã que desde há muito tempo vinha sendo a principal fonte da regulação dos comportamentos. Todavia, com a modernidade e a complexificação
das sociedades, tornou-se necessário especificar melhor os comportamentos considerados adequados à convivência das pessoas. Isso tornou-se tão requerido que foi contemplado num documento que criou o ensino primário oficial em Portugal: de facto, a Carta de Lei de 6 de
Novembro de 1772 determinava que os mestres de ler, escrever e contar deviam ensinar também “as regras de civilidade em um breve compêndio” (Gomes, 1982).
Na segunda metade de Oitocentos, Monteverde sentindo-se ainda pressionado a incluir um capítulo sobre este aspeto da educação no seu Manual encyclopedico, o que só acontece a partir
da 5ª edição, onde define civilidade como o conjunto das atenções para com os semelhantes de
modo a evitar tudo quanto possa ofendê-los ou desagradar-lhes, parece exatamente querer
dizer que a civilidade se presta a promover boas relações entre membros de uma sociedade. A
inclusão deste assunto no referido manual não revela, no entanto, nenhuma inovação.
Se a projecção da escolariação se apresentava como algo novo em muitos países, como no caso de Portugal, não deixa de ser significativo que os conhecimentos ainda se vejam difundidos
com recurso ao método catequético. A vulgarização do texto escrito e o aumento da sua leitura,
característica da prática escolar, estava contudo a reforçar a capacidade de interiorização de
conhecimentos, regras e valores. Deste modo, se a escola ainda acolhia métodos que remontavam ao tempo da primazia da oralidade sobre o livro e ao da prescrição sobre a explicação, as
regras cada vez mais veiculadas pelo recurso ao material impresso obtinham maior eficácia de
impacto no conjunto da sociedade, quer porque eram dirigidas a um público mais vasto, quer
porque davam mais oportunidades de serem retidas na memória. Um livro como o Manual encyclopedico era para ser lido e decorado na escola mas muitos seriam os que o revisitariam para autorizarem ou reformularem as suas ideias.
Como temos vindo a querer demonstrar, este livro de Monteverde servia muito bem a realidade
educacional de Oitocentos. Um dos aspectos a que ele atendia bem era o de servir um público
escolar generalizado mas com expectativas, o dos últimos anos do ensino primário, ou, mais
exactamente, os que prosseguiam pelo 2º grau. De facto, enquanto que no 1º grau se ensinava
unicamente o que todo o cidadão devia saber, isto é, ler, escrever, contar, religião e moral, civi-
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lidade e alguns rudimentos de história do país, nas escolas maiores de localidades mais abastadas, que tinham o 2º grau, ensinava-se também, pelo menos, gramática, geografia, história,
preparando alunos que poderiam seguir para o secundário (Revista Académica). Esta é uma das
razões porque o Manual encyclopedico alcançara o reconhecimento social que suportava o seu
sucesso. Ele foi, seguramente, o livro da vida para muitas pessoas, o livro que condensava a
informação fundamental para a organização dum discurso sobre o mundo, compatível com o
conhecimento definido pelos intelectuais. Este manual acabou por responder bem à vontade de
se difundir um conhecimento que desse resposta ao desígnio da instrução de formar o cidadão
capaz de se apropriar da modernidade em expansão. Ele apresentava condições para ser livro
de alunos e de professores. Sublinhe-se que estes, na sua grande maioria, não tinham uma
formação adequada para o exercício da profissão (Nóvoa, I, 1987). Assim, o manual não só
oferecia um amplo leque de conhecimentos que podiam ser objecto do discurso docente como
ser utilizado para organizar o ensino, tanto no que diz respeito aos conteúdos como aos métodos a usar na aula. Podia ainda ser um óptimo guia para um estudo autónomo das matérias
porque assegurava um contínuo de perguntas e respostas que depois podiam ser controladas
fora da escola ou dentro desta pelos colegas ou pelo professor.
O Manual encyclopedico dificilmente seria comprado por ser um livro atraente. Como se expunha numa publicação da época intitulada Revista Académica, Monteverde reuniu matérias dispersas por diferentes tratados, utilizou letra miúda, fugiu das qualidade gráfica para encurtar a
obra e avançou para a exposição dos conteúdos com um rigor pouco compreensível a crianças.
De facto, o livro expunha as diferentes matérias, numa sequência de perguntas e respostas ou
de parágrafos numerados, muito centrado em definições, etimologias, classificações e muitos
pormenores de dificil entendimento.
Depois dos princípios gerais de moral, a que já fizemos referência, vinha a matéria da religião,
apresentada como definição:
“1 Entende-se pela palavra Religião a idéa que fazemos de Deus; a moral que se deriva dessa
idéa; os deveres que ella obriga a cumprir; o culto e as ceremonias estabelecidas para honrar a
Divindade.
2 Deus é o Ente Supremo, infinitamente Perfeito, Espiritual, Eterno, Omnipotente, soberanamente Justo, Creador de tudo quanto existe (Monteverde, 1870, p. 28).
Neste tipo de composição, sucediam-se os assuntos sempre introduzidos por títulos como: História Sagrada; Velho Testamento; Novo Testamento; livros canónicos de que se compõe a Bíblia, estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo; principais perseguições da igreja cristã; heresia,
cisma, concílio, seita; lei natural, lei escrita, lei da graça, tradição. Curiosamente, nenhum destes assuntos se apresenta organizado por perguntas e respostas. No entanto, no fim do Novo
Testamento, sob o título de “exame”, sucediam-se 75 questões que incidiam sobre a matéria da
religão exposta até aí.
O recurso à exposição pelo método de perguntas e respostas aparecia logo na parte da gramática portuguesa, que começa pela questão sobre o que quer dizer gramática, sendo esta definida como “sciencia ou conhecimento das palavras escriptas ou falladas” e que apresenta uma
sucessão, em geral, de perguntas e respostas curtas mas que também nos deixa perante situações de maior dificuldade de apreensão. Eis um exemplo:
“P. De quantas partes consta a Grammatica?
R. De quatro, a saber: Etymologia, Syntaxe, Prosodia e Orthographia.
A Etymologia ou Lexicologia ensina a conhecer a origem, natureza e as diversas especies de
palavras e suas propriedades.
A Syntaxe ou Orthologia trata do arranjo e construção das palavras e das frases, segundo as
regras da Grammatica, isto é, ensina a compor sem erros a oração.
A Prosodia ou Orthophonia ensina a acentuação das syllabas para bem pronunciar as palavras.
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A Orthographia ou Lexicographia estabelece as regras para escrever sem erros as palavras, e
ensina o uso da pontuação” (Monteverde, 1870, p. 55).
A gramática ocupava uma centena de páginas, o que indica a importância dada a esta matéria.
Na verdade, tratava-se de oferecer um programa bastante extenso e exigente do ponto de vista
intelectual. Ao abordar a “Etymologia”, logo no início, na parte correspondente à “classificação
das palavras”, a resposta à pergunta sobre quantas espécies de palavras havia na língua portuguesa, Monteverde avança com uma posição sua, mas não sem antes esclarecer que não existia consenso sobre o assunto estes os gramáticos.
Ainda nesta parte da etimologia, o manual prossegue tratando dos substantivos, do número dos
nomes, dos adjectivos, dos pronomes, dos verbos, apresentando a conjugação de vários deles.
A parte da “Arithmetica” suscita ainda maior perplexidade do que as anteriores. Embora se entenda no programa contemplado uma preocupação com a necessidade de oferecer conteúdos
que pudessem ser úteis a quem tivesse que ter relações comerciais, seria difícil que boa parte
das matérias ali abordadas fosse compreensível sem a intervenção de um professor hábil. Nesta
parte também desapareceu o recurso às perguntas e respostas e os sucessivos conteúdos são
expostos em parágrafos numerados. Os primeiros parágrafos são dedicados à apresentação dos
números mas o que se pretende é levar os alunos a “praticar todas ou parte das quatro operações fundamentaes, a que muitos chamão Especies, conhecidas pelos nomes de Sommar, Diminuir, Multiplicar e Repartir” (Monteverde, 1870, p. 157). Todavia, a descrição de como
realizar cada uma destas operações é, no mínimo, fastidiosa, exigindo muita paciência e persistência para que se estivesse em condições de a concretizar. Mas o programa de matemática era
bem mais extenso e complexo. Ele contemplava o ensino das fracções, dos números decimais,
do sistema métrico, da regra de três simples e composta, dos juros…
As páginas sobre as outras matérias não eram mais entusiasmantes. Depois de uma curta exposição sobre as “Belas Artes”, considerando aqui o desenho, a pintura, a escultura, a gravura,
a arquitectura mas também a dança e a música, o livro abordava matérias que seriam mais
condizentes com as exigências da escolarização da época: a Geografia e a História. A “Geographia Astronomica”, merecia o destaque por dar entrada na matéria e por ocupar o maior número de páginas, seguindo-se a “Geographia Physica” e a “Geographia Politica” com muito menos
espaço. Depois vinha a descrição dos vários continentes, aproveitando-se para dar atenção a
Portugal, aquando da abordagem da Europa, e ao Brasil, no âmbito da exposição sobre a América. A História era tratada como uma enfadonha narrativa que começava na Antiguidade para
desaguar na Idade Média, dando entrada à parte intitulada “Resumo da História de Portugal”,
nada mais do que pequenas sínteses dos sucessivos reinados. Não eram estas matérias nem as
seguintes, relativas à literatura portuguesa ou às noções de física, que estimulariam um aluno a
procurar o Manual encyclopedico para uso das escolas de instrução primaria, de Emílio Achilles
Monteverde.
Justificavam-se, pois, as críticas que algumas pessoas da época lhe faziam e sobre a necessidade de ele ser substituído por algum livro mais metódico, mais compreensível, mais simples e
atraente (Aulete e Coelho, 1854). Mas estas críticas eram feitas, em geral, por pessoas ligadas
à renovação da pedagogia e/ou interessadas em projectos editoriais didáticos. Por outro lado, o
Manual encyclopedico teve também os seus defensores, estes, em geral, eram pessoas mais
focalizadas na promoção de uma cultura consistente e articulada entre a tradição e a modernidade. Além do mais, o sucesso comercial do livro não pode deixar de evidenciar a aceitação que
teve ao longo de Oitocentos, mesmo quando as críticas negativas podiam prejudicar a credibilidade pedagógica do referido manual.
Os dois manuais de Monteverde aqui em causa correspondiam certamente às expectativas de
boa parte da população que investia no fenómeno da escolarização. Eles apresentavam uma
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ordem pedagógica que atendia simultaneamente a uma organização do ensino e a um conjunto
de conhecimentos que agrada a gregos e a troianos.
Embora estes dois manuais de Monteverde se destinassem ao uso da escola primária eles pretendiam servir públicos diferentes. O Método facílimo para aprender a ler tinha em vista fundamentalmente os alunos do 1º grau, por isso dava ênfase à instrução mínima que devia equipar
a formação do cidadão da sociedade liberal oitocentista. Saber ler, escrever, contar eram competências instrumentais importantes mas elas deviam reforçar a aprendizagem da religião, da
moral e da civilidade, traves mestras duma mundividência em que devia assentar a sociedade
liberal portuguesa. O Manual encyclopedico destinava-se primordialmente ao 2º grau e dava
grande espaço à gramática e à matemática assim como também à geografia e à história, entre
uma oferta variada de conhecimentos que deviam preparar os alunos para o secundário. Os
dois livros complementavam-se, sendo um o antes ou o depois do outro, funcionando portanto,
como organizadores de um ensino que deviam orientar os professores e os alunos nas suas
tarefas. Publicados pela primeira vez com dois anos de diferença, eles devem ter sido pensados
para se reforçarem mutuamente, porque quem optasse pelo primeiro estranharia menos o segundo e quem pretendesse usar o segundo estaria mais familiarizado com a adopção do primeiro. Ainda que cada livro tivesse um lugar distinto no percurso de aprendizagem, ambos
funcionavam como constituindo um curso com um método, assegurando, assim, uma estabilidade pedagógica centrada nos conteúdos e na memorização, o que dava mais segurança aos
professores, muitos deles com uma formação escolar muito pouco consistente.
Como até então era usual, estes manuais de Monteverde eram para ser lidos e decorados na
escola e fora dela, pois que, qualquer leitor, com eles na mão, podia facilmente avaliar o esforço da aquisição do conhecimento. Ele permitia a aquisição de conhecimentos que pareciam
compatibilizar a moral e a religião cristã com a modernidade que se afirmava. Não havendo
grande capacidade crítica instalada na população sobre o que era conhecimento científico, bastava decorar o que Manual encyclopedico dizia e demonstrar em público o que havia aprendido
para qualquer um obter o devido reconhecimento. Assim sendo, durante boa parte do século
XIX, estes manuais foram preciosos instrumentos de estudo de alunos e professores, foram
uma referência do nível de aprendizagem alcançado por quem por eles estudava, afirmaram-se
mesmo contra manuais mais inovadores e muito apoiados pelas autoridades, constituiram-se
como material de consulta fora do contexto escolar, consolidaram elementos duma educação
tradicional conciliando-os com outros que caracterizam uma modernidade em curso. Em todo o
caso, estamos claramente perante uma pretensa cultura enciclopédica; ou seja, perante uma
cultura de aparência de conhecimento. Mais do que compreender o que se valorizava era a
memorização e a recitação.
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Dominique Julia (2001) aponta três elementos como essenciais à constituição de uma
cultura escolar1: a realização de um espaço escolar composto por prédio, mobiliário e materiais
específicos; a instauração de cursos graduados em níveis e o nascimento de corpo profissional
específico. O autor demonstra ainda que a implantação da instrução primária obrigatória ao
longo do século XIX europeu – associada a um projeto político de integração de cada cidadão
aos propósitos da nação à qual pertence –, além de tratar de “forjar uma nova consciência cívica por meio da cultura nacional e por meio da inculcação de saberes associados à noção de
‘progresso’” (Julia, 2001, p. 23), levou, consequentemente, à organização de instituições especializadas na formação do professor. No caso brasileiro, não foi diferente. A expansão da escola, no século XIX, motivou também as primeiras iniciativas de formação institucional de
professores. A primeira delas refere-se à criação das Escolas de Primeiras Letras de Ensino Mútuo, que, segundo Leonor Tanuri (1979, p. 14), não tinham o objetivo exclusivo nem específico
de formar o professor primário. Nessas escolas – instaladas oficialmente a partir de 1820 (Bastos, 1999) – os professores aprenderiam pela observação do modelo: a aplicação do método
mútuo, também conhecido por Método Lancaster ou Bell-Lancaster. As primeiras iniciativas de
preparar o professor para o ofício docente se resumiam, portanto, a um ver fazer (Chartier,
2000).
As primeiras escolas normais brasileiras começam a surgir a partir do Ato Adicional de
1834, que deixava a cargo das províncias legislarem sobre a instrução pública e seus estabelecimentos, exceto no que se referia às escolas de ensino superior, que continuavam a cargo do
poder central.
Paralelamente à existência das primeiras escolas normais, o sistema de concursos para provimento da cadeira de instrução primária também era adotado. Ao referir-se à Lei Provincial nº. 34, de 16 de março de 1846, Carlos Monarcha (1999, p. 49) afirma que “A legislação
não obriga os aspirantes ao magistério a cursarem a Escola Normal, todavia a lei de 1846 estipula a obrigatoriedade de concursos e/ou exames avulsos, para o provimento das cadeiras de
instrução primária”.
A existência dos concursos públicos – como uma das consequências da expansão da
escola – e o nascimento de uma instituição específica para a formação do professor motivaram,
entre outras razões, o surgimento dos primeiros manuais pedagógicos.

Havia uma demanda por livros didáticos dos diversos conteúdos das
disciplinas escolares os quais deveriam ser fornecidos pelas autoridades provinciais. Notava-se a ausência de livros de conteúdo pedagógico, produção escassa e esporádica, pouco difundida entre o corpo
docente (Bittencourt, 1993, p. 256).
O trabalho pioneiro de Circe Bittencourt (1993) já apontara que um dos principais papéis desempenhados pelo livro didático é o de ensinar o professor a ensinar. Isso acontecia nas
escolas primárias, acontecia no ensino de história; e ocorria também nos conhecimentos específicos transmitidos nas escolas normais. O livro didático foi instrumento de direção e de controle
estatal sobre o saber a ser disseminado nas escolas quando do estabelecimento e difusão da
educação escolar. Servindo ao professor como reforço do conteúdo de suas aulas, posteriormente, transformar-se-ia no manual de destinação à formação docente, com a instituição das
escolas normais2.
Vale destacar que a situação não era diferente em Portugal do século XIX onde também se fazia uso dos concursos para provimento da cadeira de instrução primária. Prova disso,
parece ser a indicação impressa na capa do manual português de autoria de Affreixo e Freire
(1870) intitulado Elementos de Pedagogia - para servirem de guia aos candidatos ao
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magistério primário. Numa breve apresentação da obra, os autores informam que a compilação deste exemplar se deu devido à falta de um auxiliar que atendesse ao novo programa dos
concursos, exigindo conhecimento da Pedagogia. Esta informação é, certamente, bastante relevante para este trabalho. Por se tratar de um manual destinado a auxiliar os candidatos na realização dos concursos para docente, ele devia trazer impresso as exigências da época acerca
dos conteúdos e conhecimentos entendidos como inerentes à profissão.
Na tentativa de compensar a precariedade na formação dos professores de instrução
primária no Brasil, Bittencourt (1993, p. 257) afirma que nas últimas décadas do século XIX
“iniciou-se um movimento por parte dos próprios professores na difusão de obras especializadas e didáticas”.
Os manuais pedagógicos são entendidos nesse trabalho como importantes instrumentos de formação do futuro professor. Eles apresentam-se como divulgadores de teorias e práticas de ensino, por meio deles, os normalistas ou pretendentes à carreira do magistério primário
teriam contato com a ciência da educação, com os conteúdos e saberes entendidos como necessário ao exercício da profissão.
Inseridos em um contexto de grande necessidade de orientação, os primeiros manuais pedagógicos pretendiam ensinar ao futuro professor tudo o que era necessário para a instituição, a organização e a manutenção de uma escola. Tarefas essas exigidas para o exercício
da profissão, uma vez que, no início, a escola era o professor. Heloísa Villela (2002, p. 187)
acrescenta a respeito desses compêndios que

tinham a pretensão de oferecer uma orientação ‘completa’, um guia
seguro, que pudesse nortear todas as atividades inerentes ao magistério, da teoria à prática administrativa, estabelecendo até mesmo
normas de conduta e um estilo de vida “apropriado” ao perfil da profissão.
Os primeiros manuais pedagógicos apresentam um duplo movimento de definição do
papel do professor e de organização da instituição escolar, conforme constata Vivian Batista da
Silva (2005, p. 248):

Entre os anos finais do século XIX e o início do século XX, nas páginas
desses livros foram privilegiadas as questões relativas ao papel do
professor e a organização da escola (matrícula dos alunos, condições
do prédio, modelos de aula etc.), o que pode ser explicado pelo fato
de que esse foi um momento inicial de ordenação dos sistemas escolares em cada país [no caso, Portugal e Brasil].
Enquanto definidores do papel do professor alguns manuais apresentam seções específicas sobre como deve portar-se, sobre o modo de vida que deve ter, quais as qualidades que
deve possuir o professor. Um conhecido manual do período, intitulado Curso Prático de Pedagogia de Mr. Daligault3 (1874, data da 2ª edição) destaca as qualidades requeridas do professor e sobre a “dignidade das funções do professor primário”.
Naquilo que se refere à organização da instituição escolar, os manuais do século XIX
trazem impressas orientações de como organizar os registros dos alunos; de como operar a
divisão dos alunos para realizar a tarefa do ensino; da ordenação dos conteúdos de modo a
serem melhor compreendidos pelo aprendiz, etc. Ainda neste quesito, orienta o professor sobre
como manter a ordem e a disciplina em sua escola.
Percebe-se assim uma primeira iniciativa destinada ao preparo profissional docente
baseado em processos padronizados e normatizados de como ensinar envolvendo conheci-
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mentos técnicos e normas de conduta requeridas de professores e alunos. De modo geral, as
escolas normais e os manuais pedagógicos foram ao encontro de tal propósito. Por prescreverem formas de como se deve agir o material em estudo reforça uma imagem de professor tida
como modelar e contribui para a emergência de um perfil profissional. Quanto as suas finalidades, podemos compreendê-los, como nos mostra Joaquim Pintassilgo (2006, p. 177), como instrumento de formação e iniciação dos

alunos-mestres nos princípios e fórmulas da nascente ciência da educação e ao compilarem, para isso, todo um conjunto de saberes específicos considerados para o exercício da profissão docente. Eles
contribuem, também, para a consolidação do modelo escolar e da cultura escolar, ao atribuírem legitimidade acadêmica a determinadas
formas de organização do tempo e do espaço escolares e de elaboração do respectivo currículo. Esses manuais assumem-se, finalmente,
como instrumentos de controle do trabalho docente, ao prescreverem
determinadas práticas como desejáveis (e outras como não adequadas) e a divulgarem uma concepção definida sobre o que é ser bom
professor de instrução primária.
Tomando como base tais preceitos, reafirmamos a importância dos manuais de formação de professores como instrumento para reconstituir a implantação de normas e padrões
de uma maneira de fazer a escola e a profissão docente. Tendo em vista que nesses impressos
podemos apreender, como sugere Carlota Boto (2007b, p. 1),

[...] algumas das estratégias mediante as quais os sujeitos da época
davam a ver suas convicções acerca do ato de educar, bem como suas específicas ideologias quanto aos modos e procedimentos a serem
adotados para, pela escola e na escola, ensinar-se a ensinar.
É neste sentido que destacamos a importância da análise do conteúdo desses manuais como elemento profícuo para a compreensão dos temas que circulavam ou se constituíam
no período em estudo. Mais ainda, esse suporte das práticas escolares nos auxilia na reconstrução de uma cultura escolar.

Os métodos de ensino nos manuais de formação de professores no final do século
XIX
O século XIX brasileiro é pródigo em discussões acerca da necessidade de escolarização da população. Para atender a tais necessidades, era necessário criar maneiras de se expandir o atendimento escolar a grandes parcelas da população. Com esse intuito, alguns dos
teóricos da educação debruçaram-se sobre o tema para pensar maneiras de atender a essa
demanda. Desta forma, entre outras medidas, era preciso encontrar métodos de ensino que
atendessem à grande demanda por escolarização.
Inúmeras críticas eram lançadas sobre a Escola Normal de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX – sua organização, direção e currículo eram constantemente criticados
nos relatórios de inspeção escolar4 –, principalmente no que se refere à falta de uma ciência
pedagógica que orientasse o trabalho do futuro professor e de escolas adjuntas onde pudessem
os candidatos ao magistério aprender na prática. Desse modo, as questões relativas ao método
vão ganhando destaque e evidenciando a necessidade que tinha o futuro mestre de conhecer
mais do que os conteúdos que deveria ministrar em suas aulas. As circunstâncias chamavam a
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atenção para a necessidade de se conhecer como ensinar e com base em quais princípios fazê-lo. Vale destacar que,

Analisadas na perspectiva histórica, as questões sobre como ensinar
podem ser consideradas elementos definidores da profissão docente e
estão entrelaçadas ao conteúdo a ser ensinado, aos valores considerados na formação humana e à teoria do conhecimento que fundamenta o processo cognitivo do aluno e, até o século XIX, todos esses
aspectos podiam ser compreendidos a partir do método de ensino –
síntese das proposições teóricas e guia prático da profissão de ensinar
(VALDEMARIN, 2004, p. 165).
Compete, pois, à metodologia as prescrições de um saber fazer relativa às práticas de
ensino. Concebida no singular, tal metodologia é definida nos manuais, em geral, como a parte
da pedagogia que se dedica ao estudo da prática da educação.
De maneira geral, os autores analisados dividem a metodologia em duas partes: a metodologia geral trata dos princípios intrinsecamente generalizáveis e que convém a todos os
ensinos; já a metodologia especial determina a ordem que deve ser seguida no ensino de cada
matéria. A partir dos elementos apresentados nos manuais pedagógicos analisados, podemos
inferir que as descrições e prescrições contidas em suas páginas recaem, mais especificamente,
sobre três vertentes: uma maneira de organização escolar que possibilite ao professor ensinar a
um grande número de alunos; as regras e princípios pré-estabelecidos e cientificamente reconhecidos de ordenação e disposição dos objetos de ensino; e, por fim, a regra utilizada para
cada objeto de acordo com determinados princípios e ordem pré-estabelecidos e que são específicos de uma determinada disciplina. Deteremo-nos aqui nos dois primeiros, por entender que
tais aspectos expressam, de forma mais evidente, elementos da cultura escolar naquilo que se
relaciona com uma maneira de se fazer a escola e a formação dos professores.
Os autores dos manuais analisados, na tentativa de auxiliar o professor a garantir o êxito do seu trabalho no exercício do ensino, independentemente do objeto de ensino, apresentam
os modos ou métodos5: individual, simultâneo, mútuo e misto. Segundo exposição da maioria
dos autores, o modo de ensino, além de organizar e permitir o bom funcionamento da escola,
tornará possível o ensino aos alunos. É necessário considerar que o ato de ensinar, no período
em estudo, estava diretamente relacionado a uma tentativa de consolidação do sistema de instrução escolar público primário. Portanto, tornar o ensino acessível ao aluno por meio da instrução oficial significava organizá-lo de forma a atender o maior número de alunos possível.
Justifica-se então, a ênfase dada nos manuais à disposição/agrupamento dos alunos no tempo
e no espaço escolar, bem como o papel e atuação que se esperava do professor em cada uma
das modalidades apresentadas. Na apresentação dos modos de ensino citados, Afreixo e Freire
(1870, p. 31) afirmam ser essa “a parte disciplinar na transmissão dos conhecimentos: trata de
organizar as classes e marcar quanto e por quem lhes devem ser dadas as lições”. De forma
semelhante, Augusto Coelho (1894, p. 333) atribui ao modo “a feição que deriva para a operação docente de se aplicar, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, a um dado grupo de alunos”.
Dentre os modos de organização do ensino Augusto Coelho (1894) destaca dois: o individual e o simultâneo. Affreixo e Freire (1870) e Daligault (1874) destacam quatro; acrescentando aos anteriores o modo mútuo e o modo misto.
Em geral, os autores examinados utilizam-se de uma mesma estrutura na apresentação
de cada uma das modalidades mencionadas. São expostas as vantagens e desvantagens de
cada modo de ensino. Objetivando tornar um pouco mais clara essas definições, descrevere-
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mos, brevemente, cada um dos modos de ensino apresentando as peculiaridades de cada autor, quando houver.
No modo individual cada discípulo recebe diretamente do professor as lições separadamente. Alguns aspectos positivos apresentados para esse modo são: a obrigação do professor em ter cuidado especial em relação à capacidade intelectual de cada um; permitir conhecer
as disposições naturais de cada aluno; apreciar seu progresso. Tais vantagens se perdem, entretanto, quando se trata de uma escola numerosa em relação aos alunos. Daligault apresenta
uma detalhada lista de cinco inconvenientes relativos ao uso do modo individual: falta de emulação; brevidade das lições; perda de tempo; impossibilidade de disciplina; fadiga do professor;
e conclui: “Julgamos ter dito bastante para fazer compreender quanto o método individual é
vicioso e insuficiente” (Daligault, 1874, p. 106).
O modo simultâneo é apresentado por Affreixo e Freire (1870) como uma invenção
na tentativa de minimizar os inconvenientes do modo individual. Nesse modo, todos os alunos,
divididos em classes, recebem, ao mesmo tempo, a mesma lição dada pelo professor. Embora
apareça como mais vantajoso sobre o modo anterior, por atender a numerosos alunos ao mesmo tempo, a desvantagem se assemelha a do modo individual, pois, tendo o professor que dividir seu tempo nas diversas classes, restará pouco tempo para dedicar-se a cada uma delas
(Affreixo; Freire, 1870, p. 32).
Mr. Daligault (1874), por outro lado, apresenta apenas as vantagens de utilização do
modo simultâneo, são elas: estar o professor em relação direta com o aluno; manter a emulação; facilitar a disciplina; conservar a saúde do professor. Afirma que nessa modalidade se obtém melhores resultados com o número de até 60 alunos. “Apesar da imperfeição que ele
também pode apresentar sob a relação do trabalho e da disciplina, é o método simultâneo o
que parece conduzir a melhores resultados” (p. 110).
Augusto Coelho (1894), na seção destinada a tratar da síntese pedagógica, subdivide
o modo simultâneo em: simultâneo indireto (equivale ao modo mútuo); simultâneo direto
imperfeito (equivale ao modo misto); e, simultâneo direto perfeito (equivale ao modo simultâneo).
O modo mútuo pretendia “aperfeiçoar o sistema de classes e aliviar o professor do
seu trabalho por meio dos alunos mais adiantados da escola” (Affreixo; Freire, 1870, p. 32).
Estes monitores ou decuriões são encarregados de dirigir os exercícios de um grupo de alunos
menos adiantados enquanto o professor limita-se à inspeção geral. É consenso entre os autores
a necessidade de mobiliário e materiais específicos para a sua realização. Surge então um dos
principais inconvenientes deste modo de organização da escola: as despesas para a aquisição
das condições materiais de execução do modo mútuo. Entre outras desvantagens, são colocadas também: a impossibilidade de desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais dos
alunos por falta de relação direta com o professor; a dificuldade de selecionar e preparar bons
decuriões, em especial em escolas pouco numerosas, e de mantê-los na escola. Daligault
(1874) aponta ainda como desvantagem o fato do modo mútuo só poder ser aplicado até certo
número de alunos (até 60 alunos) e a incapacidade da maior parte dos professores em sua
aplicação. Como vantagens, lista: a facilidade na classificação dos alunos; a continuidade do
trabalho; a exaltação da disciplina. Outra vantagem deste modo está no fato de aproveitar todo
o tempo de cada aluno na escola. Sendo esse um dos preceitos básicos do modo mútuo de ensino.
O modo misto é apresentado pelos autores que tratam do tema como um amálgama
dos modos mútuo e simultâneo. Esse modo difere do modo simultâneo unicamente no que se
refere ao uso de monitores que pede de empréstimo ao modo mútuo. No modo misto a escola
é dividida em duas seções: uma na qual se aplica o modo simultâneo para alunos mais adiantados; e a outra, que funciona como no modo mútuo para os alunos mais atrasados. Sua eficácia
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é descrita para o número máximo de 60 alunos, de preferência 40, e que conte com, pelo menos, 15 alunos adiantados (Daligault, 1874, p. 118). Ao professor são reservadas as lições mais
difíceis ou que exijam mais esforços para sua compreensão tais como gramática, leitura corrente, ditados, aritmética, doutrina, etc.
Feita uma breve exposição dos modos de ensino, abordaremos a seguir as prescrições
referentes aos métodos de ensino, ou seja, das relações entre o professor, os alunos e os conteúdos escolares em geral.
Affreixo e Freire (1870, p. 31) definem o método como a ordem em que o professor
coordena os objetos de ensino de maneira que formem uma sequência perfeita partindo do
mais elementar ao mais complexo. As formas são definidas como as diferentes “feições” dadas
aos métodos de ensino e são duas: a socrática e a expositiva.
No método socrático as matérias são transmitidas por meio de diálogos entre alunos
e professores. No método expositivo, “o professor expõe as matérias e os alunos escutam
apenas” (Affreixo; Freire, 1870, p. 35). Assinalam os autores que o melhor método é aquele em
que se empregam as duas formas.
Para Affreixo e Freire (1870, p. 31) os processos de ensino são “os meios empregados nas lições para melhor convencer da verdade aos alunos”. Podem ser de dois tipos: analógicos, através do qual o professor faz uso de comparações para transmitir os conhecimentos
aos alunos (apontado como mais vantajoso para o desenvolvimento moral e intelectual); ou
intuitivos, por meio deste, para a transmissão dos conhecimentos o professor exercita, principalmente, os sentidos dos alunos. A partir daí, sugerem os autores a existência de outros dois
métodos: método por analogia que se pauta na comparação de objetos e ideias; e, método
por intuição, aquele em que se tomam como principais instrumentos da alma os sentidos (AFFREIXO; FREIRE, 1870, p. 35).
Na obra Elementos de Pedagogia de 1894, Augusto Coelho apresenta dois conceitos
inovadores com relação aos demais trabalhos: o de processologia e o de metodologia. Por processologia entende o autor ser a parte da Pedagogia que se ocupa dos processos pedagógicos; e, por metodologia, a parte que se ocupa dos métodos pedagógicos. Entretanto, o autor
mostrará, em cada espécie (ramos) da educação, os métodos e processos mais adequados,
como parte da análise pedagógica – que, segundo o autor, destina-se ao estudo teórico da
pedagogia. Coelho (1894, p. 106) define método educativo como “a ordem em que o educador
dispõe os objetos exteriores, a fim de lhes aproveitar as influências sucessivas”.
Camillo Passalacqua (1887, p. 145-146) define método como “a ordem que segue o espírito humano na investigação ou na exposição de uma verdade, de um conhecimento” e os
diferencia em dois tipos de métodos: o filosófico e o pedagógico. Método filosófico é aquele
em que o indivíduo estuda para adquirir conhecimento, aprofundar uma ciência qualquer. Já o
método pedagógico é aquele empregado quando o indivíduo comunica a alguém seus conhecimentos. Este último é definido como “uma série lógica e completa de exercícios variados e
graduados, conducentes à aquisição de uma ciência ou à prática inteligente de uma arte” (Passalacqua, 1887, p. 146). Diferencia um do outro pelo caminho percorrido: no método filosófico,
quase sempre do geral para o particular, enquanto no método pedagógico se dá o inverso.
Aponta em todo método a existência da análise e da síntese, daí, a divisão em método sintético e método analítico. Por apontar o método analítico da decomposição como aquele em
que “se fazem os processos de experimentação, de observação, de indução e de descoberta”
(p. 145), afirma o autor ser este o único processo que se deve usar no ensino primário. Já a
síntese é um processo científico, por reconstruir as partes que a análise tinha separado. Deste
modo, Passalacqua (1887, p. 152) afirma que o ensino, quanto à forma, deve ser: intuitivo
“[...] porque só pela intuição é que a criança adquirirá o espírito de observação e uma compreensão clara da matéria que estuda, ao menos na primeira idade”; elementar “[...] porque o
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ensino deve ser, como a alimentação, proporcional às forças de quem o recebe”; analíticosintético “porque só por partes que pode a criança conhecer o todo”; e, lento e recapitulativo “porque as faculdades, mormente a memória, estando ainda embaraçadas, faz-se mister
educá-las”.
Algumas considerações
Recompor aspectos da vivência educacional do Brasil parece ser um instrumento privilegiado para se pensar a validação histórica das práticas escolares de hoje, visto que, mesmo
que de formas diferentes de intervenção e manuseio, os manuais adquiriram um papel de projetar as mudanças no campo educativo. A importância do estudo acerca da cultura escolar de
um determinado momento histórico, ou seja, dos métodos, das técnicas e dos conteúdos escolares perpassa o papel que o material desempenhara na formação de professores. A análise
histórica, pelo escopo teórico da cultura escolar, tem possibilitado estudos que buscam o processo de constituição histórica das instituições escolares, da formação de professores, de concepções pedagógicas, etc.
Como se trata de um período no qual é da responsabilidade do professor e estabelecimento e manutenção da escola, faz-se necessário ensinar ao professor cada uma das etapas
para sua efetivação. Esse é um movimento que se apresentou nos contextos português e brasileiro, conforme pudemos constatar através dos discursos presentes em todos os manuais analisados.
Através da produção e reprodução de práticas escolares que permeiam o cotidiano
interno da escola estrutura-se um movimento civilizatório (Boto, 2003), entendido como um
processo de organização da sociedade que tem na cultura construída no interior da escola seu
meio de engendrar e reproduzir hábitos, práticas e costumes correspondentes ao processo civilizador da sociedade.
Os manuais de formação de professores perfazem no final do século XIX nítida
tentativa de estruturar práticas e ações escolares eficientes e eficazes. A escolarização é tida
como empreendimento nacional e cumpria aos livros escritos para formar professores a organização de formas e técnicas de ensino, que supostamente viessem a garantir o êxito dos rituais
intrínsecos à escolarização do ler, do escrever e do contar. Perscrutar o discurso desses compêndios nos leva também à tentar compreender quais eram, na época, algumas importantes
representações sociais acerca do lugar social ocupado pelo professor na sociedade brasileira.
Mais do que isso, os livros aqui estudados produziam relatos que davam a ver a figura do aluno, a organização descrita e prescrita para a classe, a sugestão de técnicas e a organização de
métodos para o ensino.
Dessa maneira, se repensar a escola e a sua constituição histórica são imperativos do
nosso tempo, buscou-se no presente trabalho, de alguma maneira, assim como Azanha (2002)
propôs, um arrolamento de algumas práticas de formação de professores, no sentido de organizar um quadro de parte da cultura escolar de São Paulo no final do século XIX. Em suma, este
trabalho entende que por meio da análise histórica dos processos educacionais e pela compreensão de que a escola e a institucionalização das práticas educacionais foram construídas historicamente e, portanto, não são dados naturais nem a-históricos, que se tem a possibilidade de
uma mudança da escola, apesar de sua aparente estabilidade. E ainda que não tenhamos prescrições a serem dadas, não podemos nos eximir de pensar sobre as questões candentes do
mundo em que vivemos.

CD-ROM DE ATAS | 677 | COLUBHE 2012

Referências bibliográficas
AFFREIXO, J. M. da G.; FREIRE, H. (1870). Elementos de pedagogia para servirem de guia aos
candidatos ao magistério primário. 3ª ed. Lisboa: Typographia do Futuro.
AZANHA, J. M. (2002). Cultura escolar brasileira um programa de pesquisa. In: Revista da Universidade de São Paulo, São Paulo, n.8, p.65-69, dez/jan/fev.
BASTOS, M. H. C. (1999). O método mútuo no Brasil (1808-1827). In: BASTOS, M. H. C.; FARIA
FILHO, L. M. de (orgs.). A escola elementar no século XIX: o método monitorial/mútuo (p.
95-118). Passo Fundo: Ediupf.
BASTOS, M. H. C. (2008.) Manuais escolares franceses no Imperial Colégio de Pedro II (18561892). História da Educação, ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, v. 12, n. 26 p. 5-12, Set/Dez.
BASTOS, M. H. C. (2009). Paroz, Compayré, Rousselot: manuais de História da Educação em
circulação no Brasil (século XIX). In: GATTI Jr, D.; MONARCHA, C.; BASTOS, M. H. C.
(Orgs.). O Ensino de História da Educação em perspectiva Internacional (p. 157-188).
Uberlândia: EdUFU.
BITTENCOURT, C. M. (1993). Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber
escolar. Tese de doutorado. São Paulo: FEUSP.
BOTO, C. (1997). Ler, escrever, contar e se comportar: a escola primária como rito do século
XIX português. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH.
BOTO, C. (2004). Aprender a ler entre cartilhas: civilidade, civilização e civismo pelas lentes do
livro didático. Educação e Pesquisa. v.30, n.3, p. 493-511, set-dez.
BOTO, C. (2005). Elementos, noções e princípios de Pedagogia em manuais impressos: Augusto
Coelho (1850-1925) e a expressão portuguesa de uma filosofia de ensino. In: VII Congreso
Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA). Quito: Universidade Andina Simon Bolivar.
BOTO, C. (2007a). A arte de tornar ciência o ofício de ensinar: compêndios pedagógicos de Augusto Coelho. In: 30ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPED),
Caxambu. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT02-2850-Int.pdf>. Acesso em: 08/02/2010.
BOTO, C. (2007b). A civilização escolar nas letras de um roteiro de Pedagogia: formação impressa de professores. In: 16º COLE - Congresso de Leitura do Brasil, 2007, Campinas.
Cadernos de Atividades Resumos, p. 215-216. Texto completo disponível em:
<www.alb.com.br/anais16/sem07pdf/sm07ss14_01.pdf>. Acesso em: 23/02/2009.
CARVALHO, M. M. C. (2001). A caixa de utensílios e a biblioteca: pedagogia e práticas de leitura. In: VIDAL, D.; HILSDORF, M. L.. Tópicas em História da Educação (p.137-167). São
Paulo: Edusp.
CARVALHO, M. M. C. (2006a). Livros e revistas para professores: configuração material do impresso e circulação internacional de modelos pedagógicos. In: PINTASSILGO, J. [et al].
História da escola em Portugal e no Brasil: circulação e apropriação de modelos culturais
(p.141-173). Lisboa: Edições Colibri/Centro de Investigação em Educação da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa.
CARVALHO, M. M. C. (2006b). A caixa de utensílios e o Tratado: modelos pedagógicos, Manuais
de Pedagogia e práticas de leitura de professores. In: IV Congresso Brasileiro de História
da Educação: A educação e seus sujeitos na história (p. 81-82). Goiânia: Editora da
UCG/Ed. Vieira.
CARVALHO, M. M. C. (2007). Uma biblioteca pedagógica francesa para a Escola Normal de São
Paulo (1882): livros de formação profissional e circulação de modelos culturais. In: BENCOSTTA, M. L. A. (org.). Culturas escolares, saberes e práticas educativas: itinerários históricos (p. 17-40). São Paulo: Cortez.

CD-ROM DE ATAS | 678 | COLUBHE 2012

CATANI, D. (1989). Educadores à Meia-Luz: Um estudo sobre a Revista de Ensino da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo - 1902-1919. Tese de doutorado.
São Paulo: FEUSP.
CHARTIER, A. M. (2000). Fazeres ordinários da classe: uma proposta para a pesquisa e para a
formação. Educação e pesquisa. São Paulo, v.26, n.2, p. 157-168, jul./dez.
COELHO, J. A. (1894). Elementos de Pedagogia: para uso dos alunos das escolas normais primárias. Lisboa: Typographia Mattos Moreira & Pinheiro.
DALIGAULT (1874). Curso practico de Pedagogia: destinado aos alunos-mestres das escholas
normaes primarias e aos instituidores em exercício. 2 ed. Recife: Typ. Universal.
FARIA FILHO, L. M. (2000). Instrução elementar no século XIX. In: LOPES, E. M. T.; FARIA FILHO, L. M.; VEIGA, C. G. (orgs). 500 anos de educação no Brasil (p. 135-150). Belo Horizonte: Autêntica.
JULIA, D. (2001). A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da Educação, n. 1, p. 9-43.
LOURENÇO FILHO, M. B. (1941). Tendências de educação brasileira. São Paulo: Melhoramentos.
MONARCHA, C. (1999). Escola Normal da Praça: o lado noturno das luzes. Campinas: Editora
da UNICAMP.
PASSALAQUA, C. (1887). Pedagogia e Methodologia (theoria e pratica). São Paulo: Typografia a
vapor de Jorge Seckler & Comp.
PINTASSILGO, J. (2006). Os manuais de pedagogia no primeiro terço do século XX: entre a
tradição e a inovação. In: PINTASSILGO, J. [et al] (org.). História da escola em Portugal e
no Brasil: circulação e apropriação de modelos culturais (p. 175-200). Lisboa: Edições Colibri/Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
SILVA, V. B. (2001). História de leituras para professores: um estudo da produção e circulação
de saberes especializados no “manuais pedagógicos” brasileiros (1930-1971). Dissertação
de mestrado. São Paulo: FEUSP.
SILVA, V. B. (2005). Saberes em viagem nos manuais pedagógicos: construções da escola em
Portugal e no Brasil (1870-1970). Tese de doutorado São Paulo: FEUSP.
SOUZA, R. F. (2000). Um itinerário de pesquisa sobre a cultura escolar. In: CUNHA, M. V. Ideário e imagens da Educação Escolar (p. 3-27). Campinas, SP: Autores Associados.
TANURI, L. M. (1979). O ensino normal no Estado de São Paulo: 1890-1930. Tese de Doutorado. São Paulo: FEUSP.
TREVISAN, T. A. (2007). A Pedagogia por meio de Pedagogia: Teoria e Prática (1954) de Antônio D’Ávila. Dissertação de Mestrado. Marília: UNESP.
TREVISAN, T. A. (2011). História da disciplina Pedagogia nas Escolas Normais do Estado de São
Paulo (1874-1959). Tese de Doutorado. Marília: UNESP.
VALDEMARIN, V. T. (2004). O método de ensino como definidor da profissão docente. In: SAVIANI, D. [et al]. O legado educacional do século XX no Brasil (p. 166-184). Campinas: Autores Associados.
VALDEMARIN, V. T. (2006). O método intuitivo – os sentidos como janelas e portas que se
abrem para um mundo interpretado. In: SAVIANI, D. [et al]. O legado do século XIX no
Brasil (p. 85-132). 2 ed. Campinas: Autores Associados.
VALDEMARIN. V. T. (2007). Interface de pesquisa sobre manuais didáticos. In: BENCOSTTA, M.
L. A. (org.). Culturas escolares, saberes e práticas educativas: itinerários históricos (p. 301321). São Paulo: Cortez.

CD-ROM DE ATAS | 679 | COLUBHE 2012

VILLELA, H. O. S. (2002). Da palmatória à lanterna mágica: a Escola Normal da Província do Rio
de Janeiro entre artesanato e a formação profissional (1868-1876). Doutorado em Educação. São Paulo: Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo.
1

A cultura escolar é descrita, nas palavras de Dominique Julia (2001, p. 10) “como um conjunto
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)”.
2
A análise de materiais pedagógicos impressos que contribuíram para a formação institucionalizada de professores tem sido um recurso importante para os estudos da Historiografia da Educação Brasileira, dentre eles, destacamos os trabalhos de Catani (1989); Bittencourt (1993);
Carvalho (2001; 2006a; 2006b, 2007); Bastos (2008; 2009); Boto (2004; 2005; 2007a; 2007b),
Silva (2001; 2005); Valdemarin (2004; 2006; 2007); Villela (2002); Trevisan (2007; 2011).
3
Trata-se do manual pedagógico mais conhecido no Brasil do final do século XIX, de acordo
com Circe Bittencourt (1993, p. 256) e editado pela primeira vez no Brasil em 1865, segundo
Lourenço Filho (1941).
4
A esse respeito ver a obra de Carlos Monarcha (1999).
5
Alguns autores fazem uso de um termo por outro na apresentação dessa maneira de organizar a classe, agrupar os alunos e definir o papel do professor. Nesse trabalho faremos uso do
termo modo de ensino quando as definições se referirem a uma dada organização da classe,
dos alunos e do papel do professor diante dessa organização; para designar as ações docentes
na ordenação dos objetos de ensino e nos meios utilizados para promover o progresso dos alunos, utilizaremos o termo método.
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No presente estudo discorrer-se-á sobre o debate acerca do método João de Deus
havido na Revista de Ensino (1902-1910) – periódico destinado a educadores brasileiros,
publicado pela Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, fundada em 27 de
janeiro de 1901. Como já assinalou Denice Catani (1989), a referida entidade tencionava
agremiar professores e profissionais ligados à educação do Estado de São Paulo. A Revista de
Ensino colocou em pauta a educação pública da recente República, o que trouxe a
intensificação dos debates acerca dos métodos e das técnicas de ensino, em especial no
tocante à procura de instrumentos práticos para se ensinar a ler e escrever. Assim, debatia-se a
viabilidade da adoção de métodos de ensino nacionais frente às referências estrangeiras então
em voga. O debate sobre João de Deus insere-se nessa discussão.
O objetivo geral desta comunicação é estudar o debate brasileiro sobre o método
João de Deus no âmbito das discussões travadas sobre métodos de ensino na Revista de
Ensino. Os objetivos específicos são: 1) analisar os embates internos à revista entre a adoção
de um método estrangeiro ou um nacional, 2) pensar em como o Brasil se apropriou do método
de ensino da leitura e da escrita elaborado pelo poeta português João de Deus. Além disso,
tenciona-se refletir sobre a necessidade que os articulistas da revista tinham de
pensar/desenvolver um método nacional a ser adotado em todo território brasileiro.
A principal fonte documental aqui vistoriada foi, como não poderia deixar de sê-lo,
a própria Revista de Ensino, embora o cenário de pesquisa não se restrinja ao contexto
paulista, visto que, por a fonte documental constituir um periódico pedagógico, serão
analisadas as apropriações que os articulistas da revista faziam do método português João de
Deus. Desse modo, apesar de o estudo situar-se na especificidade do contexto paulista, o
debate analisado compreende o espaço luso-brasileiro entre os anos de 1902 e 1910. Procurarse-á, nesse sentido, identificar aspectos que assinalem dimensões de circulação cultural e de
apropriação de ideias e de técnicas pedagógicas (Chatier, 1991).
Para alcançar os objetivos propostos, o estudo é centrado na análise dos artigos
da Revista publicados entre 1902 e 1910 e que versem sobre os métodos e as técnicas de
alfabetização concernentes ao método português de João de Deus. Cabe recordar que o
método de João de Deus foi concebido em Portugal em meados dos anos 1870, o que implica
dizer que o debate brasileiro que aqui se propõe analisar foi tardio em comparação com a
produção portuguesa sobre o mesmo tema. Contudo, no mesmo período do debate brasileiro,
também em Portugal se verificou intensa discussão a respeito dos métodos e das técnicas de
ensino, notadamente em relação à pertinência e viabilidade de adoção de um método único
para todo o território português e colônias1.
***
Em 1876, João de Deus publica em Portugal a Cartilha Maternal ou Arte de leitura,
a qual traduz o desejo do poeta português de estreitar a aliança entre a escola e a família, uma
vez que havia um abismo entre o modelo educativo familiar, de natureza privada, e a escola,
instituição, por excelência, de instrução de civilidade. João de Deus demarca a importância da
família como local de preparação, assinalando a relevância de se estudar a fala, pois é a língua
da família, tal como a escrita é a língua da escola. Este aspecto é ressaltado já na frase de
abertura da cartilha: “Este sistema funde-se na língua viva.” (Deus, 1878, p. VII).
O livro de João de Deus se divide em 25 lições. Tratava-se de um método de
ensino que tinha na palavra seu princípio condutor, partindo da concepção de que o
aprendizado da leitura não é um aprendizado de letras ou sons soltos. Como bem acentua Carlota Boto, o método criado pelo poeta português:
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[...] recusa a antecedência do trabalho com a identificação das letras
e das sílabas, cujo reconhecimento, a seu ver, seria, na margem
oposta, decorrente da leitura da palavra. Provavelmente pela primeira
vez, em Portugal, desafiava-se o primado da soletração e propunhamse, em seu lugar, procedimentos analíticos para o ensino da leitura,
mediante aquilo que os teóricos da escola nova chamariam de método
global. (Boto, 1997, p. 143-144)
Essa era a diferença por que o método de João de Deus excelia em relação a
outros métodos de sua época, isto é, a recusa de os ensinos da leitura e da escrita iniciarem-se
pelo alfabeto, pela soletração ou pela silabação. Já na primeira lição da cartilha, João de Deus
explica o cerne de seu método de ensino: “Como as vogais representam as vozes, e sem voz
não há palavra falada, também, sem vogal, não pode haver palavra escrita.” (Deus, 1878, p. 1).
Dessa forma, a criança aprenderia, primeiramente, as cinco vogais (a / e / i / o / u), e, a seguir,
quatro possíveis palavras por elas compostas (ai / eu / ia / ui). Tem-se, assim, que o estudo
das vogais inscreve-se na lógica do estudo dos sons, mas sempre acoplado à ideia de uma
palavra e não de sons isolados, isto é, de um significado. Em seguida, o poeta justifica seu
método:

Esse meio ou esse método não pode ser essencialmente diferente do
método encantador pelo qual as mães nos ensinam a falar, que é
falando, ensinando-nos palavras vivas, que entretém o espírito, e não
letras e sílabas mortas, como fazem os mestres. Pois apressemo-nos
também nós a ensinar palavras, e acharemos a mesma amenidade.
Com aquelas cinco letras [vogais] já se escrevem quatro palavras
usuais, e que por uma feliz coincidência se lêem do mesmo, isto é,
acentuando a primeira voz. (Deus, 1878, p. 2)
Tratava-se de aprender a ler ideias e não a ler sons. Por assim ser, embora o
ponto de partida fossem as vogais, não havia, já de início, estudo do alfabeto, pois as letras
seriam estudadas pelo uso que elas teriam nas palavras (Boto, 1997). O aparecimento do método de João de Deus em Portugal gerou muita polêmica à época, sendo que muito se escreveu
nos jornais. Esse método pode ser considerado precursor do método analítico para o ensino da
leitura, pois a unidade principal para se ensinar a ler e a escrever era a palavra, o que, naquele
momento, representava uma significativa mudança, pois se costumava ensinar pela sílaba ou
pela soletração (estruturado em “cartas de ABC”).
Desde o seu lançamento em Portugal, como bem assinalou Maria Lucia Hilsdorf
(1986, p. 128-130), o método presente na Cartilha Maternal já começava a ser divulgado no
Brasil, principalmente pelo matemático português Zeferino Cândido e pelo educador Antonio da
Silva Jardim. A história da alfabetização brasileira, pelo menos até o final do século XIX, foi
fortemente marcada por reiteradas transplantações de concepções européias e norteamericanas. Assim, havia a predominância de livros estrangeiros, sendo que muitos compêndios
escolares eram simplesmente traduzidos e adaptados, tanto quanto possível, à realidade
nacional. Questão recorrente que levantavam os educadores brasileiros, em especial os
paulistas, referia-se à possibilidade de se ensinar a ler e escrever em português do mesmo
modo que se ensinava a ler e escrever em outra língua, em especial em inglês.
A proposta de João de Deus inscreve-se num ambiente que principiava a tomar a
educação como uma prática a ser analisada cientificamente. A geração de 1870 em Portugal
trazia à tona as referências do positivismo e procurava demarcar um lugar social diferenciado
das gerações anteriores, com vistas a equacionar os problemas sociais mediante o olhar apura-
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do da compreensão científica (Boto, 1997, p. 142). Nesse sentido, Maria do Rosário Mortatti
(2006; 2000) também ressalta o caráter científico da cartilha portuguesa, dividindo a autora a
alfabetização no Estado de São Paulo em quatro momentos, sendo o primeiro, de 1876 até
1890, caracterizado pela difusão do método português João de Deus no Brasil, início da fase
científica do ensino da leitura e, portanto, fator social de progresso. Nas palavras da pesquisadora:

Diferentemente dos métodos até então habituais, o – método João de
Deus ou – método da palavração baseava-se nos princípios da moderna lingüística da época e consistia em iniciar o ensino da leitura
pela palavra, para depois analisá-la a partir dos valores fonéticos das
letras. Por essas razões, Silva Jardim considerava esse método como
fase científica e definitiva no ensino da leitura e fator de progresso
social. (Mortatti, 2006, p. 6)
Ao lado disso, contudo, Mortatti ressalta que houve também uma disputa em torno
daqueles que ainda defendiam os métodos da soletração, fônico ou silabação. Assim, essa disputa auxiliou na fundação de uma nova tradição, isto é, que o ensino da leitura precisa ser pautado por um método (Mortatti, 2006).
***
Em 1902, quando se inicia a publicação dos artigos ora estudados, o Brasil
começava a colher os primeiros frutos das tentativas de nacionalização dos métodos e,
consequentemente, dos livros didáticos. Assim, articulistas da Revista de Ensino, como Arnaldo
de Oliveira Barreto, João Köpke, Romão Puiggari, Roman Roca Dordal, dentre outros, já
estavam produzindo um conjunto de livros didáticos genuinamente brasileiros.
Roman Roca Dordal debate, no artigo intitulado Cartilha Moderna (publicado
em1902 na Revista de Ensino), a cartilha portuguesa de João de Deus. No artigo, o autor diz
que o método de João de Deus fez forçosamente uma revolução no ensino da leitura, pois o
método do poeta português consegue associar o mecanismo da fala à escrita. Para Dordal, João
de Deus dá importância aos sons, à estrutura do vocábulo e à divisão das sílabas. Entretanto,
Dordal diz que esse “inimitável método”, com o fim de discutir e mostrar a exata estrutura dos
vocábulos e a emissão das vozes empregadas, deixou em plano inferior o ponto prático da
alfabetização: ensinar a ler. Nas palavras do articulista:

Depois do aparecimento da Cartilha Maternal, do eminente e mavioso
João de Deus, havia forçosamente de fazer-se uma revolução do ensino da leitura; no entanto, o Mestre, que foi notável em arrojo e inigualável no esforço, considerou a criança no seu aprendizado,
principalmente no ponto de vista fonético. [...] o certo é que o inimitável método deixou em plano inferior o ponto prático – ensinar a ler
– para discutir ou mostrar a exata estrutura dos vocábulos e da emissão das vozes empregadas.
......................................................................................................
.................
Não quer isto dizer que o conhecimento exato dos sons, a fiel estrutura do vocábulo e sua perfeita divisão em sílabas, não sejam necessárias no ensino da leitura; tanto é assim que julguei indispensável
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conceder a esta parte uma atenção toda especial [...]. (Roca Dordal,
1902, p. 219)
Roca Dordal tem o entendimento de que a Cartilha Maternal priorizava os sons ao
ensino prático da leitura. Essa conclusão parece levar em conta sobretudo as explicações ao
professor que João de Deus dava a cada lição de sua cartilha. No entanto, havemos de
discordar de Dordal neste específico ponto, porquanto entendemos que o aspecto inovador de
João de Deus inscreve-se justamente em não priorizar em seu método questões fonéticas ou de
sons, e sim fazendo principiar seu método pela palavra, tornando o aprendizado da leitura semelhante à estruturação da fala, dado que nos dois casos o ponto de partida é o significado
(Boto, 1997, p. 151). João de Deus utilizava como método de leitura o estudo das vogais, sem
as quais não haveria leitura, haja vista que são elas quem confere sonoridade às palavras. Boto
destaca:

João de Deus procurava ensinar pelo valor semântico, pelo significado
e não pela fonética constitutiva das palavras da língua. Para João de
Deus, a sonorização de letra ou sílabas soltas em nada contribuiria
para a aquisição da habilidade da leitura, pelo fato de ser o conteúdo
lido (e nunca o valor sonoro) que, de algum modo ou de outro, será
fixado pelo leitor. (Boto, 1997, p. 144)
À época – e até mesmo nos dias atuais –, houve muita discussão em torno da
classificação do método João de Deus: seria ele analítico, intuitivo ou fonético? Ou porventura
nem mesmo seria possível classificá-lo? Como pode ser observado nos debates da Revista de
Ensino, notadamente no Estado de São Paulo – tendo em vista que em outros estados do Brasil
foi diferente –, o método João de Deus foi levado em consideração e analisado pelos
educadores paulistas, principalmente pelo seu caráter fonético2. Como Iole Trindade (2001, p.
164) escreve em sua tese:

No caso do método de ensino de leitura João de Deus, este seria
reconhecido em sua abordagem fônica como intuitivo ao oferecer
muitos exemplos de um padrão fônico antes de chegar a uma
generalização fônica. Isto é: as regras ou generalizações seriam
“construídas” a cada lição da Cartilha Maternal pela exploração de
exemplos.
A análise dos educadores paulistas do início do século XX partia do enfoque –das
explicações dadas em cada lição – e dos aspectos gráficos da Cartilha Maternal, que consistiam
em diferenciações de escalas de cores de preto e de cinza, e também pelo traçado das letras,
uma inovação gráfica tinha o objetivo de demarcar as sílabas, porém sem perder a unidade da
palavra. Esse aspecto poderia levar o observador a interpretar precipitadamente a cartilha portuguesa como pautada no método sintético. Entretanto, entendemos que o método João de
Deus segue outra lógica; nas palavras de Isabel Ruivo (2006, p. 3):

Ele propôs a divisão silábica das palavras sem quebrar a sua unidade
gráfica (e sonora). Para isso recorre à estratégia do preto/cinzento,
recusando desta forma tratar as sílabas independentemente das palavras em que estão inseridas, permitindo ensinar o código alfabético
num contexto de leitura com significado.
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Compreende-se que a disposição gráfica que João de Deus emprega em sua cartilha é de grande inovação e originalidade. Para muitos educadores paulistas, o aspecto gráfico
de diferenciação das sílabas significava a primazia do método fonético em relação à palavração.
Boto, numa análise ímpar, destaca outro aspecto – este pouco mencionado – que pode ser inferido da organização gráfica da cartilha de João de Deus:

A cartilha João de Deus – ao grafar as diferentes sílabas com tonalidades que destacam umas das outras – detém-se em problemas trazidos pelos falares regionais, pelos diferentes sotaques que não
contemplam, em sua transcrição escrita, nenhum nível de variação. A
escola e a língua seriam nessa medida tecidas pela tecla da uniformidade, não tendo, entretanto, correspondência falada dessa unidade, o
que indubitavelmente dificultava o processo de aquisição da linguagem escrita. Isso seria, para o autor, a dinâmica fundada na melodia,
em um tipo de ouvir-falar, aceitável para a linguagem oral e passível
de ser superada mediante o estilo único do ler-escrever. Percebe-se,
nessas lições, o quanto João de Deus está voltado para erradicar as
variantes lingüísticas regionais, mediante a unívoca e inconfundível
norma da língua culta, a língua do impresso. (Boto, 1997, p. 149)
Nesta análise de Boto, pode-se dessumir que o método João de Deus anelava criar
um método único de universalização da língua portuguesa e um modo único de se
falar/pronunciar. Entretanto, é possível observar um posicionamento de João de Deus de
prevalência da linguagem culta sobre a popular, em detrimento das particularidades culturais e
regionais. A despeito disso, ainda assim é possível perceber em João de Deus uma tentativa
arrojada de criar um método único de ensino da escrita e da fala.
Luiz Cardoso, no artigo Arte de leitura e a crítica (publicado em 1902 na Revista de
Ensino), aponta outra problemática surgida em decorrência do ingresso do método João de
Deus no Brasil: a imitação e a cópia. O articulista inicia seu texto com uma epígrafe extraída da
cartilha portuguesa de João de Deus: “Um curso de leitura bem dirigido é um verdadeiro curso
de lógica”. Cardoso, ao elaborar sua cartilha, valeu-se da cartilha portuguesa como suporte,
tendo sido por isso muito criticado. Nas palavras do articulista:

Observamos de longa data a anarquia reinante no ensino da leitura
elementar em nosso país, nos abalançamos a dar publicidade a um
modesto trabalho, fundido nos moldes do ensino intuitivo, aliado aos
princípios fundamentais da fonética portuguesa, princípios evidenciados pelo erudito escritor – João de Deus – o fundador da <<Arte de
Leitura>>, pela análise da fala, aplicada à ortografia.
Fizemo-lo e julgamos ter prestado algum serviço ao nosso Estado com
a divulgação do nosso método, cuja parte estática pouco difere da do
<<Sistema João de Deus>>, único mais conforme com a psicologia
humana, com a razão e com a índole da língua nacional.
No entanto, isto não quer dizer que a nossa <<Arte de Leitura>> seja uma reprodução fiel do incomparável livrinho do imortal escritor lusitano. Não! Pois, a razão natural nos mostra que, para o ensino ser
proveitoso, é necessário antes de tudo que os alunos mostrem senhores da significação dos vocábulos, devendo portanto os processo de
ensino variar de localidade a localidade. (Cardoso, 1902, p. 766-767)
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Neste excerto, Cardoso aponta ao menos três aspectos importantes: dar
publicidade no Brasil ao método português; as pessoas acharem que muitos educadores
estavam fazendo uma simples cópia da cartilha portuguesa; e pensar nas diferentes localidades
para se pensar em possíveis métodos. O autor comenta que o método João de Deus é um
método intuitivo, baseado na fonética da língua portuguesa e, por isso, de grande valia para
respaldar os educadores brasileiros a pensarem num método próprio, pois estava calcado na
mesma estrutura linguística que a nossa, e não numa língua estrangeira como o inglês.

E, se bem que conheçamos a poderosa influência da civilização européia e norte-americana sobre o nosso <<meio>>, não pusemos a
copiar irrefletidamente os modernos processos ali adotados com
aplausos gerais. Não! A índole e a mecânica psicológica da nossa língua são bem diferentes da das outras, mormente da da inglesa, requerendo por isso, para seu ensino, processos puramente nacionais.
E, (porque não dizê-lo?) é essa mania de imitar, ou antes de copiar,
que tem concorrido para o descrédito de alguns métodos que se têm
procurado implantar entre nós. (Cardoso, 1902, p. 767)
Cardoso questiona se o excesso de influência das civilizações norte-americana e
européia não foi o fator determinante para a produção brasileira escassa e deficiente sobre o
assunto; pois houve um período de grande influência das cartilhas estrangeiras, com a crença
de que as ideias européias e norte-americanas estavam voltadas para a renovação pedagógica
– e, consequentemente, para a produção de uma prática científica –, poderiam impulsionar
também o Brasil para um projeto moderno de sociedade.
A partir do final do século XIX, inicia-se uma época na qual há uma vertente
bastante crítica do que se acreditava ser importação e implementação de ideias no Brasil. Toda
a discussão sobre a pertinência do método João de Deus no Brasil passa também por essa
questão; Cardoso, criticado por imitar o método português, posiciona-se, citando José
Verissimo, do seguinte modo:

<<É preciso não confundir adaptação inteligente, a assimilação perfeita, com a cópia servil ou arremedo grotesco.>>
Neste assunto fiquemos por aqui, que ficamos bem, pois, quem pensa
com José Verissimo, não pode ser tido por simples imitador. (Cardoso,
1902, p. 767)
Para Cardoso, tomar de empréstimo parcela do método português não significava
uma mera cópia, mas sim pensar a partir de certos preceitos e valer-se de uma produção estruturada em língua portuguesa. Ao final do artigo, Cardoso escreve: “No próximo número da nossa <<Revista>>, trataremos de sua parte dinâmica ou método propriamente dito, usando de
processos genuinamente paulistas.” (Cardoso, 1902, p. 771), o que revela a preocupação do
educador em se pensar um método de acordo com a realidade paulista.
Nesta mesma esteira, o artigo apócrifo A leitura na educação estética (publicado
em 1907 na Revista de Ensino) questiona por que nossa língua sonora, de origem latina, foi
escravizada pelos métodos das línguas anglo-saxônicas. Segundo o artigo: “Dois vícios, dois
preconceitos cumprem expungir do elementar ensino da leitura e de seu mais alto desenvolvimento literário” (1907, p. 16). Um primeiro vício no ensino da leitura e da escrita é a palavra:
mecânica, integral, decorada e sem a sonoridade dos elementos fônicos; outro é o duplo achatamento dos trechos ensinados, ou porque o fazem acidentalmente chatos ou porque esvaziam
uma análise inteligente. Ainda, o artigo refere o método do português João de Deus: “O méto-
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do da palavração sonorizada, iniciado por João de Deus e aperfeiçoado por Silva Jardim, Sebastião Hummel, Hilário Ribeiro e outros, preenche melhor os fins de uma leitura bem vocalizada,
nitidamente articulada, somente espevitada e fraseada prosodicamente.” (1907, p. 16-7).
Neste artigo é possível verificar dois importantes aspectos; por um lado, a criação
de um método para o ensino da leitura e da escrita em língua portuguesa e, por outro, o da
criação de um método que ensina a ler e a escrever não por meio da palavra mecânica e sem
sentido, mas sim pela “palavração sonorizada”.
Assim, no final do século XIX e sobretudo no início do século XX se intensifica o
debate e a defesa do método analítico para o ensino da leitura e da escrita no Brasil, em especial no Estado de São Paulo. Ademais, é importante destacar que os articulistas da Revista de
Ensino eram professores formados pela Escola Normal de São Paulo, defensores do método
analítico. Nesse período, há nos artigos publicados na Revista uma intensa disputa em torno
dos métodos e uma veemente apologia ao método analítico. Em 1909, Oscar Thompson, Diretor da Instrução Pública, fez uma reforma de ensino e decretou como método oficial de alfabetização do Estado de São Paulo o método analítico3.
É neste cenário de oficialização do método analítico que Theodoro de Moraes escreve o artigo “Leitura Analítica” (publicado em 1909 na Revista de Ensino). O autor comenta
que vem de longa data a tentativa de implementar o método da leitura analítica nas escolas.
Moraes sugere acabar com a soletração e a silabação como pontos de partida da alfabetização,
pois, “uma e outra, desfiguram os efeitos educativos, mutilam a alma do ensino” (Moraes,
1909, p. 18) que se concentra no entendimento do que se aprende. Os métodos, para o autor,
são uma busca para uma solução da alfabetização, por meio do mundo exterior às letras e às
sílabas. Em seguida, citando a cartilha do poeta português, o autor escreve:

O aluno, assim conduzido, anula-se; reduz à apagada e rasa posição
de repetidor gaguejante de uma cambulhada de miudezas abstratas
que o estonteiam e, atrofiando-lhe o espírito, deixam sempre nele impresso um invencível desgosto pela leitura, senão – muitas vezes – “o
selo do idiotismo” (João de Deus). (Moraes, 1909, p. 18)
A partir da cartilha portuguesa, Moraes questiona o fato de se apagar o interesse e
estrangulá-lo em sílabas inexpressivas, não dando a possibilidade aos alunos de compreenderem o que lêem, ficando apenas a abstração, sem o sentido. A crítica ao método fonético expressa por Moraes pode ser constatada no seguinte excerto: “Eis o grande inconveniente do
método sintético, pelo qual o aluno permanece divorciado de uma ação de que, para seu proveito, deveria ser autor e não imitador.” (Moraes, 1909, p. 19). Assim, o método sintético baseia-se na estruturação pelas sílabas e não pela palavra e seu significado, o que confere para
muitos autores o esvaziamento de sentido daquilo que está sendo aprendido por parte do aluno. Para finalizar o artigo, Moraes cita o prefácio da Cartilha Maternal, de João de Deus:

E isto proclamaremos mais convictos, melhor iluminados, porque se a
Cartilha Maternal – na evolução do ensino – foi a aurora, os acordes
de uma harmonia ainda distante, será o método analítico o sol em
pleno Zenith, a vibração intensa, majestosa, de um hino soberbo – o
da redenção intelectual da criança no aprendizado da leitura. (Moraes,
1909, p. 20)
Moraes finaliza seu artigo enaltecendo a cartilha portuguesa. Percebe-se, assim,
mesmo São Paulo não tendo adotado o método João de Deus como método oficial de ensino no
Estado, certo é que foi muito discutido e de muita influência. Assim, para os educadores
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paulistas, o método João de Deus representava um importante avanço na abordagem
metodológica, criando um método exclusivo para a língua portuguesa. No entanto, muitos
educadores paulistas consideravam o método português voltado para questões fonéticas,
deixando de lado o fato em si do ensino da leitura.
Berta Braslavsky (1971) aponta que o problema da metodologia aparece concomitantemente com a necessidade de se alfabetizar a população. O método passa a ser compreendido como meio facilitador (e eficiente) da aquisição da leitura e da escrita. Observa-se, assim,
com a criação do método João de Deus, a incipiência da busca de um método científico e eficiente para o ensino. Fernando Catroga sublinha que a Cartilha Maternal baseia-se numa base
mais intuitiva do que teorizada, procurando responder aos problemas pedagógicos suscitados
pela alfabetização da população (Catroga apud Boto, 1997, p. 139). Entende-se que a questão
do método é colocada pela premente necessidade de se alfabetizar a população e “João de
Deus representava os ideais democráticos.” (Hilsdorf, 1986, p. 129)
Torna-se claro, pela maior parte dos artigos consultados, que o pensamento de
João de Deus é posto como uma referência no debate brasileiro do início do século XX. Não se
tratava, contudo, de defender, para o Brasil, a adoção da Cartilha Maternal. Compreendia-se a
necessidade de haver uma produção brasileira; para alguns autores, a criação de uma nova
cartilha poderia ser pautada pelos princípios que organizavam a obra de João de Deus,
propondo-se tais autores a aperfeiçoar com a produção nacional o pensamento desenhado pelo
poeta português; para outros, contudo, o ideal seria a criação de um método genuinamente
brasileiro. Em suma, João de Deus influenciou em largas proporções as publicações de artigos
sobre alfabetização, bem como de novas cartilhas no Brasil, tendo ainda hoje grande valor pedagógico em Portugal. Dessa forma, uma pergunta fundamental a ser feita é:

[...] o que havia de radicalmente distinto naquele novo modelo de ensinar a ler? Fundamentalmente a inversão quanto ao trajeto da
aprendizagem do aluno. O ponto de partida deixava de ser o entediante processo da soletração, ou a soletração carente de significado.
Enfim, não se partia exclusivamente do som, mas buscava-se alçar
fundamentalmente o significado das palavras; e por essa razão o ponto de partida da alfabetização era a palavra. Poderíamos mesmo dizer
que João de Deus inventou para o caso português a alfabetização
analítica. (Boto, 1997, p. 151)
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O método João de Deus foi oficialmente aplicado nas escolas portuguesas de 1882 a 1903.
Para saber mais sobre a adoção da Cartilha Maternal em outros estados brasileiros, indicam-se os trabalhos de Trindade (2001, p. 353), que aborda, em especial, a adoção oficial da cartinha no Estado do Rio
Grande do Sul, e de Hilsdorf (1986, p. 128-135), que aborda, de forma mais geral, a adoção da cartilha no
Estado do Rio de Janeiro e em algumas escolas no Estado de São Paulo.
3
Moraes faz uma ressalva muito importante e provocativa em seu artigo, pois, embora acredite no método analítico de ensino, percebe a importância de o professor compreender, reconhecer e familiarizar-se
com o método a ser ensinado; caso contrário, pouco adianta a medida oficial outorgar uma prática que
não faz sentido na ação pedagógica de sala de aula, isto é, que o professor não conheça seus encaminhamentos e muito menos acredite neles.
2
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Muitos estudiosos garantem que o estudo das revistas especializadas em educação possibilita compreender, através das informações e textos que circulam nesses periódicos, o funcionamento do campo educacional, bem como as preocupações pedagógicas que constituíram
um determinado período histórico. Desse modo, torna-se possível “compreender fatores que,
fora da escola, formulavam palavras que ela visivelmente herdara ou contra as quais elaborava
sua expressão.” (CHARTIER, 1995, p. 247).
Assim, ressalta-se que o estudo centrado em periódicos educacionais possibilita apreender o funcionamento do campo educacional, em um determinado local e período, uma vez
que, além de divulgar as discussões teóricas correntes, apresenta práticas de ensino e manifestações de professores, as quais viabilizam uma compreensão que ultrapassa as diretrizes governamentais e a divulgação de ideais dos grandes pedagogos.
O presente estudo pretende, então, a partir da comparação entre o ideário pedagógico
apresentado nas revistas especializadas Educação e Escola Portuguesa, entre os anos de
1930 e 1940, compreender quais eram as orientações oficiais do governo – uma vez que ambas
publicações delimitam-se como órgãos oficiais do Estado – para a educação da infância; mais
especificamente, sobre como ensinar a ler e a escrever.
Conforme Denice Catani, em “Ensaios sobre a produção e circulação dos saberes pedagógicos” (1994), Educação configura-se como um importante periódico brasileiro, cujo longo
ciclo de vida – 1927 a 1961 – possibilita o acompanhamento das discussões da constituição do
campo educacional paulista. Educação é um veículo de comunicação governamental destinado
a professores paulistas, que divulga os princípios e ideias oficiais para o campo educacional.
De acordo com António Nóvoa, em “A imprensa de educação e ensino” (1993), o periódico Escola Portuguesa – cujo ciclo de vida compreende os anos de 1934 a 1974 – constitui
publicação essencial para o estudo da educação em Portugal no período de sua existência, uma
vez que condensa o pensamento oficial e apresenta uma multiplicidade de objetivos, além de
ter sido de amplo acesso dos professores. A Escola Portuguesa foi uma publicação da Direção-Geral do Ensino Primário e, portanto, também corresponde a uma iniciativa governamental.
Deste modo, o estudo comparado que ora se apresenta – o qual se constitui como parte da tese de doutoramento intitulada “Crianças e alunos em sala de aula: a circulação do debate sobre métodos de ensino em Portugal e no Brasil (1930-1940)”, defendida na Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Professora Doutora Carlota Boto e
que contou com bolsa sanduíche da CAPES, para realização de parte da pesquisa na Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, sob a orientação do Professor Doutor António Gomes Ferreira – pautou-se na leitura e análise dos artigos de Educação e
de Escola Portuguesa, durante os anos de 1930 e 1940, bem como de bibliografia de apoio
sobre as revistas e a Escola Nova, principalmente sobre os temas que foram objetos da pesquisa. As intersecções entre as discussões pedagógicas brasileiras e portuguesas foram identificadas à luz do recurso a categorias de análise e, neste trabalho, apresentam-se algumas reflexões
sobre as orientações acerca dos métodos de ensino para se ensinar crianças a ler e a escrever.
A Revista Educação publicou, entre 1930 e 1940, diversos artigos versando sobre
aqueles que, então, eram reconhecidos como os princípios e métodos modernos de educação1.
Desse modo, articulando o ideário de Ferrière, Decroly e Dewey, os autores evidenciaram a valorização dos sentidos, da participação e do interesse discente durante o processo de aprendizagem. É possível, assim, encontrar várias contribuições, nas páginas da Revista, acerca do
ensino ativo, de salas ambientes, projetos, excursões, bibliotecas escolares, cinema educativo,
dentre outros.
No que se refere aos modos de se ensinar na escola primária brasileira, o ensino da leitura e da escrita é, sem dúvida, o tema mais discutido em Educação, entre 1930 e 1940. Con-
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tudo, esse debate não se restringe aos métodos de alfabetização, aos planos de aula; ele circunscreve as opiniões que os colaboradores da Revista têm dos métodos divulgados no país.
Neste sentido, o que se percebe ao longo da década de 1930, nas páginas de Educação, é que a maioria de seus colaboradores é contrária aos Métodos Analíticos. Muitos acabam
por defender a análise de sentenças e palavras para, logo em seguida, propor a síntese; a formação de outras novas. Portanto, optam por Métodos Mistos. Mas há quem defenda, também,
a importância de se iniciar o trabalho com o reconhecimento dos sons das letras, então, prefere-se Método Fônico.
Já a análise dos artigos sobre métodos de ensino publicados em Escola Portuguesa
(entre os anos de 1934 e 1940) possibilita perceber três momentos em que se alteraram a divulgação e/ou a prescrição das atividades escolares. O primeiro deles compreende o período de
Outubro de 1934 a Outubro de 1936, no qual há clara valorização dos ideais da Educação Nova.
De acordo com António Nóvoa (1987), Pestalozzi e Froebel foram as principais referências das reflexões e do trabalho pedagógico produzidos em Portugal durante os séculos XIX e
início do XX. Esses autores são citados e/ou traduzidos em Escola Portuguesa. Além deles, há
a tradução de uma série de palestras ministradas por Maria Montessori na Semana Pedagógica
da Escola Católica de Bruxelas. As palestras foram transformadas em oito artigos, sendo publicadas entre as edições de 8/8/1935 (ESCOLA PORTUGUESA, a, I, n. 44, 1935) e 23/1/1936
(ESCOLA PORTUGUESA, a, I, n. 67, 1936). A presença dessas traduções e citações nos artigos
publicados na Revista pode ser considerada como um indicador da circulação dos ideais da
Educação Nova no meio pedagógico português.
Faz-se importante ressaltar que a maioria dos artigos publicados neste primeiro período
– entre Outubro de 1934 e Outubro de 1936 –, em Escola Portuguesa, versa sobre o Método
Global, fato que demonstra, certamente, o interesse na sua discussão, mas que não significa,
contudo, a consonância das opiniões. Dentre eles, com exceção de duas opiniões completamente favoráveis, os demais o criticam ou o apoiam parcialmente. É justamente essa divergência de
opiniões que torna a análise dos artigos desse período tão interessante, pois possibilita pontuar
os aspectos que, conforme o ponto de vista de uns, tornavam o método propício e, de acordo
com outros, desfavorável. De qualquer modo, a discussão sobre a melhor forma de se ensinar a
ler e escrever, nesse período, está circunscrita entre os Métodos Sintéticos, Globais, Mistos e
Fônicos.
É neste sentido que as duas revistas se aproximam. Tanto em Educação (entre 1932 e
1940) como em Escola Portuguesa (entre 1934 e 1936) há exemplos de artigos que discutem
as diferentes concepções do ensino de leitura e escrita.
Na Revista Educação, especificamente a partir de 1932, há uma intensa discussão entre os partidários do modelo Sintético e aqueles defensores do modo Analítico de se ensinar a
ler e a escrever. Dentre os doze artigos sobre este assunto presentes nas páginas da Revista,
no período de 1930 a 1940, dez deles foram publicados entre 1930 e 1934.
Entre estas contribuições, há aquelas que sugerem a organização de algumas aulas ministradas no ensino primário; as que apresentam práticas de ensino; outras que comentam os
métodos; há, também, artigos que dialogam diretamente um com o outro artigo publicado em
Educação; e ainda, aqueles que orientam os professores quanto à realização das atividades
escolares.
A Revista Escola Portuguesa publicou sete artigos acerca do ensino da leitura e da
escrita, no período entre Outubro de 1934 e Outubro de 1936. Estes textos trazem reflexões
docentes sobre o modo como costumam alfabetizar seus alunos. Assim, acresce-se aos materiais e passos enunciados para a realização do trabalho, a anunciação clara e contundente da
opinião dos professores-autores sobre os métodos de alfabetização e suas contribuições para o
trabalho realizado em sala de aula. Há que se ressaltar, também, a existência de textos que
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apresentam a utilização de métodos próprios, como é o caso de “Didática da língua materna à
1ª classe”, de Maria Teresa Ferreira Freire (ESCOLA PORTUGUESA, a. II, n. 83, 1936); e “Autoaprendizagem da leitura e escrita”, de Damaso Romão Carreiro (Escola Portuguesa, a. II, n. 92,
1936).
É certo, contudo, a divulgação, em ambos os países, ora com mais ênfase, ora com
menos, dos ideais da Educação Nova no discurso pedagógico local. A atividade do aluno, o ensino ao ar livre, a relação entre a escola e a vida discente, bem como a busca pelo interesse
infantil se fazem presentes desde o início da década estudada. A seguir, apresentam-se três
trechos de artigos, um brasileiro e dois portugueses, com o intuito de ilustrar este novo discurso existente nas páginas das revistas analisadas.
Na revista brasileira, dentre tantos exemplos, há um artigo de José Escobar Ribeiro
(EDUCAÇÃO, v. VII, n. 4-5, 1932) – Assistente Técnico de Ensino do Estado de São Paulo –,
que delineia um plano para os passeios escolares, ressaltando sua importância e necessidade
de aperfeiçoamento no decorrer de sua prática. Assim, define como passeios, as excursões ou
visitas, as quais podem ser coletivas ou individuais. Essas atividades podem surgir do desejo do
aluno, de uma sugestão docente, ou ainda como causa ou consequência para lições. Elas podem envolver alunos de diferentes anos escolares, bastando que se adapte as exigências e atividades; ressalta-se ser fundamental também a importância de uma cuidadosa organização
docente antes da realização da atividade.

Resultados
No dia seguinte:
1- Para o 1º ano: perguntas orais sobre o passeio;
2- Para o 2º ano: Palestra sobre o passeio e depois perguntas escritas no quadro negro para responderem por escrito;
3- Cada aluno das classes adiantadas apresenta uma composição
ou relatório, no qual se verá o proveito obtido; ...
10- Os vários resultados dos passeios servirão de centros e subcentros de interesse, durante muito tempo, para todas as matérias e
de incentivo para novos passeios nitidamente pedagógicos. (EDUCAÇÃO, v. VII, n. 4-5, 1932, p. 23)

Nota-se, no artigo de José Ribeiro Escobar, a preocupação em apresentar e orientar as
etapas do trabalho docente no momento em que se resolve fazer um passeio escolar. Sua clara
intenção era delimitar a saída escolar como uma aula, a qual necessita de uma cuidadosa preparação para que ocorra adequadamente; para ser proveitosa.
Na edição de 11/7/1935 de Escola Portuguesa, Cunha Leão – Inspetor-orientador e
Adjunto do Diretor Geral do Ensino Primário – orienta sobre a melhor forma de se organizar
questionários destinados aos alunos. O Adjunto do Diretor Geral afirma que o professor deveria
formular perguntas que impossibilitassem respostas decoradas. Era preciso que os alunos demonstrassem que sabiam “usar” o conhecimento adquirido.
Diz-me o que é um adjetivo ou dá-me um exemplo de um adjetivo é

uma pergunta isolada. Se mandarmos antes o aluno construir uma
frase em que entre um adjetivo, temos um problema de língua materna, porque a pergunta joga com vários conhecimentos a um tempo: saber o que é um adjetivo, redigir, empregá-lo na frase em
concordância com o substantivo que qualifica, etc. ... Ter-se-á dado
um passo no rumo da escola ativa desde que se modifiquem os interrogatórios no sentido apontado. (ESCOLA PORTUGUESA, a. I, n. 40,
1935, p. 725)
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Já o artigo de Irene Lisboa – Inspetora dos Serviços de Orientação Pedagógica – no
editorial de 2/7/1936 (ESCOLA PORTUGUESA, a. II, n. 90, 1936, p. 263), atenta para as exposições escolares que se realizam no final do ano letivo. A Inspetora afirma que a

A exposição escolar deve ter o fim principal de evidenciar o método
do ensino e o seu efeito. Deve ensinar ao visitante que o mérito do
ensino reside na persistência do mestre e nos pequenos, mas cada
vez mais firmes, passos do aluno. E que a escola é uma oficina de
trabalho sério, todo ele importante e apreciável. (ESCOLA PORTUGUESA, a. II, n. 90, 1936, p. 264)
Compreendidas como “reveladoras do movimento do ensino” (ESCOLA PORTUGUESA,
a. II, n. 90, 1936, p. 263), as exposições deveriam ser organizadas pelo professor, de maneira
simples, mas clara. Era preciso que o professor soubesse as razões de por quê e para quê expõe. Com o intuito de auxiliar na reflexão docente, Irene sugere:

Suponhamos que se expõe os trabalhos de uma 1ª classe. Interessa,
por exemplo, ao seu professor, mostrar como as crianças aprenderam a escrever. A ele compete organizar uma ordem de apresentação de provas que dê a medida do seu ensino: as escritas sucessivas
de uma criança..., a escrita de um grupo de crianças em diferentes
épocas do ano..., etc. Esta escolha significa, apenas, distinção de uns
tantos trabalhos (tanto importa que sejam maus como bons) segundo um critério de apresentação. Por exemplo:
a) Trabalhos para mostrar como o ensino de tal disciplina evoluiu;
b) Trabalhos para mostrar como tal assunto impressionou as crianças
(documentação infantil – redações, desenhos, coleções, etc., de uma
lição de geografia, de ciências naturais, de história);
c) Trabalhos para mostrar ainda como é o desenho infantil de imaginação e de cópia do natural. Como é o trabalho manual escolar. Etc.
(ESCOLA PORTUGUESA, a. II, n. 90, 1936, p. 263-264)
As considerações de Irene Lisboa e Cunha Leão indicam certa liberdade docente para
planejar e executar sua aula. Ademais, evidenciam que a preocupação não se centrava, entre
1934 e 1936, apenas no ler, escrever e contar. Era preciso saber perguntar para evitar a memorização e valorizar o raciocínio, bem como conseguir demonstrar, numa exposição anual,
quais caminhos foram trilhados pelos alunos e, de certo modo, a maneira pela qual o conhecimento se construiu.
Entretanto, faz-se importante salientar que, embora a ênfase na utilização dos modernos métodos de ensino concentre-se nesses dois primeiros anos da publicação de Escola Portuguesa, isso não significa que o periódico deixou de apresentar artigos que valorizassem a
ideologia do Estado Novo e que questionassem a validação destes métodos durante esses anos.
Neste sentido, o artigo escrito por Braga Paixão, então Diretor Geral do Ensino Primário, ressalta que a escola tem como objetivo preparar o homem de que a sociedade precisa.
Assim, o Diretor afirma a necessidade de uma doutrina pedagógica nacional, que “abrase” as
almas, “adestre e esclareça” os esforços para que se “possa rigorosamente satisfazer ao interesse nacional.” (ESCOLA PORTUGUESA, a. I, n.1, p.1). Desse modo, a escola é compreendida
como um “instrumento de consolidação das virtudes herdadas, e de desenvolvimento e valorização de aptidões, posto ao serviço do engrandecimento e da perpetuação da Pátria.” (ESCOLA
PORTUGUESA, a. I, n.1, p.1).
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Ora, o que se espera da escola é que forme homens de acordo com as tendências nacionalistas e os princípios sociais e políticos que dirigem o Estado Novo; cultivando o amor ao
país, o orgulho pelas glórias do passado, a confiança no esforço do presente e a fé no grande
destino da Pátria Portuguesa. Nesse sentido, afirma-se que “o primeiro dever da escola, qualquer que seja o país onde ela exista, consiste em pôr-se de acordo com as realidades desse
país no momento histórico que ele atravessa.” (ESCOLA PORTUGUESA, a. I, n.2, p.1).
Um discurso muito próximo a este também pode ser encontrado nas páginas de Educação. Em artigo publicado na Revista, Anísio Teixeira afirma que uma nova ordem social impõe novas exigências para a escola. Desse modo, cabe-lhe ser capaz de acompanhar o
progresso material e preparar a mentalidade que se ajuste à presente ordem.

A necessidade, pois, da escola tomar em grande parte, a si, as funções da família e do meio social corresponde a uma verdadeira premência dos nossos tempos, se quisermos dar às nossas crianças uma
chance de se adaptarem e se ajustarem à ordem social do nosso vertiginoso presente. (ESCOLA NOVA, v. 1, n. 1, 1930, p. 17)
Consentindo com essas ideias, Lourenço Filho, então Diretor Geral de Ensino2, no artigo
“Escola Nova” (ESCOLA NOVA3, v. 1, n. 1, 1930), ressalta que a escola pública deve ser “um
organismo vivo, capaz de refletir o meio, nas suas qualidades, e de cooperar para a melhoria
dos costumes.” (ESCOLA NOVA, v. 1, n. 1, 1930, p. 3). Torna-se, então, inadmissível que a instituição escolar continue, conforme as palavras do diretor geral, com seus programas abstratos,
para uma criança ideal. É necessário aproximar-se do meio em que o aluno vive, instigando sua
inteligência, possibilitando o exame dos problemas existentes nesse meio e habilitando a criança a agir nele.
Estes são exemplos claros de como se compreendia o papel da escola naqueles momentos de mudanças políticas em que ambos os países viviam. A instituição escolar deveria
servir ao Estado e a educação oferecida deveria ser consonante com os princípios políticos,
econômicos e sociais que balizavam as decisões dos Governantes.
Voltando às páginas de Escola Portuguesa, entre Novembro de 1936 e Setembro de
1937, os artigos de metodologia de ensino praticamente desaparecem da Revista; nesses dez
meses, apenas dois artigos sobre o tema foram publicados. Este momento caracteriza claramente o rompimento da Revista com os ideais da Educação Nova. Durante esse período, praticamente não há a publicação de artigos que versam sobre metodologia de ensino. Os textos
sempre valorizam os aspectos ideológicos que organizam o discurso do Estado Novo, quais sejam: a moral, a pedagogia cristã, a importância do crucifixo nas salas de aula, do campo, da
agricultura e da higiene. É preciso salientar que a Revista adquire esse novo “tom” (mais moralizante e civilizador) no mesmo período definido por António Nóvoa como o momento da “construção nacionalista da educação”.
António Nóvoa (1992) identifica o ano de 1936 como um marco na política educacional
portuguesa. Conforme o autor, no período delimitado entre 1936 e o pós-guerra, houve uma
grande tentativa de se edificar uma escola nacionalista em Portugal, a qual se baseou numa
forte inculcação ideológica e moral. “A escola é investida ‘principalmente como uma agência,
não de transmissão de conhecimentos (instrução), mas de formação da consciência (educação).” (NÓVOA, 1992, p. 459).
Quando os textos sobre metodologia voltam às paginas de Escola Portuguesa, em
Outubro de 1937, apresentam nova organização. Constituem-se, na maioria das vezes, em séries de sequências didáticas, prognósticas, indicando detalhadamente o caminho a ser seguido
pelo professor, fato que impede sua criação e demonstra evidente preocupação em (in)formar o
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professor acerca do assunto a ser desenvolvido com os alunos. Parece ser necessário ensinar o
conteúdo que será ministrado para o próprio professor.
Como exemplo, tem-se abaixo parte de um artigo publicado em 1939. Ele demonstra a
sugestão dos diálogos que deveriam ocorrer em sala de aula, entre professor e aluno. Neste
trecho, especificamente, que trata do momento em que o aluno inicia a aprendizagem das letras consoantes, o autor ressalta a importância de fazê-lo perceber o movimento da própria
boca; era indispensável que ele atentasse para a pronúncia do começo da palavra estudada.
Por exemplo, quando se trata do c:
— (Apontando para o cravo) Que flor é esta que está aqui desenha-

da?
— Cravo.
— Dize muito devagar: c...ravo.
— C...ravo.
— Olha, esta letra aqui ao lado chama-se quê. Dize lá: quê.
— Quê.
— Repara em que, quando principias a dizer cravo, a tua boca se
dispõe da mesma forma como se fosses principiar a dizer quê.
C...ravo – q...uê.
— C...ravo – q...uê.
Os nomes das letras são os seguintes: á – bê – quê – dê – é – fê –
guê – agá (não há aqui desenho porque o nome desta letra não auxilia a leitura) – i – jê – lê – me – nê – ó – pê – quê – rê – sê – tê – u
– vê – xis – zê. (ESCOLA PORTUGUESA, a. VI, n. 262, 1939, p. 64)
Como se vê, tratava-se mesmo de ensinar o professor a ensinar. Os artigos desta fase
da revista portuguesa (1937-1940) são prognósticos e não reflexivos. O método estava dado;
aliás, o plano das aulas já estava pronto...e publicado na revista.
No Brasil, não se nota enfaticamente essa diferenciação nas indicações do modo de ensinar. Durante toda a década de 1930, as páginas da Revista Educação evidenciam um ensino
que se quer pautado nos referenciais da Escola Nova; há a constante valorização dos sentidos e
do interesse infantil, da participação, do ensino ativo, das salas ambiente, das excursões, projetos e bibliotecas escolares. De fato, importa mais a maneira de se realizar a atividade com o
aluno do que o conteúdo que se deve ensinar.
Assim, se a discussão sobre os métodos de como se ensinar a ler e escrever aproxima
os discursos das duas revistas analisadas – uma vez que ambas problematizam as marchas
analítica e sintética, num determinado período –, a presença do Estado na revista, notável pela
própria seleção dos autores e artigos a serem publicados, as distancia. Embora Educação e
Escola Portuguesa identifiquem a responsabilidade escolar na divulgação dos métodos de
ensino que são valorizados localmente, não se nota, nas páginas da revista brasileira, a forte
inculcação ideológica e moral existente em Escola Portuguesa.
No Brasil, há grande problematização sobre o melhor método para ensinar a ler e a escrever no início da década. Em Portugal, até 1936, as argumentações também giram em torno
do Método Global. Em ambos os países, discute-se suas potencialidades e deficiências. De modo geral, portugueses e brasileiros consideram-no muito moroso e ineficiente.
Todavia, no final da década, quando as publicações de Escola Portuguesa são bastante prescritivas – o periódico conta com a série intitulada “Lições de Língua Materna” que,
entre 1937 e 1940, apresenta planos de aula pautados no Método Global, depois, AnalíticoSintético e, por fim, Sintético – as publicações das revistas se distanciam.
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É interessante destacar que, enquanto Portugal publicou um grande número de artigos
prognósticos para o ensino inicial da leitura e da escrita, os quais não apresentavam, todavia,
qualquer discussão teórica; o Brasil, praticamente não publica planos de aula (exemplos práticos para serem aplicados), mas centra-se na discussão teórica das diferentes marchas de ensino.
É exatamente no final de 1936 que Escola Portuguesa adquire um novo “tom” no seu
discurso. Seus artigos possuem um caráter muito mais moralizador que outrora possuíam; há,
constantemente, muitas indicações cívicas e a diversidade dos colaboradores diminui consideravelmente. A partir desse momento, até o final dos anos 1940, veem-se artigos assinados pelos
mesmos articulistas, salvo raras exceções.
Como já afirmado, as revistas Educação e Escola Portuguesa eram órgãos oficiais
do Estado. Por esse motivo, veiculavam as diretrizes educacionais defendidas pelo Governo.
Assim, suas leituras possibilitaram compreender, para além das orientações metodológicas, a
presença do Estado na educação; a função da escola; a política de formação docente; a definição e o lugar social da criança; a importância da ideologia para a manutenção do regime; a
manipulação da informação divulgada, enfim.
No que diz respeito às informações divulgadas nas páginas das Revistas estudadas, fazse interessante salientar que, em determinados momentos, além das notas referentes à organização e efetivação do regime político em vigência, bem como da manipulação ideológica em
seu favor, esses periódicos publicaram traduções de textos de autores renomados da Educação
Nova. É certo que enquanto Escola Portuguesa pauta-se nas indicações de Pestalozzi e Froebel, Educação, além deles, aposta nas discussões de Dewey – que é negligenciado pelo periódico português – e, ambos publicam as orientações de Montessori. Outro ponto relevante é
notar que Escola Portuguesa faz referências, ao longo do período estudado, a textos e medidas legais referentes à educação realizadas no Brasil.
Como o trabalho metodológico que se queria ver desenvolvido nas escolas brasileiras e
portuguesas era consideravelmente distinto, as Revistas apresentam orientações muito diferentes para os professores, principalmente entre 1937 e 1940.
A Revista Educação pretendia a divulgação e circulação de ideias e princípios educacionais. Era uma espécie de porta-voz da modernidade pedagógica, publicando traduções de textos de reconhecidos defensores da Escola Nova. Portanto, suas páginas, enfatizavam a
necessidade de se relacionar o ensino com a vida cotidiana do aluno. A relação da aprendizagem do conteúdo curricular com a realidade prática, vivida e conhecida pelo aluno era fundamental. Então, a atividade infantil era extremamente importante na escola. A criança devia
falar, ser questionada, desenhar, expressar-se oralmente e por escrito, emitir opinião e compreensão dos exercícios propostos. A memorização em detrimento da compreensão do processo
era condenada. Em muitos casos, a proposição das atividades escolares envolvia as “Lições de
Coisas”, as saídas de estudo, os laboratórios, bibliotecas, enfim. O professor precisava se orientar pelos métodos científicos.
Já a Revista Escola Portuguesa era compreendida como um serviço de orientação
pedagógica e de aperfeiçoamento do ensino primário. Suas páginas eram, portanto, importante
meio para o desenvolvimento do plano educacional salazarista. Assim, seu objetivo era moldar
o professor do Estado Novo. Seus artigos pouco discutiram questões metodológicas. Havia, no
entanto, muita prescrição. As lições eram descritas minuciosamente com sugestão de perguntas
e respostas docentes e discentes. Era mesmo um trabalho de orientação do quê e como se
queria que ensinasse nas escolas primárias. Ademais, a escola portuguesa era, sem dúvida,
uma grande transmissora das campanhas nacionais de Salazar.
De modo geral, as discussões metodológicas, bem como as funções delegadas aos professores e o comportamento esperado dos alunos em sala de aula, presentes nas páginas de
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Escola Portuguesa e Educação indicam o modo como o Governo pretendia lidar com a
(des)construção do conhecimento na escola primária. Enquanto a Revista portuguesa publicava
séries de planos de aula, prontos para serem aplicados; a Revista brasileira enfatizava a discussão sobre o melhor modo de ensinar um dado conteúdo. De fato, no Brasil, o conteúdo estava
em segundo plano; o primordial era ensinar da maneira correta. Em Portugal, não havia discussão sobre o modo de ensinar, ele estava definido no plano de aula publicado. Havia, sim, o interesse de (in)formar o professor primário para a realização da atividade programada.
O que parece claro, entretanto, é que para além das particularidades locais, os ideais e
princípios modernos de educação circularam tanto no Brasil, como em Portugal. As práticas
educacionais eram – ora mais, ora menos – alteradas em função das novas orientações educacionais que, por sua vez, adaptavam-se às realidades locais. De qualquer modo, mesmo com os
ajustes realizados, é possível afirmar que o “léxico da Educação Nova” (CARVALHO & CORDEIRO, 2001, p. 51) delimitou, ao menos em parte, a ação pedagógica entre os anos de 1930 e
1940, nos dois países em questão.
Notas
1

Sobre a classificação dos métodos de ensino, Maria do Rosário Longo Mortatti (2000) afirma que “visando à ruptura com seu passado, determinados sujeitos produziram, em cada momento histórico, determinados sentidos que consideravam modernos e fundadores do novo em relação ao ensino da leitura e
escrita. Entretanto, no momento seguinte, esses sentidos acabaram por ser paradoxalmente configurados,
pelos pósteros imediatos, como um conjunto de semelhanças indicadoras da continuidade do antigo, devendo ser combatido como tradicional e substituído por um novo sentido para o moderno”. (MORTATTI,
2000, p. 23).
2
Lourenço Filho foi nomeado Diretor Geral de Instrução Pública logo após a Revolução de 1930. Ele
ocupou o cargo até 1931 e, nesse ínterim, dentre outras tantas mudanças que propôs, alterou o nome da
diretoria para Diretoria Geral de Ensino.
3
A edição da Revista Educação de dezembro de 1930 vem intitulada com um novo nome: Escola Nova.
Na apresentação do volume, Lourenço Filho esclarece o novo foco do periódico, qual seja, pensar uma
escola diferente, com processos didáticos renovados.
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No contexto de renovação de pesquisas educacionais da década de 1980, a cultura escolar tornou-se um campo de investigação inserido na área de História e Historiografia da Educação.
Fortalecido, anos após sua inserção, hoje é intenso o número de estudos que se dedicam à
análise de materiais, costumes, práticas de ensino, práticas escolares, comportamentos e até
valores produzidos e disseminados pelas escolas. Filiando-se a essa tendência o trabalho aqui
apresentado, analisou pré-textos (prefácios) presentes em Livros de Leitura produzidos e circulados no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, com o objetivo de verificar a
presença dos princípios metodológicos das “Primeiras Lições de Coisas”, sob a autoria de Norman Allison Calkins. Vale pontuar que o referido manual didático teve grande repercussão no
sistema educacional brasileiro durante o período pesquisado e, portanto exerceu influencia na
produção de materiais voltados a auxiliar o trabalho docente, como os Livros de Leitura. Impressos organizados didaticamente para o treino da leitura oral e silenciosa apresentavam conteúdos atrelados às diversas ciências. Cada autor, dependendo de seus interesses e referencias
opta pelos assuntos a serem abordados – uns expoem textos literários de autores consagrados,
outros textos com lições de moral e bom comportamentos, textos de ciências naturais, história
e/ou geografia, existem também os que de certo modo mesclam e apresentam diversos tipos
de texto no mesmo material. Muitas vezes os livros de leitura apresentam atividades de interpretação e/ou de memorização da história, bem como, de gramática. Sempre seguidas do texto.
Este tipo específico de livro didático foi geralmente publicado em séries ou coleções, por diversas editoras e em diversas edições. Existem livros que apresentam 136 edições, como é o
exemplo do “O pequeno escolar 3º grau” escrito por Máximo de Moura Santos e pertencente a
série que leva o mesmo nome do autor - Série Moura Santos. Vale situar que os livros de leitura, podem ser analisados como objeto cultural de estudo, ao verificar sua materialidade, destacando quem são os autores e o lugar que se encontram no contexto da produção e circulação
do material, bem como o das editoras, e como fonte no que diz respeito à análise de conteúdos, aproximando e atribuindo sentidos às imbricações entre o modelo pedagógico contemplado na Primeira Lição de Cousas de Norman Allison Calkins e uma possível permanência da sua
perspectiva epistemológica nos materiais mencionados (Livros de Leitura), foco central desse
texto.
O material de Calkins fundamenta-se em teorias do conhecimento, elucidadas no século XVII,
que procuravam verificar as formas de apropriação do mundo pelo homem e situavam a origem
do conhecimento nas percepções sensíveis que são transformadas em dados cognitivos, normas
e definições. Principais representantes dessas teorias do conhecimento, Francis Bacon (1984),
John Locke (1993) e David Hume (1994), apontam que os atributos humanos, naturalmente
determinados, desconectam da obediência à autoridade divina, uma vez que permitem ao homem construir um conhecimento sem tutelas, descobrindo e interpretando as leis naturais e
colocando a natureza a seu serviço.
Os sentidos humanos, no entanto, constituem apenas o ponto de partida do conhecimento, devendo ser disciplinados e ampliados por instrumentos mecânicos ou intelectuais, entre eles, o
método. Uma das principais regras para a obtenção do conhecimento é a postulação de que ele
deva seguir do concreto para o abstrato – dos dados empíricos para a formulação de princípios,
das partes para o todo. Este instrumento metodológico regulador do intelecto e dos sentidos
permite o conhecimento seguro das leis naturais, que podem ser postas a serviço do homem na
célebre vinculação entre saber e poder, na coincidência entre conhecimento das leis naturais e
utilização destes saberes, isto é, sua aplicabilidade.
Assim, pode-se dizer que o empirismo apresenta como concepção teórica adequada às necessidades colocadas pelo desenvolvimento econômico dos séculos XVII, XVIII e XIX, ao garantir
metodologicamente a liberdade de raciocínio frente à tradição e à possibilidade de intervenção

CD-ROM DE ATAS | 707 | COLUBHE 2012

humana no mundo natural. A inexistência de ideias inatas e os sentidos apresentados como
janelas dos fenômenos naturais, ou seja, do conhecimento na mente do homem, constituem os
elementos comuns desta proposição teórica. No entanto, cada autor explicita sua teoria sobre
vertentes particulares. Bacon investiga as condições a partir das quais se torna possível o conhecimento do mundo físico. Locke indaga e descreve os processos internos que permitem ao
ser humano fazer afirmações e elaborar dados sobre a realidade e Hume questiona os limites
humanos na compreensão do Universo. Estas são as bases epistemológicas essenciais que
permitirão desdobramentos no campo pedagógicos, de longa duração.
Um indício que reflete a fidedignidade do manual de Calkins ao princípio do método intuitivo
esta presente nas primeiras linhas do prefácio da primeira edição quando o autor afirma não
ser:
pela descrição oral, mas pela inspeção real dos objetos, há de começar o ensino. Por essa inspeção é que se adquire o conhecimento certo das coisas. O que efetivamente se vê, mais depressa se imprime na
memória, do que verbalmente expedido ou enumerado cem vezes.
(CALKINS, 1886, s/p)
No entanto, a tradução da teoria do conhecimento para o manual não se deu de modo direto.
Pedagogos do século XVIII tomam a teoria do conhecimento empirista e realizam o exercício de
apresentá-la em teoria pedagógica. Segundo Fernando Becker (2001), todo “modelo pedagógico” presente nas salas de aula e, portanto, representante da relação ensino aprendizagem escolar são sustentados por um determinado “modelo epistemológico”. Para o autor, só é possível
superar um modelo pedagógico arcaico e ultrapassado realizando por completo crítica epistemológica. Assim, a “crítica epistemológica é insubstituível para a superação de práticas pedagógicas fixistas, reprodutivistas, conservadoras”, demonstrando a importância de desvendá-las
para melhor compreender o trabalho que se espera ser desenvolvido pelo docente (p. 31).
É possível aqui afirmar, que o caminho percorrido por Calkins na apresentação de suas concepções a respeito da prática docente e espelhada em lições, exercícios e atividades escolares partiu de um modelo epistemológico denominado por empirismo, transportado para um modelo
teórico-pedagógico denominado por pedagogia diretiva e, finalizado com um modelo prático
pedagógico podendo ser nomeado por lições de coisas. No entanto, é importante demarcar que
incluir as lições de coisas na categoria pedagogia diretivas, não significa associá-lo a uma prática comumente fixada por um ensino exclusivamente verbalístico e enciclopédico, tendo o professor como detentor do saber e, portanto, guardião de todos os poderes, podendo mandar,
exigir obediência plena, manipular e decidir sobre todos os aspectos internos a uma sala de
aula. Mas sim, associá-la a uma fundamentação teórica que delineia, define e estrutura uma
prática pautada na inexistência de ideias inatas e que demarca a origem do conhecimento nos
sentidos humanos, que ao canalizar as informações do mundo a mente do homem exige submetê-las a experimentos rigidamente metodizados, garantindo, assim, a veracidade científica.
Calkins (1886), ao prefaciar sua obra, explicita a apropriação das ideias e proposições de João
Amos Comenius e, principalmente, do educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi, que aponta
como maneira ideal de instrução a valorização de princípios intuitivos, a auto-atividade (entendida como o aprender pelo fazer) e a associação de ideias. Segundo Calkins, Pestalozzi alude
que “a observação é absolutamente a base de todo o conhecimento. O que antes de tudo, pois,
se deve ter em mira, na educação, é habituar o menino a observar exata, e depois exprimir
corretamente o resultado do que observar”, sendo esse, o ponto de partida do manual – estimular e desenvolver os sentidos para assim preparar o aluno a observação das informações
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veiculadas na escola, mas essencialmente, observar os fenômenos presentes em seu mundo.
(1886, s/p).
Segundo as palavras de Calkins :
Os sentidos fornecem ao espírito os meios de comunicação com o
mundo exterior. Mediante sensações logra o entendimento a percepção dos objetos circunjacentes. A percepção leva a concepções ou
ideias, que a memória retém, ou evoca.
A imaginação apodera-se das ideias constituídas mediante a percepção, combina-as, e imprime-lhes forma.
O raciocínio procede ao exame dessas ideias por métodos mais definidos, resultando dessa investigação o juízo.
Outrosim, das sensações procede à percepção; a atenção, fixada no
que se percebeu, leva a observação. Enfim, graças à observação, à
comparação e a classificação das experiências e dos fatos, alcançamos o conhecimento. (1886, p. 4)1
A percepção dos objetos e fenômenos presentes no mundo natural e social no qual o aluno esta
inserido constitui o primeiro exercício a ser desenvolvido em ambiente escolar. Organizando em
séries de lições, Calkins (1886) estabelece como critério de sequência a importância atribuída a
cada um dos sentidos para a aquisição do conhecimento, iniciando pelos conteúdos mais adequados à percepção visual e finalizando com aqueles que têm no tato seu suporte cognitivo.
Deste modo, pode-se afirmar que as lições de coisas iniciam-se pela valorização e educação dos
sentidos que deve ser dada preferencialmente no lar, para, a seguir serem desenvolvidas na
escola a capacidade de observação e o uso correto da língua materna. Abrangem também, as
abstrações numéricas com as operações fundamentais, o estudo das formas, do desenho, do
tamanho, do tempo e do som. Também há lições dedicadas ao prosseguimento do estudo das
qualidades das coisas existentes por meio dos sentidos, com o objetivo de levar à aprendizagem dos elementos naturais e daqueles construídos pelo homem.
Valendo-se de perguntas e respostas e da manipulação de objetos, as lições são apresentadas
ao educando por intermédio do concreto, de modo simples e gradual, oportunizando a apropriação dos saberes cientificamente considerado como verdades.
Ao analisar os pré-textos ou prefácios nos Livros de Leitura selecionados a esse trabalho, busca-se identificar indícios que garatam a filiação de tais manuais a obra de Calkins. Os pré-textos
ou prefácios escritos pelo autor ou por um convidado tem por objetivo apresentar ou expor
uma apreciação do conteúdo presente no livro, neste sentido, são textos preliminares que não
pretender ser um resumo ou desenvolver profundamente assuntos tratados no interior da obra,
mas sim, ser uma apresentação ou uma apreciação do conteúdo presente no livro. Por isso, são
funções do seu autor indicar o assunto, e/ou os objetivos, e/ou o contexto de produção da
obra. O prefácio é em suma, o horizonte de expectativas do material impresso.
Ao elaborar um prefácio o autor deve ter conhecimento pleno sobre o assunto tratado, pois só
assim é possível tecer suas impressões sobre o que leu. Remonta à Antiguidade o costume de
introduzir esse elemento paratextual. No entanto, eram breves e simples e concentravam-se
nos primeiros parágrafos do livro. No século XVI, com a superação dos manuscritos e o florescimento do texto impresso, o prefácio passou a ser mais longo e separado do escrito principal
por meio de estratégias tipográficas. Não é com pouca frequência que esse tipo de texto apresenta tão boa qualidade que assume um caráter autônomo e consolida características próprias.
Nos livros de leitura prefaciar é algo corrente. Em sua maioria, são assinados pelo editor e servem como uma espécie de propaganda do material. Elaborado com muitas palavras de elogios,
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enaltecem o autor, a adequação a proposta pedagógica tida como ideal, os textos, os exercícios. Em um momento que a produção de livros escolares intensifica-se, mas sua aquisição ainda se faz difícil, principalmente por alunos de camadas sociais menos privilegiadas, a divulgação
positiva é algo fundamental. É preciso tornar o consumir, prática cultural presente na sociedade
em seus mais distintos ramos. É o redirecionamento de modos de pensar, de agir, princípios,
valores e éticas, até porque, produtos antes desnecessários a vida, tornam-se imprescindíveis,
estimulando o desejo do querer mais sempre. Segundo Certeau (1994), movimentos renovadores da cultura, a lume a partir do século XVIII, colocam o livro como fonte da reforma social,
requerendo a sua vulgarização via escola, lócus de concentração da jovem geração, receptáculo
ideal para a apreensão de novos costumes e hábitos, bem como, detentores de energia e vivacidade para sua implantação e difusão. Nos termos do autor:
(...) esse mito da Educação inscreveu uma teoria do consumo nas estruturas da política cultural. Sem dúvida, pela lógica do desenvolvimento técnico e econômico que mobiliza, essa política foi levada até o
sistema atual que inverte a ideologia ontem preocupada em difundir
as “luzes”. Os meios de difusão agora ganham a primazia sobre as
ideias veiculadas. O meio toma o lugar da mensagem. (CERTEAU,
1994, p. 261)
Nesse sentido, analisar os prefácios dos Livros de Leitura pode significar entender uma proposta de escola, aluno, professor, relação professor aluno, ensino, aprendizagem, avaliação. São os
desenhos do cotidiano presente na escola sendo tecidos no pano de fundo da cultura escolar. É
a busca por indícios que demonstrem a presença ou não dos princípios do método intuitivo ou
lições de coisas, traduzidos em livros escolares voltados ao aprimoramento da leitura.
Para a efetivação do objetivo desse trabalho foram selecionados Livros de Leitura que receberam em seus títulos menções ao “método intuitivo” ou “lições de coisas”, ou ainda, “lições
úteis” – “noções úteis”, fato que os aproxima da presença do método intuitivo, mas não a garante, visto que, o apresentado na capa nem sempre condiz com o que esta no interior do livro.
A leitura, análise e comparação dos ditos e não ditos, de alusões ou não alusões ao método
intuitivo, constituirão em mais um elemento de aproximação dos Livros de Leitura com o método intuitivo. Os títulos aqui eleitos foram: “Lições Úteis” de Francisca Neves Lobo, “Leituras Praticas ou Lições de Cousas Usuais para os alunos do curso elementar” de C.Jost e V. Humbert e
duas traduções do livro “Ensino Intuitivo: Instrucção Primaria Scientifica - Lições de Cousas” do
Dr Saffray, uma de Alves Carneiro e outra de Mesquita Portugal. Também foi analisado o prefácio dos livros da Série Braga, que pertencentes a um grupo de livros que trazem em seus títulos
a indicação da à categoria Livros de Leitura, mas não explicitam no título a filiação com o método intuitivo.
Neste sentido, no livro Lições Úteis de Francisca Neves Lobo (1934), a pequena apresentação
de cinco parágrafos, intitulada “Uma Explicação” e assinada pela autora, evidencia a intenção
da obra ser uma organização de textos e exercício de leitura para classes mais adiantadas do
curso primário ou primeiro ano complementar, seguindo “em grade parte com a feição de lições
de coisas” (s/p). Como preocupações Lobo pontua ter destinado atenção a um vocabulário,
“simples, fácil e acessível aos pequenos escolares”, e a conteúdos de caráter não científico para
que o livro não fosse extenso e a leitura não fosse fatigante, mas que reunisse séries de conhecimentos úteis e adaptados ao ensino moderno.
O fato de indicar partir de linguagem simples e conteúdos úteis demonstra elo ao método, no
entanto, parece um vínculo frágil, porque não apresenta o que seria linguagem simples ou
mesmo um conhecimento útil. Além disso, isenta-se de incluir lições de saberes científicos, o
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que para alguns autores de outros livros de leitura, é exatamente o que significa ser ensino útil.
Explicação presente no prefácio não assinado da obra “Lições de Coisas: Leituras Práticas”,
quando define que a utilidade do ensino aproxima-se da formação de caráter integro por intermédio de noções práticas. Assim:
(...) o aluno deve trazer da escola, - juntamente com um capital de
noções práticas, que lhe servirão para fazer melhor o que tiver de fazer, qualquer que seja um dia a sua profissão, - é um conjunto de faculdades exercitadas, um coração reto, um espírito justo (...)
(...) desenvolver nas crianças o sentido moral, fazer-lhes conhecer os
deveres, ensinar-lhes a civilidade, inculcar-lhes alguns preceitos de
bom comportamento para o futuro, fazer delas homens de bem, e
homens bem educados. (JOST e HUMBERT, s/d, p. 1 – 2)
A filiação, ainda, evidencia-se quando o autor do prefácio apresenta a concepção de ensino de
leitura para Jost e Humbert. Voltados ao despertar da curiosidade infantil e do hábito da observação, as lições do ler devem “auxiliar o ensino da língua materna, tanto pelos exercícios de
gramática, como pelos exercícios de composição e redação”, que aparecem ao final de cada
texto. Devido a esses exercícios, o professor, único que ensina na sala de aula, pode dar suas
lições individualmente enquanto os outros alunos estão trabalhando com as lições de leitura,
beneficiando inculcar na criança, o hábito de trabalharem e vencerem as dificuldades por si só –
ideologia liberal, simpática aos intelectuais brasileiros do período. Assim, os exercícios graduados, feitos verbalmente e depois por escrito devem primeiramente ensinar às crianças a verdadeira entoação, a pronúncia adequada, o tom natural da leitura, sem monotonia ou
declamação. Isso polariza o ensino do ler, colocando de um lado a aprendizagem de ler o sentido e do outro a decifração das letras, mesmo que após o domínio das distintas atividades, elas
se cruzem, promovendo intercâmbio que torne transparente a polarização. Só após os exercícios de leitura é que o aluno deve ser conduzido à escrita. Deste modo, só após o treino que
habilita os alunos a expressarem-se “com clareza, a reproduzir o que leram, e a resumir os fatos que mais tiveram impressionado”, oralmente é que estão preparados para reproduzir tais
atividades no papel. (JOST e HUMBERT, s/d, p. 2)
Os exemplares das Lições de Coisas do Dr Saffray trazem prefácios distintos. A obra publicada
pela Livraria Garnier indica como autor o Professor B. Alves Carneiro, tradutor do material, enquanto, o exemplar da Francisco Alves apresenta como texto introdutório, dizeres “Aos que estudam”, elaborados pelo próprio Saffray.
O Professor Alves Carneiro abre o prefácio situando o material como preenchedor de um vácuo,
até então presente nas escolas primárias do país, que sabiamente elegem como conteúdos a
Doutrina Cristã, Leitura, Escrita, Cálculo, Gramática e História do Brasil, mas que erroneamente
optam por métodos ordinários. Pontua como grande contribuição do autor a produção de um
livro para leitura alicerçado nas lições de coisas, e explica que tal insígnia
(...) são noções elementares, expostas de um modo atraente e singelo, sobre os fenômenos mais vulgares, as indústrias mais uteis, as artes mais necessárias, as coisas mais indispensáveis ao bem estar do
homem; são conhecimentos gerais acerca do que a ninguém, seja
qual for seu lugar na sociedade, é licito professar ignorância. (SAFFRAY, s/d, p. 7)
Nesse sentido, enaltece as lições do interior do material que apresentam como são produzidos
os utensílios, ferramentas e alimentos que utilizamos em nosso dia a dia, o que são os fenôme-
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nos naturais, como são criados os animais e associa-se as ideias de Calkins quando expõe que
o professor deve mostrar a criança o objeto (concreto) e com a máxima ordem, clareza e, sobretudo linguagem adequada explicar sua utilidade, do que é feito, como é produzido, para então, inserir sua representação em modelos ou desenhos. Tudo que fixe a volúvel atenção da
criança. Para Alves Carneiro, a educação do pequeno deve ser viva, as lições devem ser estimulantes, adaptadas ao intelecto infantil; a escola deve explicar o que “elas ouvem, o que elas
vêm, o que elas sentem, o que elas tão curiosamente observam em si e a sua volta”. (p. 8)
Outro ponto que marca a influencia das lições de coisas é a referência que Alves Carneiro faz a
Comenius e a seus pressupostos pedagógicos centrados na necessidade de transmitir para a
criança, durante os seus seis primeiros anos, todos os conhecimentos importantes a vida. Isso
demarca que a educação infantil inicia em casa, com a família. Tanto Comenius como a educação doméstica dos sentidos, aparecem na proposta pedagógica de Calkins (1886), que atribui
igual importância a todos os sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição, mas configura o
ensino do degustar, tatear e cheirar especialmente importante, visto que na escola o ver e o
escutar são exaustivamente trabalhados. Para tanto, Calkins (1886) prescreve que no lar cultive-se a vista, oferecendo oportunidade à criança de distinguir formas de objetos, seu tamanho,
extensão, largura, cor; que eduque o ouvido a diferenciar objetos pelos seus sons, identificar
sons altos, baixos, fortes e fracos e reconhecer pela voz membros da família; nos exercícios
para educar o gosto, deve-se oferecer alimentos com diversas composições - azedo, picante,
adstringente, amargo, salgado e doce – para possibilitar diferenciação e agrupamento de
iguais; e nos exercícios para educar o olfato diversos odores devem ser postos a criança, que
indicará o elemento apenas cheirando-o; o treino tátil segue os mesmos princípios – por meio
da observação propiciada pelo tato, a criança deve identificar, diferenciar, comparar e generalizar diferentes texturas. Como exemplo segue lição domiciliar de distinção entre áspero e liso:
(...) Juntae vários objetos, que se diferencie pela aspereza, ou lizura;
por exemplo: retalhos de seda, algodão, lã, papel pardo, papel de escrita, fragmentos de madeira escabrosa e polida, pedra, mentais, etc.
Solicitae a criança a escolher os objetos de superfície lisa, e reuni-los
num grupo, segregando-os dos de superfície desigual, que agrupara
em outra parte. (CALKINS, 1886, p. 21 - 22)
No entanto, Alves Carneiro, alude que se o ensino pelos sentidos, o ensino intuitivo, não é oferecido pela família, por ignorância ou descaso, cabe a escola, a escola maternal, os jardins de
infância (Froebel) ser o primeiro grau de ensino do menino. Nos termos do autor:
(...) enquanto a mãe de família não estiver na altura de corresponder
ao pensamento de Comenius, abrace-se a obra de Froebel, criem-se
jardins da infância; mas que não venha depois um ensino primário incompleto, infecundo, esterilizador, tudo destruir, tudo aniquilar. (p.
10)
O ensino primário, portanto, será a continuidade de uma proposta pedagógica pautada no método intuitivo em busca da concretização da obra civilizatória: formação do homem, cidadão
para o bem estar do país.
Vale destacar que Alves Carneiro, mais que apresentar o material, indica suas concepções educativas e, calorosamente, se coloca ao lado da proposta de Calkins. Defensor fiel das lições de
coisas acredita-se que o autor do prefácio, só se coligaria a um material coerente ao método
intuitivo, firmamento que será devidamente comprovado ou não, após investigação sobre conteúdos. No entanto, ao analisarmos o prefácio do exemplar da Francisco Alves, escrito pelo
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próprio autor do livro de leitura, verifica-se importância atribuída ao método intuitivo, quando
Dr Saffray, afirma que seu material será muito mais aproveitado após a leitura e o estudo das
Lições de Coisas. Nesse texto não há grandes menções ao método ou recomendações de uso,
mas o autor faz questão de evidenciar que seu livro tem como atrativo figuras/imagens que
representam objetos e utensílios. Para o autor o “desenho é uma espécie de linguagem, que é
preciso estudar para aprender a ler, isto é, para se fazer uma ideia mais clara quanto possível,
daquilo que ele representa.” (SAFFRAY, s/d, p. 6). São as ideias sendo formadas pelas imagens,
por aquilo que a visão percebe, do concreto (visível) ao abstrato (ideia).
No exemplar de “Leitura IV” da série Braga, aparece na capa à insígnia “autorizado”: “uso autorizado pelo Ministério da Educação e Saúde – Registro nº 885” e ganha como elemento extra, a
assinatura de Lourenço Filho no final do prefácio; forte indício da filiação do livro de leitura com
o movimento educacional renovador explicitado no Manifesto dos Pioneiros de 1932, visto que o
celebre educador foi um dos signatários do documento. O conjunto de propostas a renovação
do ensino brasileiro, lança a educação como um problema social de primeira instância, associando a fragilidade do país no desenvolvimento econômico e produtivo com a falta de preparo
cultural da população. Para os membros do movimento Escola Novista, a educação modifica-se
de acordo com a concepção de vida objetivada em um tempo histórico e em um grupo social,
pois a necessidade é que conduz a transformação Deste modo, as exigências do mundo moderno culminam em uma nova proposta de ensino devidamente efetivada à medida que toda a
estrutura escolar nacional sofrer sua influencia. Portanto, é preciso modificar a política educacional, a legislação regente e a prática pedagógica.
A educação exclusivamente passiva, intelectualista e verbalista deve ser substituída por uma
educação pautada em “atividades espontâneas, alegres e fecundas” destinadas essencialmente
a satisfação das necessidades do educando (AZEVEDO et al, 1932, s/p). A escola deve ser um
ambiente vivo e natural, favorável à troca de experiências, respeitando a natureza e o desenvolvimento infantil.
Mesmo o documento inscrevendo sua negação ao “empirismo dominante”, verifica-se forte influencia dos pressupostos filosóficos empiristas na proposta pedagógica de 1932. Certamente
avanços científicos, em especial da Psicologia e, por conseguinte do entendimento sobre o desenvolvimento cognitivo do homem, sobrepõem-se diante das teorias anteriores, mas a necessidade de iniciar o processo de ensino e aprendizagem pelo que é familiar ao educando, dos
aspectos mais simples, introduzindo gradualmente os mais complexos, do que perceptível aos
sentidos para aquilo que reside nas ideias, o caráter científico e comprobatório do que é ensinado, está presente tanto no método intuitivo elucidado por Calkins como nas diretrizes propostas pelos educadores signatários do Manifesto, entre eles Lourenço Filho.
Essa afirmação configura que as alterações promulgadas estavam muito mais relacionadas com
questões políticas, voltadas à democratização efetiva do ensino atribuindo as instâncias governamentais, a obrigatoriedade de sua instauração, manutenção e ampliação e, por consequência
a instituição real (efetiva) de uma escola gratuita, leiga, obrigatória e promotora da coeducação, a constituição de uma escola única a serviço de todos, com autonomia nas decisões
administrativas e descentralizada, do que em aspectos prático-metodológicos. No entanto, vale
ressaltar a presença de crítica explicita a um ensino tradicional, pautado na memorização e em
uma aprendizagem estéril, distante da realidade do aluno e sem utilidade para a vida em sociedade e a defesa de um ensino ativo e funcional. Essa observação foi apresentada anteriormente
na obra “Educação e Sociedade na Primeira República”, quando Jorge Nagle aponta que:
(...)críticas implícitas ou explícitas à escola tradicional, não era um
elemento novo que, ao ser adotado, provocava alterações importantes
no funcionamento das instituições escolares; comumente, eram ele-
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mentos já existentes que adquiriam outro sentido. Por exemplo, as
“Lições de Coisas” foram introduzidas desde a reforma Leôncio de
Carvalho (1879) na escola primária brasileira, mas como disciplina especial, ao lado de outras, e não como procedimento geral, a ser empregado no ensino de todas as matérias do curso primário, como
queria Rui Barbosa. Gradualmente, o princípio aceito pelo Conselheiro
vai ser adotado no ensino da leitura, no ensino de outras disciplinas,
de maneira que, na década dos vinte, e por força de determinadas
normas adotadas na reformas da instrução publica, pode-se perceber
a transformação das Lições de Coisas no generalizado método intuitivo; muitas vezes as Lições de Coisas permanecem como uma disciplina ao lado de outras, no currículo da escola primária, mas a norma
pedagógico-didática em que se fundamenta adquire as feições próprias de um processo de aquisição para as diferentes áreas do conteúdo da escolarização primária. (NAGLE, 1974, p. 243)
Deste modo, é possível confirmar que o Livro de Leitura de Erasmo Braga, insere-se as propostas reformadoras do Movimento Escolanovista e por isso, apresenta pontos semelhantes referentes ao ensinar e aprender, presentes no manual de Calkins. Lourenço Filho indica que o
autor conseguiu articular com extremo cuidado todas as funções da leitura sendo que
(...) desperta a curiosidade da criança para a observação de seu próprio ambiente, para os fatos da vida das plantas e dos animais, para
os problemas da saúde e do trabalho, para os conhecimentos fundamentais da história, de nossa terra e de nossa gente, com o comentário sempre oportuno dos deveres do cidadão. (BRAGA, 1945, p. 3)
A estrutura do livro é apresentada e o elo do ensino “pelas coisas” emana. A criança deve ser
ensinada “pelo aspecto, e não de ouvido” (Calkins, 1886, p 459). É fundamental para o desenvolvimento da inteligência habilitar os meninos a observar as propriedades das coisas comuns,
para então questionar o que foi percebido. Ao aluno é permitido expor seus pensamentos e
suas concepções. De acordo com Calkins,
(...) sem esse habito a natureza é um livro cerrado; as variedades da
vida animal e vegetal parecem um confuso amálgama; os astros não
nos narram assombros, nem delimitam as estações. O remédio preventivo desse mal esta em iniciar a infância nos hábitos de observação, perseguidos na mocidade e fortalecidos na idade adulta.
(CALKINS, 1886, p. 7)
O prefácio traz ainda a preocupação do autor em apresentar complexidades graduais na coleção dos livros da Série Braga. Deste modo, os primeiros volumes da coleção oferecem textos
com linguagem, temas e exercícios voltados ao ensino da leitura corrente, procurando atribuir
uma função restritiva de instrumento de ideias. Neste volume, ou seja, um volume mais avançado objetiva-se o estudo direto da literatura, coerente com aspectos inerentes ao nível da idade dos alunos. A leitura é agora apresentada “como a grande expressão do espírito humano e,
em particular, de nosso povo” (BRAGA, 1945, p. 4). Um ensino voltado ao entendimento do
aluno, respeitando seus saberes; pontuando que a partir de agora possui uma determinada estrutura mental diferente da anterior e, de certo modo, superior, porque lhe permite resolver
novos problemas e ajustar- se à situação. É a vinculação do material didático com a ciência,
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pois busca “psicologizar” o processo de escolarização. São os estudos sobre a criança, o desenvolvimento humano, os interesses e necessidades do homem, as diferenças individuais, a pedologia, a psicometria, a psicologia educacional, a psicologia das vocações, representando o
principal domínio científico voltado a transformar a escolarização numa técnica altamente racionalizada e, assim, liberá-la de uma série de concepções errôneas, segundo as quais a tarefa
educativa é concebida: dom, intuição, prática, vocação.
Como propõe o material de Calkins, o ensino deve submeter o educando a exercícios orais,
sempre iniciando por conversa simples, para “adestrar os alunos no emprego da linguagem”
(CALKINS, 1986, p. 33). Após esse momento poderá o professor, introduzir exercícios de treino
das mãos preparando o menino para a escrita. Semelhante a isso, sugere Erasmo Braga, quando organiza seu manual colocando em cada lição exercícios para trabalhos orais e escritos. Segundo avaliação de Lourenço Filho, na obra referida, o mestre, respeitando o nível dos alunos,
por meio das atividades de colóquio e de grafia introduzirá na juventude o gosto e o hábito de
boas leituras.
Os títulos analisados demonstram em seus prefácios filiação a proposta metodológica intuitiva.
Certamente a garantia dessa filiação só será devidamente comprovada após análise das lições
presentes no interior dos materiais. Anunciar é um pressuposto de pertencimento, no entanto a
comprovação final dar-se-á com a análise comparativa entre as lições do manual Primeiras Lições de Cousas de Allison Calkins e as lições presentes nos Livros de Leitura.
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HISTÓRIA DOS LIVROS
PAR A CRIANÇAS EM
PORTUGAL E NO BR ASIL
Patricia HANSEN, Coordenadora
A história dos livros para crianças mantém vínculos estreitos com a história da infância e da educação. Não há literatura para crianças enquanto a sociedade não
reconhece a especiﬁcidade e o valor social da infância. Do mesmo modo, a história
da literatura infantil é impensável sem referência à educação, sendo muitos e variados os nexos entre a produção, circulação e práticas de leitura desses livros e os
mecanismos, práticas e espaços educativos, formais e informais, ao longo do tempo. Nesse sentido, a mesa tem como objetivo promover o encontro de investigações
em torno da história dos livros brasileiros e portugueses para crianças nos séculos
XIX e XX. Partindo da compreensão dos livros como artefatos culturais nos quais
se encontram codiﬁcados conﬂitos ideológicos pertinentes aos seus contextos de
produção mas também como suportes especíﬁcos cujos aspectos materiais e gráﬁcos implicam diferentes usos e práticas de leitura, as abordagens aqui propostas
analisam as componentes textuais e extratextuais dos livros para crianças, suas
condições de produção e circulação, suas práticas de leitura e leitores.
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O DIDÁTICO E OUTROS USOS DA LITERATURA
INFANTIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX.
INTERPRETAR OS LIVROS DESTINADOS ÀS
CRIANÇAS PARA ALÉM DOS TEXTOS
Patricia HANSEN
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
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Este trabalho tem como objetivo analisar os títulos da Biblioteca dos Jovens Brasileiros
da Livraria Alves que começaram a ser publicados na primeira década do século XX e foram
publicados como parte dessa coleção até o final da década de 1950. A estratégia será a de confrontar aspectos textuais e extra-textuais dos livros, pondo em evidência o papel que elementos
gráficos, materiais e estéticos, muitas vezes resultantes de decisões alheias aos próprios autores, podem vir a cumprir no sentido de induzir diferentes usos dos textos decorrentes das relações que os leitores estabelecem com os livros.
Considerados no âmbito da história dos livros e da leitura, as especificidades dos livros
para crianças e de seus leitores agregam dificuldades teóricas e metodológicas. Gozam do
mesmo desprestígio dos didáticos o que, contudo, somente em parte deve-se ao fato de muitos
deles ultrapassarem essa tênue fronteira. Livros infantis são para leitores inexperientes, tanto
assim que foi comum a produção de leituras que se destinavam simultaneamente às crianças e
aos “homens simples do povo” ou, simplesmente, ao “povo”.
Tomando como ponto de partida uma comparação entre livros didáticos e de literatura
infantil (se é que se pode falar assim, dados os problemas de definição do termo), com base na
caracterização que Antônio Batista faz dos primeiros, é possível perceber que se fizermos uma
análise dos livros de literatura infantil para além dos conteúdos, mesmo que estes sejam instrutivos ou moralizantes e que possuam semelhanças com os didáticos no que diz respeito às condições de produção e circulação, ou seja, se enfocarmos precisamente as características de seu
suporte material e da relação que seus leitores mantêm com eles, nestes aspectos específicos
estes livros demonstram possuir, ao contrário do que se supõe, pouca coisa em comum com os
didáticos.
Nas palavras de Batista sobre o livro didático:
Trata-se de um livro efêmero, que se desatualiza com muita velocidade. Raramente é relido; pouco se retorna a ele para buscar dados ou informações e, por
isso, poucas vezes é conservado nas prateleiras de bibliotecas pessoais ou de
instituições: com pequena autonomia em relação ao contexto de sala de aula e
à sucessão de graus, ciclos, bimestres e unidades escolares, sua utilização está
indissoluvelmente ligada aos intervalos de tempo escolar e à ocupação dos papéis de professor e aluno. Voltado para o mercado escolar, destina-se a um público em geral infantil; é produzido em grandes tiragens, em encadernações, na
maior parte das vezes, de pouca qualidade, deteriora-se rapidamente e boa
parte de sua circulação se realiza fora do espaço das grandes livrarias e bibliotecas. Não são poucos, portanto, os indicadores do desprestígio social dos livros
didáticos. Livro “menor” dentre os “maiores”, de “autores” e não de “escritores”, objeto de interesse de “colecionadores” mas não de “bibliófilos”, manipulado por “usuários” mas não por “leitores”, o pressuposto parece ser o de que
seu desprestígio, por contaminação, desprestigia também aqueles que dele se
ocupam, os pesquisadores neles incluídos.(Batista, 1999)
Vejamos o que se aplica aos livros não-didáticos, ou seja, que embora produzidos para
o leitor infantil em idade escolar não se destinam exclusivamente ao uso escolar: o caráter
efêmero é compartilhado pelos livros infantis em geral, embora não se deva tanto à desatualização de conteúdos (ainda que também a literatura possa ficar datada) mas a própria especificidade de seus leitores que, obviamente, deixarão de ser crianças. Sobre as possibilidades de
releitura, diferentemente dos didáticos, os livros infantis de literatura provavelmente terão mais
chances de serem relidos que os “adultos” e serão conservados pelas crianças enquanto assim
o forem e nas instituições, ainda que estas tenham dificuldades de discernir o que deve ou não
ser conservado devido à dificuldade de se efetuar juízos de valor sobre grande parte da literatura infantil. Tal se deve ao forte caráter pedagógico, quando não “didaticista”, desta literatura,
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mas também pela dificuldade que têm os adultos em fazer uma apreciação estética desta literatura sem considerá-la pelo viés do cânone literário. Os livros infantis não didáticos poderão ou
não ter alguma autonomia em relação à sala de aula e sobreviverão a alguns ciclos escolares,
ainda que isso dependa do livro e de seus leitores. E se sua utilização está muitas vezes ligada
aos intervalos de tempo escolar ou à ocupação do papel de “aluno” (aqui, mais propriamente,
“leitor em formação”), contudo, não está a eles restrita como no caso dos didáticos. Voltam-se
sempre que possível para o mercado escolar porque este é garantia de lucros, mas não exclusivamente. No contexto que observamos neste trabalho, as encadernações não diferem muito da
dos didáticos em qualidade do material, mas sim em “estilo”. Pois, quando não produzidos assumidamente para uso exclusivo nas escolas ganham feições de “livro-presente”, em edições
mais bonitas e ilustradas com capas chamativas e com mais cores, embora raramente o ilustrador receba os créditos por seu trabalho. Até meados do século XX não circulavam em livrarias
ou bibliotecas públicas por não serem estes lugares que as crianças deviam frequentar, e vale,
neste sentido, ressaltar o contraste com o momento atual em que os livros de literatura infantil
e outros livros para crianças têm não somente espaço como lugar privilegiado em livrarias e
bibliotecas, o que não acontece com o didáticos. Por fim, costumam também ser tratados como
“menores” dentre os “maiores”. São objeto de interesse de “colecionadores” mas também de
“bibliófilos” que valorizarão, em especial, o valor artístico de suas ilustrações e design. Em alguns casos (mas isso não é regra) são tomados por resultado do trabalho de “autores” e não
“escritores”, mas em geral manipulados por leitores que muito frequentemente são vistos como
“incompletos” e na melhor das hipóteses considerados “em formação”. Sobre a contaminação
daqueles que se ocupam de um determinado objeto com seu desprestígio, isso é notado também por alguns eminentes estudiosos da literatura infantil (Hunt, 2010).
Um olhar mais atento sobre os sinais fornecidos pelo que está fora do texto, o que podemos chamar “peritexto”, ajuda a perceber como, mesmo sendo às vezes contraditórios, estes
elementos sugerem usos possíveis e imaginados para os livros. Seguindo esta idéia, procurarei
ressaltar estes aspectos nos títulos da coleção “Biblioteca dos jovens brasileiros” publicados pela Livraria Alves a partir de 1904 e em suas edições até o final da década de 1950, quando
aqueles que continuaram a ser editados não faziam mais referência à coleção. O enfoque será o
de comparar estes volumes com outros não pertencentes à coleção e distinguir algumas chaves
textuais e extratextuais, que procuram “implicar” uma forma de leitura.
Compare-se as capas dos livros dessa colecção (cf página seguinte):
Tendo sido esta coleção publicada sob o título “Biblioteca dos jovens brasileiros” e composta apenas pelos quatro livros acima desde a primeira década do século XX até o fim da década de 1950,
chama a atenção que os três títulos de Coelho Netto e Bilac tenham tido durante algum tempo a
mesma ilustração na capa e o de Chrysanthème fosse tão diferente. E além do tratamento visual
diferenciado da capa, destaca-se também a valorização do ilustrador através do crédito conferido
a Julião Machado, o que era raro na época. O maior capricho na edição parece significar que se
atribuía ao livro uma vocação mais recreativa do que escolar. O aspecto estético deveria somar
prazer à fruição da leitura nos tempos livres, diferentemente da leitura obrigada e supervisionada
em sala de aula. Mas, por outro lado, os outros volumes da biblioteca, em especial Contos Pátrios
e Poesias Infantis, apesar de serem em algumas edições indicados para uso nas escolas primárias, não se assemelham tanto na forma aos livros assumidamente escolares dos quais se aproximam em gênero, como é o caso de Através do Brasil, por exemplo. Além disso, deve-se notar que
Contos Pátrios, Poesias Infantis e Pátria Brasileira, mesmo possuindo capas e ilustrações mais
modestas do que Contos para crianças, apresentaram-se na maioria das suas edições com capa
colorida e, no caso dos dois primeiros, ilustrações originais e em cores, o que não deixava de ser
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um luxo que em geral não era conferido aos livros escolares na época. No contraste com as capas
mais econômicas e sóbrias de outras publicações contemporâneas (e congêneres) da Francisco
Alves, essa diferença de estilo que quero sublinharpode ficar mais clara.

Fig. 1 – Capa da 1ª edição de Poesias Infantis (Bilac, 1904)
- Brasiliana Digital, USP

Fig. 3 - Capa de A Pátria Brasileira (Coelho Netto;
Bilac, 1916) – Acervo Biblioteca Nacional

Fig. 2 - Capa da 7a. ed. de Contos Pátrios (Coelho
Netto; Bilac,1911) – Acervo particular

Fig. 4 - Capa de Contos para Crianças (Chrysanthème, 1912) – Acervo Lihed, UFF
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Fig. 6 - Capa da 6a ed. de HisFig. 5 - Capa da 1a ed. de
Através do Brasil (Bilac; Bom- tórias da nossa terra (Almeida,

Primeiras Saudades (Bomfim,

fim, 1910) - Acervo Biblioteca
Nacional

1920) - Acervo Biblioteca Nacional

1911) - Acervo Biblioteca Nacional

Fig. 7 - Capa da 1a ed. de

Veja-se que Através do Brasil era apresentado como “Livro de Leitura para o curso médio das Escolas Primárias” e para “Prática da Língua Portuguesa” em sua primeira edição de
1910. Primeiras Saudades (1920) era indicado como “Leitura para o 1º. Ano do curso médio
das Escolas Primárias” e também para “Prática da Língua Portuguesa”. E, apesar do livro de
Julia Lopes de Almeida não conter indicação da intenção da autora ou do editor de que fosse
usado como “livro de leitura”, “educação cívica”, ou para algum segmento específico de escolaridade, nem qualquer informação sobre sua aprovação ou adoção por autoridades da educação,
o fato do livro ter chegado à 6a. ed. em 1911 (a primeira edição é de 1905) é um bom indício
do sucesso e aceitação do livro. Sendo Histórias da nossa terra uma reunião de contos, cartas e
anotações fictícias de meninos e meninas, e tanto Através do Brasil quanto Primeiras Saudades,
narrativas que seguem o modelo dos romances de formação, não há quaisquer características
textuais que permitam distinguir estes livros daqueles que constituíram a Biblioteca dos Jovens
Brasileiros em termos de maior ou menor caráter literário ou pedagógico.
Um caminho mais fértil do que classificar os livros para crianças como literatura ou didáticos por seu maior valor estético ou funcional (que é sempre subjetivo), parece ser considerar o “leitor implícito”, conforme aliás têm defendido alguns teóricos da literatura infantil.
Porém, defendo, com Chartier, que o leitor e a leitura implícita não devem ser procurados apenas no texto, mas também no seu suporte, tratamento gráfico e protocolos de leitura diversos,
os quais induzem diferentes usos e relações com livros e textos. Tal perspectiva põe em evidência o papel do editor e de outros mediadores que se interpõem entre o autor e o leitor.
Nesse sentido, observar as alterações nas edições de um mesmo título pode ser um
caminho fértil, na medida em que estas sejam tomadas como indícios de decisões do editor
tendo em vista o redirecionamento ou ampliação do público alvo. É o caso, por exemplo, da
substituição do “para as escolas” da 1ª edição de Contos Pátrios (1904) pelo definitivo “para as
crianças” que aparece na 3ª edição (1908). O subtítulo “para as crianças”, ou “para crianças”
em edições posteriores, e a indicação na capa e na folha de rosto de que o livro se tratava de
“Educação Moral e Cívica” continuarão aparecendo até as edições da década de 1960, quando a
Biblioteca dos Jovens Brasileiros já não mais existia.
A data em que a coleção teve início é incerta. Em 1904 ainda não parecia haver Biblioteca dos Jovens Brasileiros e no verso do ante-rosto da 1ª edição de Contos Pátrios vemos
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anunciadas como “Publicações da Livraria Alves” as Poesias Infantis de Olavo Bilac e Pátria Brasileira, este último, também dos dois autores de Contos Pátrios, ainda no prelo.
Em 1908, ainda sem referência à coleção, a 3ª edição de Contos Pátrios trazia novamente um anúncio, dessa vez das “Publicações da Livraria Francisco Alves”, em que Pátria Brasileira ainda era anunciada como “no prelo” mas, às Poesias Infantis já publicadas somava-se
agora Teatro Infantil, da dupla Olavo Bilac e Coelho Netto.
Em 1912, contudo, a 1ª edição de Contos para crianças de Chrysanthème trazia impresso na folha de rosto adicional o seu pertencimento à Biblioteca dos Jovens Brasileiros.
Parece lógico pensar que se Francisco Alves decidiu criar a coleção Biblioteca dos Jovens Brasileiros e nela incluir os quatro livros citados, foi porque reconhecia semelhança ou afinidade entre uma ou mais características destes textos ou a eles pretendia conferir alguma
homogeneidade por meio de recursos visuais que permitissem vender aqueles títulos como um
conjunto.
Entretanto, a diferença entre Contos para Crianças e os outros é tão evidente que fica
difícil perceber a intenção do editor. E maior estranheza causa a constatação de que a Biblioteca existiu por mais de quatro décadas, sendo anunciada no verso do falso rosto da 42ª. edição
de Contos Pátrios, em 1954, ainda que no texto descritivo dos títulos no anúncio seja possível
perceber o esforço de apresentá-los de forma padronizada:
Biblioteca dos Jovens Brasileiros
I.
– Olavo Bilac: Poesias Infantis. 1 vol. In-8º pequeno, caprichosamente
ilustrado, cartonado com capa de cores.
II.
- Olavo – Netto: Contos Pátrios, 1 vol. In-8º pequeno, caprichosamente
ilustrado, cartonado com capa de cores.
III.
- Olavo – Netto: Pátria Brasileira, narrativas para os Jovens Brasileiros.
1 vol. In-8º pequeno, caprichosamente ilustrado, cartonado com capa
de cores.
IV.
– Chrysantheme: Contos para crianças – Ilustrações de Julião Machado,
1 vol. In-8º pequeno, caprichosamente ilustrado, cartonado com capa
de cores.
Porém, também é estranho que no mesmo ano de 1954 fosse publicado o “Catálogo do
Centenário” da Editora, em que na “Relação completa das obras publicadas pela Livraria Francisco Alves” os títulos que eram vendidos como parte daquela coleção fossem classificados separadamente, ficando Poesias Infantis e Contos para crianças sob a rubrica “Literatura” e
Contos Pátrios e Pátria Brasileira em “Livros de Ensino”. Note-se que, em 1954, o catálogo ainda não classificava seus livros como “literatura infantil” ou “livros infantis”, de modo que o que
podemos considerar hoje literatura infantil estaria classificado como “literatura” ou como “livro
de ensino”. Aparentemente, somente a segunda classificação parece problemática, e poderíamos pensar que ela se deve à efetiva utilização dos livros nas escolas ou à sua aprovação por
autoridades de ensino. Entretanto, quando buscamos outros indicadores nos livros vemos que
Poesias Infantis, por exemplo, trazia na capa da edição de 1916, logo abaixo do título, a informação: “Livro aprovado, adotado e premiado pelo Conselho Superior de Instrução Publica do
Distrito Federal.”
E, deve-se destacar, Poesias Infantis havia sido concebido por seu autor para uso nas
escolas, conforme suas palavras introdutórias à 1ª edição que eram dirigidas “A quem ler”:
O autor deste livro destinado às escolas primarias do Brasil não quis fazer uma
obra de arte: quis dar às crianças alguns versos simples e naturais, sem dificuldades de
linguagem e métrica, mas, ao mesmo tempo, sem a exagerada futilidade com que costumam ser feitos os livros do mesmo gênero.
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O que o autor deseja é que se reconheça neste pequeno volume, não o trabalho de um artista, mas a boa vontade com que um brasileiro quis contribuir para a educação moral das crianças do seu país.
Se, nas escolas, as crianças gostarem dos seus versos, o rimador das Poesias
Infantis ficará satisfeito, e dará por optimamente empregados, o seu tempo e o seu
trabalho.
O. B.
O prefácio do autor sofreria modificações significativas, sendo introduzido posteriormente com a seguinte frase: “Quando a casa Alves & Cª me incumbiu de preparar este livro
para uso das aulas de instrução primária, não deixei de pensar, com receios, nas dificuldades
grandes do trabalho.”
Curiosamente, o prefácio vinha acrescido de uma curiosa “nota do editor” sobre o “esquecimento da oficina impressora” de incluir o prefácio na 1ª edição que, afinal, existia e tratava-se apenas de um texto mais simples. Devido a esta modificação, vale notar algumas
diferenças significativas entre os dois textos. Em primeiro lugar, desaparece a idéia de que o
autor “não quis fazer uma obra de arte”. Em contrapartida, surge no prefácio à 2ª edição a figura do editor que tem a iniciativa de encomendar um livro “para as aulas de instrução primária”, situação a qual o autor não fazia referência no primeiro texto, ainda que neste acusasse
por duas vezes que o livro era destinado a ser usado “nas” escolas. Pergunto: por que razão o
editor encomendou a um poeta tão renomado, como era Olavo Bilac em 1904, um livro de poesias infantis para ser adotado nas escolas primárias, dando-lhe desde o início o tratamento editorial próprio a um “livro-presente” e incluindo-o numa coleção cujo perfil parecia ser destinarse à leitura recreativa ou extra-escolar?
Algumas hipóteses me parecem plausíveis. Podia tratar-se de um livro cuja qualidade literária logo permitiu ao editor vislumbrar seu alcance para além das salas de aula, o que explica a supressão da declaração do autor de não ter tido intenção de “fazer uma obra de arte” já
que o que se desejava era possibilitar um aumento do mercado-alvo, para o que a fama do poeta certamente era uma mais valia. Contudo, o vislumbre desse potencial podia ou não ser
compartilhado pelo autor, ou seja, o autor talvez não pensasse nessa possibilidade de uso recreativo do seu livro, ou, também é possível, o autor talvez não desejasse que seu livro fosse
lido de forma livre e recreativa fora do ambiente controlado da escola. Esta última alternativa
reforça a idéia (ainda que as anteriores não a invalidem) de que Bilac, assim como outros intelectuais de sua geração, via na escrita para crianças um meio privilegiado de colocar em prática
seu projeto para a nação, constituindo através da produção de leituras uma “infância brasileira”(Hansen, 2011).
É interessante perceber no segundo prefácio as tensões explicitadas pelo autor no processo de feitura do livro infantil: “fazer qualquer coisa simples e acessível à inteligência das crianças” vencendo o vício do “hábito de fazer estilo”, não fazer um livro “ingênuo demais”, cheio
de “histórias maravilhosas e tolas”, ser simples sem ser banal e, principalmente, vencer a “dificuldade” da forma de modo a não parece “fútil demais aos artistas” nem “complicada demais às
crianças”. Tais tensões demonstram a concepção que tinha o poeta acerca de como deveria ser
um livro infantil e que eram, em larga medida, conflitantes com outras, incluindo aí possivelmente a do seu editor. Porém, demonstram também aqueles que o autor reconhecia como os
seus críticos: artistas e crianças. Ainda que o “leitor”, destinatário do prefácio a quem Bilac explicava os princípios que haviam orientado a escrita do livro, parecesse mais assumir a feição de
pais e professores, tradicionalmente vistos como mediadores privilegiados da literatura infantil.
Como denunciam as palavras de Bilac no prefácio de Poesias Infantis há mais de um
século, a escrita para crianças implica significativas restrições à liberdade do autor que não
ocorrem na escrita literária em geral. No entanto, o próprio poeta sublinhava no segundo prefá-
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cio não querer abrir mão da qualidade artística de seu trabalho, ressaltando a importância disso
para os leitores em questão. Do mesmo modo, o editor que visa este público específico também
terá que lidar com as pressões desses mediadores para atender as expectativas de como devem ser os livros para crianças. E as “senhas” inscritas nos livros podem ser tomadas como
respostas do editor tanto a estas expectativas quanto às das crianças, induzindo diferentes usos
dos livros.
Nessa perspectiva, o indefectível “Educação moral e cívica” exibido na capa e/ou na folha de rosto das edições de Contos Pátrios e de Pátria Brasileira não os restringia ao espaço
escolar, podendo muito bem se tratar de legenda dirigida aos pais, assim como as edições brasileiras do italianíssimo Coração foram também anunciadas ressaltando o seu potencial valor
para uma “Educação cívica”. Aliás, a própria noção de educação cívica pode ser tomada como
um dos indicadores de que se tratava de uma leitura para crianças do sexo masculino. Tanto
assim que Poesias Infantis, apesar da capa só com rapazes, e Histórias de Nossa Terra de Julia
Lopes de Almeida que é em vários aspectos uma exceção em meio a esta literatura, ambos com
forte teor moral e cívico, não traziam a rubrica que distinguia Contos Pátrios e Pátria Brasileira.
É possível que a explicação para a pertença dos Contos para crianças de Chrysanthème
à Biblioteca dos Jovens Brasileiros também resida aqui. Observando os demais livros, e principalmente suas capas e ilustrações, percebe-se o quanto eles dirigiam-se ao público masculino.
Destaque-se que a clivagem de gênero é uma das características mais frequentes da literatura
infantil, ao contrário dos didáticos, os quais seguindo primordialmente as diretrizes dos programas de ensino que dizem respeito essencialmente a conteúdos disciplinares, em geral não comunicam estas representações tão claramente, ainda que estas nunca deixem de estar
presentes e sejam perceptíveis ao olhar atento principalmente em tempos de escolarização feminina e masculina em espaços separados.
Nesse sentido, o livro de Chrysanthème viria preencher uma lacuna, sinalizando que a
Biblioteca dos Jovens Brasileiros continha leituras para crianças de ambos os sexos. A própria
ilustração da capa representando uma figura andrógina lutando contra um dragão, além da autoria feminina, tornavam o livro mais atraente às pequenas leitoras sem necessariamente excluir o interesse dos meninos.
Poder-se-ia perguntar, então, por que razão Através do Brasil e Histórias de nossa terra, que tinham tanto potencial para uso literário extra-escolar quanto os livros da Biblioteca dos
Jovens Brasileiros, não foram incluídos na coleção ou não receberam tratamento gráfico semelhante aos outros? Parece mesmo tratar-se sempre das apostas do editor em determinados
mercados. Mas faz sentido considerar que para além dos textos, os títulos, capas, ilustrações e
outros aspectos editoriais dos livros se não determinam, ao menos propiciam uma certa relação
do leitor com o livro, mais ou menos por obrigação, mais ou menos por prazer. E se o caráter
“didático” ou “literário” de um texto não pode ser atribuído a uma qualquer qualidade intrínseca, mas aos possíveis “usos” do texto, então vale a pena pensar de que modo as componentes
materiais, gráficas e estéticas, extra-textuais, influem, induzem e condicionam estes usos.
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1- Brasil e Portugal: autores e livros para crianças
Em 1940, quando Portugal se preparava para as comemorações do Duplo Centenário
do Mundo Português, Oliveira Salazar dirigiu um apelo ao governo do Brasil – então chefiado
por Getúlio Vargas e em pleno Estado Novo –, para que o ajudasse a fazer as honras da casa,
pois não poderia ser um convidado como os demais países. O Brasil atendeu ao pedido, edificando um pavilhão e mandando uma comitiva,. No ano seguinte, é a vez dos portugueses viajarem ao Brasil, enviando uma embaixada extraordinária da qual faziam parte destacados nomes
da política do Estado Novo português. Nesse mesmo momento – agosto de 1941 – está no Rio
de Janeiro, Antônio Ferro, que dirigia o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), criado em
1933, com objetivos muito semelhantes aos do Departamento de Imprensa e Propaganda brasileiro, o DIP, sob a direção de Lourival Fontes, existente desde 1939, e que possuíra antecessores.1
A visita teve inúmeros eventos, mas seu ponto alto foi a assinatura do Acordo Cultural
Luso-Brasileiro, firmado entre o DIP e o SPN, em 4 de setembro de 1941. Por ele, seriam criados uma revista, Atlântico, e um Boletim mensal,. Também se estabeleceu que se faria trocas
de emissões de rádio, de documentários cinematográficos e de informações, além da publicação de livros e da realização estudos, com destaque sobre o folclore luso-brasileiro. Inúmeros
intelectuais portugueses e brasileiros se envolveram nesse diversificado conjunto de iniciativas,
que selava um antigo desejo de aproximação entre Brasil e Portugal, por meio de políticas no
âmbito da cultura, um imenso e reconhecido capital simbólico a ser explorado com sólidas possibilidades de sucesso e duração.
Não é o caso de se retomar aqui a montagem e os desdobramentos desse acordo. O
que nos interessa é apontar que foi nos anos 1940 que Portugal e Brasil realizaram um tipo de
política pública na área da cultura, já idealizada e tentada anteriormente, sem grande sucesso,
justamente por não contar com o apoio do Estado. Mas essa idéia vinha de longe. Segundo
Sérgio de Campos Matos,2 existira um projeto dos republicanos portugueses, que ganhara força
após o Ultimatum inglês, elaborado como uma alternativa à dominação anglo-saxônica. Seu
objetivo era organizar uma confederação de povos latinos, abrangendo os estados da América
do Sul, muito em particular o Brasil. Portanto, na última década do século XIX, pode-se aventar
que projetos desse tipo estivessem no “horizonte de possibilidades” de políticos e intelectuais,
freqüentando a propaganda republicana em Portugal.
Uma referência interessante, na medida em que nossa personagem central, a escritora,
editora e feminista, Ana de Castro Osório, era também uma militante republicana. Embora não
se possa comprovar, é possível supor que tenha tido contato com tais idéias que, provavelmente, faziam parte do clima político da época, povoando as relações entre intelectuais brasileiros e
portugueses. Contudo, o caso de Ana é particular, na medida em que ela se engajaria nessa
causa, que vai nomear de “a minha propaganda” de aproximação entre Portugal e Brasil ou,
simplesmente, “a grande aliança”.
2- Ana de Castro Osório: uma republicana e suas redes de sociabilidade intelectual
Ana de Castro Osório (1872-1935) é uma intelectual razoavelmente reconhecida e estudada em Portugal. Seu percurso como republicana se inicia com grande engajamento, desdobrando-se para uma crescente desilusão. Os trabalhos a ela dedicados se concentram no campo
da literatura, enquanto, na história, privilegiam sua atuação como líder feminista. No caso desta
pesquisa, o interesse maior é com sua face de autora e editora de manuais escolares e livros
infantis que circularam em Portugal e também no Brasil.
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Apesar desse fato, ela é praticamente uma desconhecida no Brasil, onde viveu entre
1911 e 1914, sendo alguns de seus livros adotados em escolas públicas. Sua proposta de aproximação entre os dois países passava predominantemente pela competência literária e pedagógica que possuía, sendo claramente uma ação no campo político-cultural. Dessa forma, tais
esforços nos ajudam a entender, sob um ângulo bem específico, as possibilidades e obstáculos
que povoavam as relações luso-brasileiras durante os anos 1910/20.
Ana de Castro Osório nasceu em família culta e de posses. Nos estudos biográficos a
ela dedicados,3 registra-se sempre que, em 1897, ela montou uma editora: a “Livraria Editora
Para Crianças”, em Setúbal, destinada a publicar uma coleção de literatura infantil que vinha
produzindo, sob o título, “Para Crianças”. Tal coleção, uma iniciativa pioneira, reunia histórias
maravilhosas e contos da tradição portuguesa. Tais livros forma editados às suas custas, e ela,
além de vendê-los, distribui exemplares gratuitamente em escolas e outras instituições. Não é
assim surpreendente seu engajamento nas lutas republicanas pela via da educação. Ela acaba
se casando com um republicano, Paulino Gomes de Oliveira, jornalista e escritor, que se envolveria no levante revolucionário de janeiro de 1908, tendo que sair de Portugal e se exilar no
Brasil, para onde voltaria depois de proclamada a República, em 1911, como cônsul em São
Paulo.
A proposta deste texto é privilegiar uma face da militância de Ana, a da “grande aliança”. A nosso ver, ela a assumiu, em um determinado momento específico, entendendo que
seus fundamentos eram a língua e as tradições comuns, existentes entre o Brasil e Portugal, a
serem propagadas por meio de modernos métodos pedagógicos. Seu investimento foi tanto
intelectual como político e financeiro, abarcando, ao mesmo tempo, um projeto pessoal e familiar que buscava ganhos materiais e simbólicos, por meio de uma ação de defesa de princípios
de coloração nacionalista e educativa, voltada para as crianças e as mães/mulheres.
A coleção “Para Crianças” concentrou grande parte dos esforços dessa intelectual, particularmente nas décadas de 1890 e 1900, bastando lembrar que foram lançados nada menos,
nada mais que 18 volumes, pela “Livraria Editora Para Crianças”, sediada em Setúbal, onde Ana
morava. Nesse caso, merece destaque, o lançamento, em 1903, do volume, Contos tradicionais
portugueses, coletânea organizada inteiramente a partir de histórias da tradição oral de Portugal e voltada ao público infantil.4
Um feito que merece observação, uma vez que aponta para o fato de ela estar envolvida diretamente, mesmo que com todas as limitações que se possa reconhecer aos procedimentos da época, em um trabalho de recolha de contos da tradição oral popular portuguesa, além
de realizar a “adaptação” de alguns deles, e de traduzir outros pertencentes ao folclore de diversos países, que circulavam em toda a Europa.5 O trabalho com o folclore, em fim do século
XIX e início do XX, era reconhecido como um tipo de conhecimento fundado em procedimentos
científicos advindos da etnografia, que consistia em recolher, para salvaguardar, os costumes
de um povo, fossem eles festas, lendas, práticas alimentares, musicais, de vestuários, contos
etc. Portanto, tratava-se de “sistematizar”, em linguagem “culta”, um antigo conjunto de saberes populares, transmitido basicamente pela oralidade e repetição, de geração a geração, e que
permanecia “vivo” no imaginário das populações “simples”, principalmente as rurais. Esse projeto, que se organiza em movimento, mobilizando intelectuais internacionalmente, tem como objetivo “salvar” o patrimônio cultural “popular”, entendido como algo singular, típico e tradicional
de certos grupos sociais nacionais. Era esse imenso “tesouro”, que se encontrava ameaçado de
“perda” pelo avanço da urbanização e da industrialização, internacionalmente, que devia ser
objeto de atenção, respeito, estudo e divulgação.
Tendo eclodido em vários países europeus no século XIX, o movimento folclorista vinculava-se ao pensamento conservador, exprimindo uma reação aos excessos desnacionalizadores do universalismo iluminista ou cientificista. O importante, no caso, é deixar claro que o
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trabalho literário e editorial de Ana de Castro Osório se insere nesse contexto mais amplo, que
faz a conexão entre a figura do intelectual folclorista – como alguém voltado para o passado
imemorial e popular de uma nação e para seu “povo” – e a figura do intelectual educador. Nesse caso, o povo e as crianças se aproximariam em sua simplicidade e curiosidade “pura”, tendo
tais contos tradicionais um alto valor moral e educativo, e se constituindo “na pedra angular de
toda a educação e cultura literária.”6 Portanto, todos aqueles que se dedicavam à missão civilizadora por meio da instrução primária, deviam acreditar, não só na possibilidade de realizá-la
através da escola, pela alfabetização, como igualmente pela melhoria dos manuais escolares e
da literatura infantil, essencial ao progresso educacional das crianças, desde a mais tenra idade.
Nessa chave, “Para Crianças”, coleção e editora, queria realizar uma grande obra educativa, articulando um projeto para a criação de uma “verdadeira” literatura infantil portuguesa,
com preocupações de salvaguardar as mais “profundas” tradições de seu povo, que deveriam
ser disseminadas, de forma culta, através de livros acessíveis e atraentes. Eles eram fascículos
pequenos, escritos em linguagem clara e com apresentação gráfica bem cuidada, onde se destacava o trabalho de ilustradores competentes, entre os quais, o maior de todos, foi Leal Câmara. Mas as atividades editoriais de Ana não se esgotaram nessa iniciativa, pois depois de
retornar viúva para Portugal, pois seu marido morre em 1914, em São Paulo, ela funda, em
Lisboa, a “Lusitânia Editora Limitada”, que vai atuar durante os anos 1920.
Porém, antes de partir para o Brasil e já casada, ela tem seu livro, A minha Pátria, de
1904, aprovado como prêmio escolar em concurso do Ministério do Reino. Ele seria publicado
em 1906, tornando-se muito comentado e elogiado, principalmente por seu primeiro capítulo,
“O jardim de Jorge”, considerado uma belíssima lição de patriotismo. Na primeira década do
século XX, portanto, Ana desenvolveu muitos esforços para se afirmar e viver das letras, ocupando-se em propagar sua produção e em conseguir bons contratos. Em outro concurso de
prêmios escolares, realizado em 1908, seu livro, A boa mãe, seria também aprovado, reforçando sua presença em um circuito seleto de autores.
Paralelamente, investia em outra rede de sociabilidade poderosa, politicamente muito
ativa na promoção do ideário republicano: a Maçonaria. Em 1907, ela foi iniciada na seção feminina da Loja Humanidade, vindo, posteriormente, a se tornar sua presidente. Sua ligação
com a Maçonaria não se desfez durante o tempo em que passou no Brasil, já que quando retornou, fundou, em 1915, uma loja feminina – a Carolina Ângelo –, da qual foi Venerável, com
o nome Leonor da Fonseca Pimentel. Esse vínculo poderia ter sido outro trunfo em sua estada
no Brasil, mas foi impossível tentar mapeá-lo, ficando aqui apenas o registro.
É, por conseguinte, como uma escritora premiada, com vários livros publicados e com
uma editora, que Ana, em 1908, assiste à fuga de seu marido para o Brasil. Esse fato, não interronpeu suas atividades literárias, escrevendo então Uma lição de História. Um livro estratégico para esta reflexão, pois ele seria impresso pela “Livraria Editora Para Crianças”, em 1909,
com uma chamada especial na folha de rosto, logo abaixo do título: “Aprovado para leitura e
prêmios escolares pelo Conselho Superior de Instrução Pública do Estado de Minas Gerais”.
Ana nunca tinha ido ao Brasil. Portanto, o que fica patente é que a fuga de seu marido
teve relação com a aprovação desse livro, caso contrário, os originais de Uma lição de História
dificilmente chegariam às mãos do Conselho em Minas Gerais, que os aprova, mas não os publica. A primeira edição do livro foi impressa em Portugal, na editora de Ana, já com a advertência de sua adoção no Brasil. Em nossa pesquisa no Fundo da Secretaria do Interior e Justiça
de Minas Gerais, encontramos documentação que comprova as negociações então encetadas
entre Paulino e o governo mineiro com referência a esse livro, bem como a outro – Os nossos
amigos –, que atestam sua importação e circulação na rede de escolas públicas desse estado.7
De qualquer forma, o que se deseja destacar aqui é o fato de, no alvorecer da República portuguesa, Ana de Castro Osório ser uma escritora que conseguia ter livros aprovados em
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Portugal, ainda sob a Monarquia, e no Brasil republicano, em um dos estados de maior peso
populacional e político da federação. Ela atravessaria o Atlântico em grande estilo, pois, do
mesmo modo que em Portugal, no Brasil, ter livros aprovados pelas secretarias ou diretorias
responsáveis pela Instrução Pública, não era coisa fácil, exigindo competência intelectual, mas
igualmente relacionamento político.
A minha Pátria e Uma lição de História são livros que podem ser classificados como
manuais cívico-patrióticos, um tipo de literatura muito valorizada e utilizada nas escolas de vários países. O patriotismo era, no vocabulário pedagógico e político da época, a palavra/sentimento que fazia com que a História se aproximasse da educação, mas com sua
especificidade, que era a de trabalhar “através do tempo”. Porém, se a educação cívica não se
confundia com a disciplina da História, ultrapassando-a, pois devia estar presente no ensino de
todas as disciplinas, cabia à História um lugar muito especial na produção de um sentimento de
amor à Pátria, pois ele se fundava fortemente no conhecimento e na valorização de um passado comum. A Pátria não devia ser confundida com o Estado, nem mesmo com a nação e suas
leis, em sua dimensão político-administrativa. A Pátria era e devia ser entendida e sentida como
uma comunidade afetiva, como uma entidade suprema e sagrada, objeto do respeito e amor
dos cidadãos, sobretudo dos cidadãos republicanos.8 Dessa forma, o ensino de História com
objetivos patrióticos era uma estratégica valiosa para a criação desse novo culto, dessa religião
civil de inspiração liberal-iluminista, que era também compartilhada pelos que abraçavam ideias
cientificistas, com destaque, positivistas, tanto no Brasil como em Portugal.

3- No Brasil: São Paulo e Minas Gerais ante uma intelectual portuguesa
Nesse novo contexto, em 1911, Paulino de Oliveira é nomeado Cônsul de Portugal em
São Paulo. A partir da chegada de Ana ao Brasil, procuraremos seguir seus movimentos na tessitura de uma rede de sociabilidade política e intelectual, tendo como hipótese que teria sido a
partir deste momento que ela amadurece e investe em seu projeto, chamado anos depois, de
“a grande aliança”. Suas bases cívico-patrióticas – a lusofonia e a educação feminina e infantil –
, estarão sendo experimentadas e consolidadas desde então. Durante os anos em que morou
em São Paulo, ela viajou para outros estados, e usou a correspondência como suporte e vínculo
para relações intelectuais e financeiras, mantendo sua “Livraria Editora Para Crianças”, em Portugal.
Ana possuía contatos no Brasil e são esses contatos que se procurará acompanhar,
tendo como fonte principal sua correspondência ativa e passiva, depositada na Biblioteca Nacional de Portugal. Um primeiro indício é a carta do “patrício” Avelino Fernandes, de 26 de maio
de 1912, em resposta à missiva anterior de Ana, consultando-o sobre sua possível ida ao Congresso de Educação, que se realizaria em Belo Horizonte, no mesmo ano.9 A resposta é animadora: ela devia comparecer, em companhia do marido, apresentando seus trabalhos por meio
de conferências, “cujos assuntos interessem o governo e os professores públicos do Estado”. O
remetente informa que já lhe havia mandado o último regulamento referente ao ensino mineiro
e traça o perfil do Secretário do Interior De Minas Gerais: “um apaixonado pelas coisas econômicas escolares” e pelo “assunto de agricultura, criações pastoris etc”, que ela, prevenida, poderia explorar em suas falas.
Por conseguinte, a carta é claríssima quanto à oportunidade que o Congresso oferecia,
quer no que se refere à divulgação de ideias, quer no que envolvesse a realização de contatos
políticos visando “negócios”, como os da aprovação de livros escolares para a rede de ensino
mineira e mesmo de outros estados do Brasil. Por fim, o “patrício” informa que já providenciara
para que o convite fosse todo especial, saindo da Diretoria de Instrução e conclui a carta: “Não
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há dúvida que a honra é recíproca – sendo como são estrangeiros no país –, há, na realidade,
grande destaque no convite à V. Exa. É minha opinião.”
Opinião acertada, pois Ana e seu marido de fato comparecem ao II Congresso Brasileiro
de Instrução Pública Primária e Secundária, sediado em Belo Horizonte (o primeiro ocorrera em
São Paulo e o terceiro seria na Bahia, em 1918), sendo os únicos convidados estrangeiros e,
por isso, recebendo um tratamento todo especial. O Congresso foi um evento da maior importância, desenvolvendo-se entre 28 de setembro e 5 de outubro de 1912, contando com representantes de outros estados, como São Paulo, Bahia e Pará, além do Distrito Federal, e de
muitos professores e diretores da rede escolar mineira.
O mais importante jornal do estado, o Minas Gerais, reserva-lhe uma cobertura minuciosa, seguindo passo a passo o trabalho das comissões; publicando, na íntegra, alguns dos discursos e conferências mais importantes; e acompanhando os congressistas nas diversas visitas
que fazem a vários estabelecimentos escolares, com destaque a Escola Normal Modelo e o Instituto João Pinheiro, muito apreciados. A leitura dessas notícias não deixa dúvidas sobre a aposta política que estava sendo feita pelo governo do estado na área da educação, e de como esse
foi um acontecimento que queria chamar a atenção do país. A cobertura do jornal também evidencia o destaque que o comparecimento de Ana de Castro Osório e seu marido receberam, na
medida em que suas presenças eram sempre saudadas, em especial a de Ana. Em 28 de setembro, por exemplo, ela é apresentada à sociedade mineira por Leopoldo de Freitas, em artigo
intitulado “Uma intelectual”.10 Suas idéias são classificadas como “liberais, democráticas e progressistas”, orientando-se pelo rumo da república, responsável pela atual “regeneração” de Portugal. A literatura para a infância, seu maior instrumento de luta, recebe grandes elogios, quer
os livros destinados às crianças, sobretudo os de sua coleção; quer os que tocam em temas da
atualidade, pois ela era também uma “publicista evolucionista” que, como tal, enfrentava “questões sociais do presente”. Fica-se então sabendo que ela realizaria três conferências durante o
evento: Regresso à terra; A literatura e a arte na educação infantil (transcrito na íntegra no
exemplar de 3 de outubro); e A instrução nas escolas das cidades e do campo. Além disso, vale
observar que, quando da visita dos congressistas à Escola Normal, o diretor discursa dirigindose especialmente a ela, como “ilustre e eminente representante do sexo feminino, neste auditório.”11 Por fim, já após o término do congresso, em 11 de outubro, ela retorna a essa mesma
Escola Normal para proferir uma palestra em agradecimento às provas de consideração que
vinha recebendo, acompanhada do marido que “recita três de suas mais belas produções poéticas”.12
Sem a menor dúvida, essa foi uma oportunidade de ouro para o aprofundamento dos
contatos da autora com autoridades da área da educação em vários estados, ou seja, de propagar suas idéias pedagógicas. Dessa forma, ainda nos mantendo no circuito mineiro, é esclarecedora a carta de Abílio Machado, de 31 de outubro de 1913, dando conta dos formosos
livros que recebeu e dos elogiosos comentários que publicou no jornal Minas Gerais, sobre eles.
Os livros eram: Teatro infantil e Lendo e aprendendo, considerados “inteiramente de acordo
com o programa de Joviano, para a ministração eficaz e proveitosa de lições de coisas.”13
Lendo e aprendendo tem sua primeira edição em 1913, tendo sido feita em São Paulo,
pela “Empresa de Propaganda Literária Luso-Brasileira”. A razão para esse fato está anunciada
na folha de rosto do próprio livro, logo abaixo do título: “Livro ilustrado para leitura. Aprovado
para Escolas Primárias do Estado de S. Paulo”.14 Não conseguimos rastrear os procedimentos
que conduziram à aprovação desse livro, bem como de outro de grande sucesso: Os nossos
amigos, que se constituía em parte da obra A boa mãe – escolhida em concurso de 1908, em
Portugal –, e cuja segunda e terceira edições tinham sido aprovadas e adotadas nas escolas de
São Paulo e Minas Gerais “para leituras correntes e lições de coisas”, mas sem referências a
datas.15 Mesmo não se podendo localizar os anos dessas duas edições de Os nossos amigos,
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nem saber ainda se elas foram feitas no Brasil ou em Portugal, é possível aventar a hipótese de
que tenham ocorrido enquanto Ana morava no Brasil.
Dessa forma, é evidente e impressionante a rapidez e eficiência com que essa mulher
se insere nos circuitos políticos e culturais brasileiros, mesmo se considerarmos que era esposa
de um cônsul. Ela tem, entre 1908 e 1914, três livros aprovados por Conselhos de Instrução de
dois estados brasileiros: Minas Gerais (Uma lição de História e Nossos amigos) e São Paulo
(Lendo e aprendendo e Nossos amigos). Os anos de 1912 e 1913 parecem ter sido os de maior
movimentação da autora, que, em setembro de 1913, está recebendo carta do Rio de Janeiro,
de Thristão Magalhães, aguardando o envio do livro Lendo e aprendendo para registrá-lo na
Biblioteca Nacional do Brasil e, de posse de uma procuração oficial de Ana, encaminhar junto à
Diretoria de Instrução Municipal sua adoção nas escolas públicas da capital federal, tal qual
ocorrera em São Paulo.16
É interessante então especular quais seriam os fatores que contribuíam para os sucessos de Ana e quais eram os que a prejudicavam em seus intentos. Como fator facilitador, queremos apontar a carência de livros escolares em geral, e, em particular, de livros que se
orientassem por uma moderna pedagogia, além de possuírem qualidades literárias e gráficas.
No caso dos livros de Ana, que eram bem ilustrados e cuidados, o destaque era para o fato de
se adequarem ao ensino pelo método intuitivo, chamado mais correntemente de “lições de coisas”.
Não poderia ser nosso objetivo aqui, examinar a forma e o conteúdo desses livros, mas
vale notar que não faziam menções à religião, sendo narrativas que combinavam o elogio à
natureza com a crença no poder da ciência. Eram textos modernos, que adotavam os valores
de uma República laica como a brasileira e a portuguesa, nas quais diretrizes liberais e cientificistas se combinavam, apostando-se, ao menos na retórica política, na educação como condição de progresso dos povos.
Entretanto, se a autora tinha a favor de si talento literário e conexões políticas, conquistando vários aliados, também encontrou dificuldades, tanto dentro da própria colônia portuguesa, como entre alguns intelectuais da educação, por razões que devem ser examinadas, pois se
agravarão com o passar do tempo. É Thristão Magalhães, em carta de 1913, que nos dá algumas pistas sobre o clima vigente, após o 5 de outubro, no Brasil. Segundo ele,
aportam no Rio de Janeiro, umas aves de arribação com o fito
de falar mal incondicionalmente na República Portuguesa, dando curso a mentiras de todo jeito. Esses especuladores, recebidos pela imprensa serviçal (...) com rufos e toques, ajuntaramse aos obtusos que cá vivem adorando a ‘carcomida monarquia’, que o rei considerava sem monarquistas. Por essas e outras, os Zes Veríssimos se atrevem a publicar sandices sobre
assuntos de que não entendem...17
Não poderia ficar mais claro o ambiente tenso, onde as crenças monarquistas eram alimentadas pela chegada de exilados. Por isso, o remetente previne Ana que faria esforços para
conseguir a aprovação de seu livro, a despeito da “lusofobia” reinante, que era expressa pelos
“Zés Veríssimos de minha terra.” Neste caso, ele se referia, generalizando, ao intelectual José
Veríssimo, crítico literário de grande prestígio, que andava atacando a política portuguesa nas
páginas de O Imparcial. Veríssimo era um republicano histórico, e um dos nomes mais consagrados da crítica literária do período. Ele escrevera um importante livro, A educação nacional,
que teve duas edições: a primeira, de 1890, e a segunda, mais conhecida, de 1906.18 Nele fizera um diagnóstico da instrução pública no Brasil, considerando-a praticamente vazia de elemen-
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tos nacionais, porque dominada ou pelo “classicismo português” ou por textos cujos conteúdos
nada diziam de “nossa terra”. Por conseguinte, para ele, uma nova literatura infantil deveria ser
produzida no país, não apenas em linguagem acessível às crianças, como principalmente em
linguagem “brasileira”. Os novos livros “nacionalizados” deveriam conter páginas de prosadores
e poetas brasileiros, para que se pudesse efetivamente conhecer o solo, o clima, as produções,
as leis, as instituições e as lutas dos brasileiros.
Dessa forma, verificamos que havia razões mais profundas na “lusofobia” de Veríssimo,
que postulava que uma literatura escolar nacional precisava, não só ser feita por autores nacionais, como e principalmente falar de coisas nacionais, devendo o país libertar-se da dependência cultural que mantinha há séculos, com destaque de Portugal. Nesse projeto ele seria
acompanhado por muitos outros intelectuais, no decorrer das décadas seguintes.
4- Os anos 1920, tempo de nacionalismos e modernismos
O fim dos anos 1910 e o início dos 1920 assinalam mudanças no panorama políticocultural no Brasil, demarcando tempos de nacionalismos e inovações artísticas e editorias, muito
menos numa chave de lusofobia, como no início do século, e muito mais na de experimentações e inovações “verdadeiramente brasileiras”. Ana de Castro Osório, em Portugal desde o
início da Primeira Guerra Mundial, talvez não pudesse se aperceber dessa nova dinâmica, e insistisse, com alguma razão, no encaminhamento de seu projeto luso-brasileiro pelos livros e
pela educação das crianças e mulheres.
Mais uma vez sua correspondência é preciosa, pois é o mesmo Thristão Magalhães que
lhe escreve do Rio de janeiro, em dezembro de 1919, informando que seus livros da “Coleção
Para Crianças” faziam sucesso entre os “petizes” e os professores da cidade, que os usavam
para prêmios escolares pela “singeleza dos contos, a modicidade dos preços de venda e o bom
trabalho de impressão e encadernação.”19 E, julgando que a autora tinha como “ganhar dinheiro” nesse filão, sugere algumas temáticas que considera fecundas para a propaganda lusobrasileira no Brasil. Embora longa, a citação é preciosa:
“A jornada de Cabral” (gênero Minha Pátria, que tratará de
apagar a versão do acaso na descoberta do Brasil); os “deputados brasileiros em Lisboa” (conterá considerações sobre o valor
intelectual dos homens que, saídos do Rio, se salientaram nas
cortes de Lisboa), “Um português brasileiro” (apreciações sobre
José Clemente [Pereira], que aproveitarão à demonstrativa de
que o português não prejudica o Brasil); “As duas Repúblicas”
(num espírito em que se acentue como o 15 de novembro entusiasmou aos republicanos de Portugal e o 5 de outubro repercutiu magnificamente no Brasil, despertando o máximo
necessário estreitamento das relações luso-brasileiras); “Raça
esforçada” (a vida laboriosa do português no Brasil, o único
emigrante que entra no território para aí formar família, expandir a raça (...); “Um herói português no Paraguai” (a vitória de
Barroso no Riachuelo) etc20
Uma consulta à produção da autora mostra que ela não seguiu as sugestões do amigo,
mas não porque se afastasse da ideia de elaborar livros destinados às crianças brasileiras. Esse
é justamente o caso de um de seus títulos, preparado nos primeiros anos da década de 1920:
Viagens aventurosas de Felício e Felizarda ao Brasil, Lusitânia, 1923. Em 1920, inclusive, ela
estaria inscrevendo todo um conjunto de livros escolares seriados, no concurso aberto pela Direção Geral de Instrução de Portugal, oportunidade que, segundo ela, aguardava por 10 anos:
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O livrinho encantador, Nossos amigos, Lendo e aprendendo e Viagem aventurosa de Felício e e
Felizarda. 21
Em Portugal ela vivia um bom momento e, no que se referia ao Brasil, preparava-se para a realização de uma viagem, por ocasião das comemorações do Centenário da Independência, em 1922. Nessa ocasião ela vai realizar uma série de conferências, em diversas cidades,
cujas temáticas são a mulher, a maternidade, o urbanismo, o heroísmo dos portugueses e, a
questão central, a “grande aliança” entre Brasil e Portugal, título de sua fala em São Paulo, em
8 de maio de 1923. Todo esse material seria reunido e publicado em livro, A grande aliança,
Lisboa, Lusitânia, 1924. Trata-se de volume alentado, mas seu acolhimento foi bem variável.
Algo já previsível, pois, em São Paulo, a Câmara de Comércio negou-se a patrociná-la quando
de sua estada, alegando não se interessar por “vaidades e ambições femininas”. Enfim, houve
problemas nessa segunda e última estada no Brasil, e os ecos do livro, acreditamos, foram pequenos. O projeto de fazer da literatura brasileira e portuguesa uma só, fundamentando o ideal
de engrandecimento da “raça” luso-brasileira pela língua e pela cultura comuns estava, na verdade, na contramão do que vinha acontecendo no Brasil.
É o que ela vai descobrir, ao se dirigir ao literato e editor Monteiro Lobato, em abril de
1925 e dele obter uma resposta categórica, em maio do mesmo ano.22 A assimetria do tom das
duas cartas é espantosa. Ana dirige-se a Lobato cerimoniosamente para tratar de “assuntos que
nos interessam”. Informa-o que a sua casa editora “vai entrar numa nova fase de progresso”,
ficando sob a direção de seu filho, João de Castro. O objetivo da carta é promover uma ligação
entre as editoras de cada um, que se dedicam especialmente “ao serviço da literatura infantil”,
mas que vendem também todos os gêneros. Pergunta então a Lobato se deseja ser o editor de
um livro que tem pronto e se passa quase todo no Brasil, cujo título é Mundo novo. Também
pergunta se ele tem interesse em adquirir o direito de publicação dos livros da coleção “Viagens
aventurosas de Felício e Felizarda”, da qual o segundo volume é sobre o Brasil. A seguir, indica
que tem em estoque alguns exemplares dos livros, muito conhecidos no Brasil, Lendo e aprendendo e Uma lição de História, e se Lobato gostaria de recebê-los para venda. Por fim, “toma a
liberdade” de enviar um volume de A grande aliança, para que ele o conheça, e conclui a carta
“esperando que V. Exa. me diga se lhe convém e as condições em que o deseja.”
A resposta de Lobato é um balde de água fria, com toda a delicadeza. Primeiro, anuncia
que a editora encontra-se, naquele momento, fora do mercado, “ocupada em imprimir obras já
em domínio público, dramalhões (...) únicas coisas que o Brasil lê.” Assim, informa que não está examinando “nenhum negócio verdadeiramente editorial” e, por tal razão, não pode fazer
nada do que Ana propõe. Porém, isso não é o pior. A questão é que Lobato lhe explica que “visto que a ridícula reforma ortográfica que a República inventou é visceralmente repelida pelo
nosso público”, não edita, nem imprime livros portugueses. Quanto à venda de livros brasileiros
em Portugal, “é coisa que nem se sonha, não só por causa do câmbio, como porque a mentalidade dos dois países cada vez mais se antagoniza, e um não entende o outro.” Informa que
sua casa editorial, com mais de 500 edições de sua propriedade, nunca vendeu um só livro em
Portugal, “e nem procura fazê-lo, pois é tempo perdido.” A seu ver, toda a tentativa de um e
outro lado seria um desastre completo. E finaliza como se escrevesse um epitáfio para “a grande aliança”: “Tenho, por isso, a impressão que o Brasil e Portugal caminham em direções contrárias e nunca mais se entenderão. (...) E disponha deste seu cordial admirador, Monteiro
Lobato.”
A situação de Ana de Castro Osório, no ano de 1925, pessoal e financeira, não melhorou, e as incertezas de sua editora a levaram a outra tentativa de associação, dessa feita com a
reconhecida Casa Editorial Lello& Irmão, da cidade do Porto.
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Por motivo de saúde aconselham-me os médicos a não me preocupar como até aqui, com a gerência da casa editora, motivo
porque desejava associar-me a sua que pudesse desenvolver o
ramo de literatura infantil que tenho dedicado. Se a V. Exa. pode interessar o assunto (...) dando-me a certeza de que muito
mais ainda [se pode] fazer no sentido editorial (...) exploramos
– literatura infantil para as escolas e recreativa, em Portugal,
colônias e Brasil, poderíamos combinar uma entrevista para
acedermos as bases de um acordo.23
A resposta da Lello & Irmãos, como a de Lobato, foi negativa, o que deve ter deixado a
autora e editora em condições cada vez mais difíceis, ao que se somou o fim da República portuguesa em 1926. Na época, ela já estava doente, vindo a falecer em 1935. Monteiro Lobato,
como é sabido, foi premonitório em alguns assuntos, como o da existência de petróleo no Brasil. Mas, no caso da circulação de livros entre as duas “pátrias” de mesma língua, felizmente se
enganou. É o que algum tempo depois constata a poetisa, educadora e viajante, Cecília Meirelles, em carta a Fernando de Azevedo, de 1934, relatando sua estada em Portugal. Entre outros
aspectos da vida cultural, chamou sua atenção, causando-lhe espanto e admiração, a presença
dos livros de Lobato e o quanto ele era lido e conhecido. Sinal que novos tempos viriam.

1

Sobre o assunto, entre outras referências, ver PAULO, Heloisa, Estado Novo e propaganda em
Portugal e no Brasil: o SPN/SNI e o DIP, Coimbra, Livraria Minerva, 1994, cap. V.
2
MATOS, Sérgio de Campos. “Representações da crise finisecular em Portugal” em HOMEM,
Amadeu C., SILVA, Armando Malheiro e ISAÍA, Artur César (coords.) A República no Brasil e em
Portugal: 1889-1910, Coimbra, Imprensa Universitária de Coimbra, 2007.
3
Entre outros: ESTEVES, João. “A coleção Castro Osório: Ana de Castro Osório (1872-1935) em
Leituras, Revista da Biblioteca Nacional, n. 1, outono, 1997 e MEDEIROS, Fátima Ribeiro de. Do

fruto à raiz: uma introdução às histórias maravilhosas da tradição popular portuguesa recolhidas e recontadas por Ana de Castro Osório, Setúbal, Gailivro, 2003. Ver também “Ana de Castro
Osório: faleceu ontem ...” O Século, 24 de março de 1935, p. 2.
4
Na coleção “Para Crianças” os volumes 3, 4, 8, 12, 13 e 14 são Contos tradicionais portugueses; os volumes 2, 6 e 7 são Contos maravilhosos e os demais volumes têm títulos específicos
como Os animais (vol. 10) e As boas crianças (vol. 9).
5

O livro de Fátima Medeiros estuda o trabalho da autora com esses contos tradicionais, destacando como muitos deles têm raízes em outros modelos literários, como é o caso das chamadas
histórias maravilhosas. Dessa forma, quando escreve, Ana de Castro Osório se apropria de contos da tradição oral portuguesa, de contos de outras tradições nacionais e de narrativas de origens literárias de outra natureza, recontando-os e renovando-os e, em o fazendo, construindo
uma literatura infanto-juvenil portuguesa que marcaria gerações de leitores. Estarei me utilizando muito desse valioso livro e agradeço a autora ter-me facilitado o acesso a ele.
6
OSÓRIO, Ana de Castro, “A arte e a literatura na educação infantil”, Minas Gerais, 3 de outubro de 1912, p. 3. Nessa conferência, a tese de fundo da autora é a defesa do valor pedagógico
do maravilhoso na educação infantil, rebatendo posição que negava a importância dessa produção, defendendo até mesmo que ela era prejudicial às crianças. Em sua conferência, Ana recita
canções de ninar, quadras, poemas etc, da tradição portuguesa e brasileira, para evidenciar
seus vínculos e intercessões, bem como o gosto “natural” da infância por elas.
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O estado de Minas Gerais passara por uma reforma do ensino primário sob o governo João
Pinheiro, que implantou os Grupos Escolares e investiu na preparação de professores. Para se
ter uma idéia, em 1909, momento que tratamos, 16 grupos escolares foram criados no estado.
8
CATROGA, Fernando.“Pátria, nação e nacionalismo” em SOBRAL, José Manoel e VALA, Jorge
(orgs.) Identidades nacionais: inclusão e exclusão, Lisboa, ICS, 2010.
9

Espólio da família Castro Osório, ESP N12-61, Biblioteca Nacional de Portugal.
Minas Gerais, 28 de setembro de 1912, p. 2 e 3.
11
Minas Gerais, 1º de outubro de 1912, p. 3.
12
Minas Gerais, 12 de outubro de 1912, p. 4.
13
Espólio da família Castro Osório, ESP N12- 133, Biblioteca Nacional de Portugal. O Joviano
citado é Aurélio R. Pires Joviano, um dos nomes que assina a aprovação de Uma lição de História, em 1908.
14
Estou trabalhando com uma edição da Biblioteca Nacional de Portugal. O escritório da editora
ficava situado na Rua S. Bento, 21 - 2º, não se tendo mais dados desse empreendimento, nem
se sabendo se ele se ligava à colônia portuguesa em S. Paulo.
15
Estamos trabalhando com a quarta edição de Nossos amigos, Lisboa, Lusitânia Editora Ltda.,
1922, pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal.
16
Espólio da família Castro Osório, ESP N12- 135, Biblioteca Nacional de Portugal. Nesse momento, o responsável pela Diretoria de Instrução da capital federal era Ramiz Galvão, historiador e professor do Colégio Pedro II, que havia sido preceptor dos filhos da Princesa Isabel,
antes do banimento ocorrido após a proclamação da República em novembro de 1889.
17
Espólio da família Castro Osório, ESP N12- 135, Biblioteca Nacional de Portugal.
18
VERÍSSIMO, José. A educação nacional, Rio de Janeiro/São Paulo/Belo Horizonte: Livraria
Francisco Alves, 1906 (2 ed.), 206p. O livro ganharia, recentemente, uma terceira edição da
Mercado Aberto Editora, Porto Alegre, 1985, Série Perspectivas, 14. Sobre esse livro, ver GOMES, Angela de Castro. A República, a história e o IHGB, Belo Horizonte, Argvmentvm, 2009,
capítulo III.
19
Espólio da família Castro Osório, ESP N12-135, Biblioteca Nacional de Portugal.
20
Idem.
21
Espólio da família Castro Osório, ESP N12-14, Biblioteca Nacional de Portugal.
22
Espólio da família Castro Osório, ESP N12- 132 e 131, respectivamente, Biblioteca Nacional
de Portugal.
23
Carta de 28 de dezembro de 1925. Espólio da família Castro Osório, ESP N12- 15, Biblioteca
Nacional de Portugal.
10
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O século XIX emerge como um momento fulcral na história da literatura para crianças.
O período que Peter Hunt designa por “maturity” - desde 1860 até 1920 - “a primeira idade de
ouro dos livros para crianças” (1994: 59) é também, para o caso português, uma época de maturidade e de maioridade, em alguns aspectos.
Como já escrevemos noutro local (Bastos, 1999), pelas profundas transformações sociais que se vão operando, pelo desvendar de novas perspetivas em relação à importância da
idade infantil, este ciclo constitui realmente um marco fundamental para a compreensão de todo o fenómeno da escrita para crianças. Embora seja possível distinguir diversas fases dentro
do século XIX, as grandes questões, que ainda hoje se debatem nesse capítulo dos estudos
literários e culturais, encontramo-las já expressas nessa altura. Desde preocupações mais
abrangentes, como as múltiplas relações entre a educação e a escrita para crianças, à articulação entre a leitura útil e a leitura agradável e “amena”, à importância da presença da fantasia
na literatura destinada às crianças e o profundo valor educativo das formas da literatura tradicional, estes são alguns dos parâmetros fundamentais que podemos identificar e que continuam
a constituir fonte de análise e reflexão.
Figuras proeminentes da literatura portuguesa refletem sobre a educação e a literatura
para as crianças ou retratam cenas e episódios da infância. É o caso de Eça de Queirós (“A Literatura de Natal”, Cartas de Inglaterra, 1877-1882) ou de Ramalho Ortigão (“Do Natal e das Festas das Crianças”, Farpas Esquecidas, 1881). ), Júlio Dinis, em certos episódios de As Pupilas do
Senhor Reitor (1867) e A Morgadinha dos Canaviais (1868), Trindade Coelho, em alguns contos
de Os Meus Amores (1891).
Na nossa comunicação pretendemos, assim, tendo em atenção o contextos sociocultural e as correntes pedagógicas da época, abordar a problemática dos livros para crianças, sobretudo no último quartel do século XIX, na dupla função que vão assumindo: recrear e educar
as crianças desse tempo. Enquanto elementos de socialização, junto das classes mais abastadas, esses livros apresentam modelos de conduta e sugerem normas comportamentais, ao
mesmo tempo que proporcionam uma dimensão de lazer. Neste aspeto, destaca-se, por exemplo, a “recreação” associada às práticas de representação em família, patente nos livros para
teatro que também surgem neste período.
Através da análise de diferentes obras do período considerado, com ênfase numa perspetiva cultural, procuraremos destacar os propósitos lúdicos e formativos inerentes aos livros
para crianças, enquanto “materiais” portadores de um significado sociocultural com especial
relevo. Considerando o texto literário como um tipo de "discurso social", na designação de
Fowler ("Literature as social discourse"), não poderemos esquecer duas outras vertentes que
marcam o facto literário: o que o texto diz da sociedade (o seu referente) e o que o texto diz à
sociedade (o seu "discurso").
Podemos também afirmar, com John Stephens (1996), que a literatura para crianças
pertencerá ao domínio das práticas culturais que têm como um dos seus propósitos socializar os
destinatários preferenciais. Uma vez que o futuro cultural e social é investido na criança – investimento este que surge expresso de forma mais ou menos explícita, consoante as épocas –,
os escritores para crianças tomam frequentemente a seu cargo a tarefa de tentar moldar as
atitudes da audiência em "formas" desejáveis (para os adultos). É nosso objetivo identificar e
analisar a presença destas dimensões nas obras selecionadas, tendo em atenção que qualquer
livro é em parte "escrito", não só pelo seu autor, mas também pelo mundo em que ele vive. Um
entendimento global do fenómeno da comunicação literária pressupõe uma compreensão dos
contextos culturais e sociais em que se processam a produção e a receção textuais.
Numa época em que as traduções assumem um destaque particular, neste campo editorial, iremos focalizar a nossa atenção em obras originais de autores portugueses que mais
sobressaem nesta época, na medida em que serão sobretudo esses textos que melhor eviden-
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ciam as perspetivas vigentes na sociedade portuguesa em relação a diferentes aspetos: (1) às
leituras que serão consideradas mais adequadas para os jovens leitores; (2) às “lições” consideradas mais significativas para serem transmitidas através desses livros; (3) a modelos sociais
que ressaltam na construção textual.
Partimos, portanto, da ideia-base que temos vindo a desenvolver, de que não existem
textos "inocentes", na literatura para crianças, no sentido em que qualquer obra veicula uma
determinada visão da sociedade, um sistema de valores e de símbolos que funcionam como
quadro de referência para a criação de identidades, para a sua integração no grupo e para a
sua actuação social. É por isso que no nosso percurso procuraremos dar atenção, em simultâneo, ao contexto discursivo interno e ao externo, visto que os textos analisados estabelecem
fortes relações com os elementos culturais/sociais/pedagógicos mais vastos em que se insere
este tipo particular de "discurso social". Neste sentido, como refere Stephens (1992: 3), "writing for children is usually purposeful, its intention being to foster in the child a positive apperception of some socio-cultural values". E quais são esses valores? Basicamente, poderemos
enunciar que incluem aspectos actuais da moral e da ética, um sentido do que é mais válido e
significativo na cultura do passado, e aspirações sobre o presente e o futuro.
De entre os autores e obras que pretendemos analisar, destacam-se os que identificamos a seguir.
F. X. de Ataíde Oliveira, que publica em 1897 o livro Contos Infantis, em dois volumes.
O apontamento mais marcante é o facto de o primeiro desses volumes se dirigir “às crianças do
sexo feminino” e o segundo ao “sexo masculino”. Sob a forma de pequenas narrativas, abordam-se temas ligados à vida quotidiana e aos valores fundamentais que a deverão reger.
Maria Rita Chiappe Cadet, autora de várias comédias infantis, publicadas na década de
80: cerca de onze pequenos quadros publicados na colecção “Teatro das Crianças”. São pequenos diálogos que retratam situações vividas por crianças, e onde se conduz quase sempre a
história para um final que destaca os benefícios de uma índole bondosa e franca. Com uma orientação escolar (pois contam com a aprovação oficial “para uso das escolas primárias”), escreveu ainda Flores da Infância (1880) e Os Contos da Mamã (1883).
Alice Pestana (Caïel), directora da Revista Branca, publica também Às Mães e às Filhas
(1886), colectânea de contos de temática educativa/moral. Alguns desses contos serão reeditados em Primeiras Leituras (encontrou-se apenas uma 2ª ed., de 1890).
Virgínia de Castro e Almeida, A Fada Tentadora (1897), outra autora de originais que
inicia a sua longa actividade literária, não só para crianças, neste fim de século.
Gomes Leal, que escolhe a forma poética para escrever a sua História de Jesus para as
Criancinhas Lerem (1883).
Guerra Junqueiro, na organização dos Contos para a Infância (1881), obra bem aceite,
se tivermos em conta o número de edições (quatro, até 1900) inclui histórias tradicionais, como
“Branca de Neve”, “O Chapelinho Encarnado” ou “Os Pequenos no Bosque”. De sua autoria temos ainda a Tragédia Infantil (1887), narrativa em verso.
Ana de Castro Osório, cuja actividade como autora para crianças terá um desenvolvimento significativo no século seguinte. Vai distinguir-se na área da divulgação de contos oriundos do folclore nacional, por exemplo na revista Para as Crianças, com início em 1897. De
acordo com uma orientação de pendor mais instrutivo e, de certo modo, com uma preocupação
acentuada por uma educação para a cidadania (objectivo hoje tão em voga) publica, perto do
virar do século, Alma Infantil (1899), dedicado ao filho João, mas também a pensar “com amor
na educação das crianças do teu país”. Trata-se de uma colectânea de pequenos contos, alguns
anteriormente aparecidos em periódicos, como é o caso de “O Jardim do Jorge”.
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Esta comunicação discutirá, de forma comparada, a construção de um espaço de produção e
circulação de obras literárias para crianças na Argentina e no Brasil na primeira metade do século XX. Nessa época, o tema das leituras infantis ganhou importância nos dois países, articulado ao diálogo com experiências européias e norte-americanas nesse campo, à valorização social
de questões relativas à infância, ao desenvolvimento e segmentação do mercado editorial, à
expansão do sistema escolar, e à diversificação das instâncias para debate e ação educacionais.
Os problemas centrais da investigação referem-se ao papel atribuído às leituras literárias na
formação das crianças e à natureza dos repertórios literários colocados em circulação para esse
público. Associada à formação das crianças, mesmo quando essencialmente criativa e recreativa, a literatura infantil, que em princípios do século XX começava a se introduzir na Argentina e
no Brasil como um campo específico da produção e do comércio de livros, cativou a atenção de
determinados agentes culturais, ligados ao mundo das letras ou da educação. Tornou-se, paralelamente, objeto de políticas públicas, uma vez que os organismos estatais argentino e, sobretudo a partir dos anos 1930, brasileiro, ampliaram as ações voltadas à formação dos futuros
cidadãos. Articulados a movimentos do mercado e a políticas públicas, esses agentes culturais
colocaram-se, de variadas formas, como produtores ou mediadores das leituras infantis extraescolares, que se queriam estimular, renovar ou controlar.
Com base em uma historiografia que vem imprimindo novos caminhos e significados à história
literária, dos livros e da leitura – sugestivos para os cenários latino-americanos da primeira metade do século XX, onde os problemas da alfabetização e da leitura ganhavam centralidade nos
debates públicos –, enfoquei os discursos sobre a leitura e os esforços para compor repertórios
e prescrever práticas. Escritores e mediadores comprometidos com propósitos de modernização
participaram de projetos de iniciativa pública ou privada, fazendo veicular críticas, sugestões ou
demandas sobre o tema.
Em muitas das instâncias de produção ou de mediação que procurei identificar – relativas a escritores, educadores, bibliotecários e editores – evidenciava-se o diálogo com concepções de
educação integral, tributárias da moderna pedagogia ou da escola nova. Tais concepções previam o estabelecimento de instituições educacionais complementares à escola, dentre as quais,
bibliotecas.
Ao mesmo tempo, assumia-se o desafio de ampliar os domínios de circulação da cultura letrada, apropriando-se de concepções ilustradas para definir as letras como chave de transformação social. Na Argentina, essas perspectivas remontam em particular à segunda metade do
século XIX, quando o país foi governado por presidentes liberais, empenhados em promover a
modernização nacional; no Brasil, ganharam alento com o advento da República e, diante da
persistência das altas taxas de analfabetismo, continuaram alimentando pautas de reivindicações e projetos políticos.
A relevância desse projeto em ambos os países na primeira metade do século XX constitui o
“problema comum” que March Bloch como condição necessária ao desenvolvimento da chamada História Comparada.
Como o escopo da pesquisa é consideravelmente amplo, minha ênfase recairá aqui sobre o perfil dos livros em circulação em duas diferentes bibliotecas infantis públicas, em Buenos Aires e
em São Paulo. Para a construção de eixos comparativos sobre a natureza das obras infantis que
se fizeram circular nessas bibliotecas, recorri às seguintes fontes: livros de inventário, catálogos
e bibliografias preparadas por bibliotecários; catálogos de editoras; exemplares de obras, de
origem nacional ou estrangeira, que mereceram a atenção de mediadores aqui enfocados; documentos referentes a políticas públicas educacionais e culturais.
As duas bibliotecas infantis analisadas surgiram em contextos diferentes. A Sección Infantil,
fundada por Leopoldo Lugones junto à Biblioteca Nacional de Maestros (BNM) em Buenos Aires,
em 1916, inseria-se em um espaço consagrado à formação e ao aperfeiçoamento de professo-
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res. Ainda que não estivesse, do ponto de vista dos freqüentadores, diretamente vinculada às
atividades escolares, nascia sob o amparo do sistema educacional público. Seu criador, porém,
era um escritor e poeta, com incursões pelos campos da política e da educação – alguém que
tratava a literatura, mesmo para crianças, não apenas pela ótica pedagógica.
A Biblioteca Infantil de São Paulo, por sua vez, inaugurada quase 20 anos mais tarde, foi obra
do Departamento de Cultura do município, chefiado pelo também escritor e poeta Mario de Andrade. Incumbida de sua instalação e gestão esteve Lenyra Fraccaroli, formada pela Escola
Normal mas identificada, desde cedo em sua trajetória profissional, com atividades bibliotecárias. A Biblioteca Infantil nascia como um espaço formalmente independente do sistema educacional, embora sua diretora dialogasse, na concepção de seu trabalho, com as referência
teóricas escolanovistas.
A hipótese preliminar desta pesquisa era de que o acervo da Sección Infantil argentina estaria
mais afinado com conteúdos escolares, ao passo que a Biblioteca paulistana, com obras recreativas e ficcionais. Não foi, entretanto, o que se constatou. A diferença mais saliente entre um e
outro acervos diz respeito à origem dos livros que os compunham e aos repertórios literários,
diferença essa em boa parte explicada pelo lapso de tempo que marca a criação das duas instituições e pelo tipo de desenvolvimento que tiveram os mercados editoriais num e noutro país.
Assim, a presença de obras editadas no exterior foi bem maior no caso do acervo argentino,
dado que, até princípios dos anos 1940, essa foi a principal fonte de livros especificamente dedicados à infância para o público daquele país.
Títulos consagrados no universo cultural hispânico – como Historia de Gil Blas de Santillana, de
René Le Sage, Las aventuras de Telémaco, de Fénelon, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez,
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, de Julio César de la Croce, El ingenioso hidalgo D. Quijote de
la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra – repetiam-se em numerosas adaptações importadas do Velho Mundo. No acervo brasileiro, a presença de títulos como os mencionados, quando ocorria, era mais tímida. Por exemplo, não havia alusão na Bibliografia de Fraccaroli, dada a
indisponibilidade de edições brasileiras no período que o documento abrange, a Platero y yo e
As aventuras de Telêmaco, algumas das pérolas do repertório literário infantil europeu. De Bertoldo, Bertoldinho e Cacasseno constava apenas a edição da Vecchi. Já D. Quixote de la Mancha
figurava em três diferentes adaptações.
Ao mesmo tempo, os livros de inventário da BNM faziam referência a múltiplas adaptações, para crianças ou jovens, de clássicos da literatura – obras como as de William Shakespeare ou Calderón de la Barca –, gênero menos freqüente no repertório da Biblioteca Infantil. Além
disso, a Bibliografia brasileira mencionava poucas obras editadas na França e, dentre as edições
portuguesas, apenas as mais contemporâneas. Afinal, muito do repertório europeu – ou estrangeiro em geral –, para crianças, chegou à Biblioteca em edições brasileiras. Exemplos são os
romances franceses da coleção “Menina e Moça”, os contos de Perrault, Grimm e Andersen
adaptados pela Melhoramentos, entre outras empresas, as versões de Alice publicadas pela
Globo ou pela Companhia Editora Nacional.
Havia, naturalmente, títulos da literatura universal que coincidiam nos dois acervos: traduções e adaptações de As mil e uma noites e da obra de Perrault, Grimm, Andersen, Schmidt,
Ségur, Defoe, Swift, Carrol, Twain... E títulos da literatura argentina, traduzidos para o português, que ingressaram na Biblioteca Infantil – de Vigil, Quiroga... O contrário não se deu. Urupês de Lobato constava dos livros de inventário da BNM, mas nenhum de seus textos infantis,
disponíveis em espanhol a partir dos anos 1940, sugerindo que o olhar dos responsáveis pela
Sección Infantil estava mais voltado a outras paragens.
Finalmente, a fonte mais caudalosa da Bibliografia de Fraccaroli, os contos de Walt Disney, não fluiu para a Sección Infantil, já desvigorada quando aquela começou a brotar. A litera-
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tura de origem norte-americana que aí chegou, sobretudo por edições espanholas, eram os
clássicos do século XIX, de Louise May Alcott e Mark Twain.
O que se nota como comum a ambas as Bibliotecas é a flexível orientação ideológica na
composição do acervo: agregavam-se textos cristãos, histórias instrutivas, contos folclóricos,
álbuns divertidamente ilustrados, romances, obras nacionais e estrangeiras. No universo das
leituras criativas, as prescrições pareciam mais fluidas do que as que envolviam as leituras escolares. As cartilhas e livros de leitura traduziam de forma mais clara, por exemplo, as oscilações da vida política nacional, como sugerem as estampas e textos exaltando Vargas ou Evita
Perón.
Alguns dos sentidos atribuídos a essas Bibliotecas, de promover lazer e cativar as crianças para a leitura, ajudam a explicar essa relativa autonomia, que abria espaço aos critérios
artísticos, suavizando os ideológicos. Suavizando, mas não anulando. Leopoldo Lugones, como
Lenyra Fraccaroli, gostava de destacar serem os freqüentadores das Bibliotecas originários de
famílias trabalhadoras, que aí encontravam condições para o seu desenvolvimento moral e intelectual. Para além do papel de formar leitores, ambos atribuíam à biblioteca um papel social, ao
cultivar atitudes e práticas que as próprias crianças ajudariam a disseminar em seus meios de
origem.
Ao promover a leitura pública, as duas Bibliotecas representavam uma ação do Estado
sobre a sociedade, um canal de modernização cultural – de familiarização com um repertório
literário legitimado, de internalização de determinadas atitudes e determinados princípios morais e estéticos.
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Resumo
Nesta comunicação pretendemos centrar-nos no tema da leitura e da escrita, apresentando e
estudando uma colecção de narrativas para jovens, “Grandes Portuguesas”, da autoria de Teresa Leitão de Barros, com ilustrações de Inês Guerreiro, vinda a lume no final dos anos 40 e início dos anos 50 do século XX, editada pelo Secretariado Nacional de Informação, Cultura
Popular e Turismo (S.N.I.), cujos títulos eram Infanta Dona Maria (1949); A Rainha D. Leonor
(1949); D. Filipa de Vilhena e as heroínas de 1640 (1950); As Heroínas de Diu (1951).
Teresa Leitão de Barros (1898-1983) foi uma escritora e uma professora do antigo ensino liceal,
com várias obras publicadas quer para um público infantil e juvenil quer para adultos, cultivando o conto, o ensaio, a tradução, o teatro e mesmo livros didácticos. Se na actualidade, as ilustrações são fundamentais nos livros para crianças e jovens, na época em que a colecção
“Grandes Portuguesas” veio a lume, o papel do ilustrador era relegado para um plano muito
irrelevante. Ainda assim, Inês Guerreiro, ilustradora desta colecção, oferece-nos capas a preto e
branco com as figuras iluminadas nos respectivos opúsculos. Pintora, Inês Guerreiro assinou
ilustrações em livros de diversos autores, como por exemplo Fernanda de Castro.
Durante as décadas de 30 e 40, do século passado, colecções semelhantes tinham sido publicadas, pela mesma entidade, nomeadamente a colecção “Pátria” e a colecção “Grandes Portugueses”, ambas assinadas por Virgínia de Castro e Almeida. Nesta última colecção, surgem-nos
ainda opúsculos também assinados por Teresa Leitão de Barros (Heróis da Tomada de Lisboa,
(1948)) e por João Estêvão Pinto, o grande continuador da colecção “Grandes Portugueses”,
após a morte de Virgínia de Castro e Almeida, em 1945. Estas colecções tiveram, na época,
bastante impacto junto dos/as jovens, como assinala Nóvoa (2003), tendo a colecção “Pátria”
sido amplamente divulgada nas escolas, chegando a ser a sua leitura obrigatória nalgumas escolas primárias.
Relativamente à coleção “Grandes Portuguesas” importa situá-la no seu contexto histórico. O
seu primeiro opúsculo data de Maio de 1949, pelo que deve ser lembrado o panorama político,
económico e educacional da época.
Apesar de Portugal não ter integrado o grupo dos países beligerantes na 2.ª Grande Guerra
Mundial, o regime salazarista não saiu incólume do final do conflito, tendo muitos esperado que
o triunfo das democracias forçasse uma abertura do regime. No entanto, tal não veio a suceder.
Do ponto de vista político, o regime consolidou-se e apenas veio a sofrer um primeiro grande
abalo no final da década de 50 do século passado, com a campanha eleitoral para a Presidência
da República protagonizada pela candidatura do General Humberto Delgado. A estrutura económica do país conhece alterações, tornando-se evidentes as tensões entre os sectores económicos que defendem a manutenção da estrutura agrícola e os que defendem a industrialização
do país. No que toca à política educativa, em vez da esperada abertura e transformação, o regime apostou na erradicação do sistema educativo de vozes incómodas, de que é exemplo a
demissão de Bento de Jesus Caraça e Mário Azevedo Gomes (Carvalho, 1996, p. 783) a que se
seguiriam outras. A reforma de 1947-48 surgiu naturalmente das necessidades evidenciadas
pelas transformações globais que a Europa, e Portugal, conheceram no desfecho do conflito
mundial. O seu autor foi o ministro Pires de Lima, e consubstanciou-se através da publicação do
Decreto-Lei n.º 36507, de 17 de Setembro de 1947, que define as grandes linhas programáticas, e do Decreto-Lei n.º 37112, de 22 de Outubro de 1948, que define os programas (Torgal,
1996).
É, pois, neste contexto que encontramos um vasto conjunto de livros de ficção histórica, livros
de divulgação de episódios e de figuras da História de Portugal destinados a um público juvenil.
Na verdade, de acordo com Torgal (1996, p. 507), a literatura de divulgação representa um
papel muito importante para que a sociedade entenda, claramente, a interpretação que cada
época faz da sua história. A formação da consciência histórica das gerações mais novas foi
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também feita com obras de divulgação, de ficção histórica, que lhes eram destinadas. Aliás,
ainda de acordo com Torgal (1996, p. 507) “talvez não haja outra forma mais adequada do que
a literatura histórica dedicada às crianças, aos jovens e ao povo.”, como forma de divulgar a
história e a ideologia vigentes numa certa época em determinada sociedade. É nesta linha de
sentido que podemos enquadrar a colecção “Grandes Portuguesas”. Editada em pleno Estado
Novo, ela encontra-se na senda de outras colecções, já mencionadas por nós anteriormente,
que abordaram diversas figuras da História de Portugal, num tom de nacionalismo exacerbado
e num rumo que ia ao encontro e estava em perfeita sintonia com os valores e os princípios
ideológicos do período salazarista. Este é um período, nas palavras do filósofo Alexandre Franco
de Sá, no seu artigo intitulado “Democracia”, publicado na revista XXI, Ter opinião, que “forjou
propagandisticamente a ideia de um “mundo português”: uma ficção na qual o conflito não tinha qualquer espaço, um mundo artificial no qual a discussão, as contradições, as fraquezas e
as dúvidas eram substituídas pelo heroísmo e o espírito missionário de uma comunidade que
agia, em plena harmonia, com certeza e fé inquebrantável.” (Sá, 2011, p. 97).
Quem assinava estas obras para um público mais jovem não eram historiadores; eram “literatos”, pouco preocupados com o rigor científico e, nessas obras, “a ideologia desempenhava a
função de, consciente ou inconscientemente, ir assimilando e orientado a análise histórica.”
(Torgal, 1996, p. 515).
Não deixa de ser curioso que na época nos surja uma colecção que ilumina apenas figuras históricas femininas; de facto, é notório um predomínio, nas colecções anteriormente já referidas,
das figuras históricas masculinas. A este facto não será alheio, certamente, a condição social e
profissional de Teresa Leitão de Barros, afirmando-se no 1.º volume da colecção de sua autoria
que “Numa época em que é já tão frequente ver-se a mulher conquistar a sua emancipação
económica utilizando, como arma de defesa dos seus direitos – cuja legitimidade já ninguém
ousa discutir - o amor ao estudo e uma longa e paciente preparação cultural, a figura da Infanta D. Maria reveste-se de singular relevo entre o pequeno número de vultos femininos que mais
nobremente valorizam a nossa História.” (Barros, 1949, p. 5)
Os objectivos que presidem a esta nossa investigação são então dar a conhecer a colecção
“Grandes Portuguesas”; iluminar a figura da sua autora, Teresa Leitão de Barros; compreender
os objectivos subjacentes a esta colecção; perceber em que medida as mulheres, personagens
principais destas obras, e o seu papel na sociedade são perspectivados, à luz dos modelos, conceitos e paradigmas da época; compreender as representações sobre a História de Portugal e
sobre as figuras históricas femininas, que perpassam nestas narrativas.
Deste modo, o âmbito cronológico desta investigação situa-se, grosso modo, no dealbar dos
anos 50 do século XX, década em que vieram a lume os volumes da colecção “Grandes Portuguesas”.
Várias são as fontes utilizadas nesta investigação. Assim, apresentamos como fontes primárias da nossa investigação alguns dos livros que constituem a colecção “Grandes Portuguesas”;
queremos, desde já, ressalvar que a investigação se centra nos opúsculos da colecção “Grandes
Portuguesas”, pertencentes ao espólio existente na biblioteca da Universidade de Évora, Portugal. Como fontes secundárias da investigação, surgem diversos ensaios de autores, que podem apoiar o nosso estudo, como Rómulo de Carvalho, Luís Reis Torgal ou António Nóvoa.
A metodologia utilizada no estudo será a análise de conteúdo das obras já referidas, sua categorização e posterior discussão dos dados levantados.
Como principais conclusões desta investigação, destacamos que estamos perante narrativas
de ficção histórica, para os/as jovens leitores/as de então, onde se pretendia divulgar a História
e as figuras históricas femininas de Portugal, de acordo com os princípios políticos e de memória histórica estabelecidos pelo regime do Estado Novo.
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No século XVIII e até meados do século XIX, grande parte da população que tinha acesso
à língua escrita era dotada apenas da capacidade de ler, uma vez que os aprendizados da leitura e
da escrita eram feitos em momentos dissociados e sucessivos. De acordo com o Diccionario universal de educação e ensino elaborado no século XIX,
nas escolas d’outro tempo a escripta e a leitura constituíam duas ordens d’ensino essencialmente desligadas. Um grande numero de
alumnos contentava-se só com aprenderem a lêr, e mesmo para os
que desejavam aprender tambem a escrever, este ensino só começava geralmente depois do alumno estar bem desembaraçado na leitura (CAMPAGNE, 1886, p. 894).
Os manuais de caligrafia dos séculos XVIII e XIX comprovam o costume de se ensinar
a ler e escrever em momentos dissociados e sucessivos nas escolas que se utilizavam do método individual. Além disso, são fontes preciosas para que se possa entender como eram ensinadas as habilidades de leitura e escrita. No método individual de ensino, o professor chamava a
sua mesa os alunos, sucessivamente, e lhes prescrevia alguma atividade a ser feita durante o
horário da aula. Pierre Lesage afirma que cada estudante se dedicava isoladamente ao seu
exercício, que se restringia, muitas vezes, a ler o material de leitura que possuía. Não havia
programas obrigatórios a serem seguidos por toda a classe, nem seriação, tampouco divisão
dos alunos conforme suas idades ou desenvolvimento intelectual (1999, p. 10).
O mestre calígrafo P. Jerônimo Soares Barbosa era um dos professores que defendia
de modo veemente que o ensino da leitura fosse dissociado e antecedesse ao da escrita. Em
suas palavras: “os meninos não se devem ensinar a Escrever, senão depois de terem já alguma
firmeza nos musculos da mão [...] e depois de saberem lêr desembaraçadamente a letra impressa tanto redonda como bastarda; e antes de entrarem na leitura da letra de mão ou diplomatica” (BARBOSA, 1796, p. 02).
A maneira de se ensinar a ler deveria respeitar a determinadas fases, conforme fica
explícito também no trabalho de Áurea Adão (1997). A primeira delas tratava-se do aprendizado do ABC, ou seja, do alfabeto. Eram aprendidas as vogais e, depois, as consoantes. Em seguida, vinha a soletração e a silabação – parte esta feita a partir de cartas de sílabas em que
as sílabas ficavam dispostas conforme suas “famílias” (ba, be, bi, bo, bu; bam, bem, bim, bom,
bum etc). Por fim, os estudantes memorizavam frases simples e as identificavam no papel. A
silabação era uma etapa fundamental, principalmente para que os estudantes pronunciassem
bem as palavras, de acordo com o professor Manoel de Andrade e Figueiredo. Em seu manual
de caligrafia, publicado em 1719, dizia o professor em que
alguns pays, [...] que imprudentes perseguem aos Mestres, para que
lhes adiantem os seus filhos, não querendo admitir o inconveniente
da pouca idade [...], ou rudeza; parecendolhes que no darem os
meninos por escritos, ou sentenças, consiste o saberem ler, o que he
ignorancia conhecida; porque todas as vezes, que os Mestres os
passaõ das cartas de nomes, & orações sem perfeyto conhecimento
das letras, & syllabas, aprendem o ler com mais dilaçaõ, & com o defeyto de não saberem ao depois escrever o que pronunciaõ (FIGUEIREDO, 1719, p. 12).
Na segunda fase de aprendizado da leitura, passava-se aos catecismos, textos religiosos e de moral.
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Os manuais de caligrafia também indicam as fases de aprendizado da escrita. Na primeira, o estudante deveria manter uma correta posição da mão e dos dedos ao segurar a pena
e uma postura corporal adequada. Aprendia, ainda nesta fase, o corte correto das penas para
traçar cada estilo de letra. Eram feitos os exercícios caligráficos, ou seja, o treinamento das
linhas. Estes exercícios tinham como objetivo “adestrar” todo o braço daquele que aprendia a
escrever, começando das linhas retas para as curvas e, por fim, as combinadas ou mistas. Os
desenhos das letras começavam das minúsculas para para maiúsculas.
A segunda fase de aprendizado indicada era a “escrita corrente”, que se tratava de
composição e ditado, para treinar, além da letra, a ortografia. A última fase era o estudo da
gramática, reservado somente para as classes mais avançadas.
Nos setecentos aprendia-se, primeiramente, a técnica da leitura. Depois de cerca de dois
anos, caso houvesse possibilidades e aspirações, aprendia-se a escrever e, por fim, as quatro operações básicas da Matemática. Não havia um único processo de difusão da cultura escrita, mas
dois: o da difusão da leitura e o da difusão da escrita. A leitura se disseminou de modo mais rápido, pois se trata de uma aprendizagem mais fácil e mais acessível do ponto de vista financeiro,
quando comparada com a técnica da escrita. Vários alunos poderiam aprender com a ajuda de um
livro ou cartilha, mas o papel e a tinta não podiam ser reutilizados. A aprendizagem da leitura e da
escrita de forma simultânea e combinada no contexto escolar foi uma inovação trazida pelo método do ensino mútuo (VIÑAO FRAGO, 1993, p. 41)1.
A reforma dos estudos promovida no reinado de D. José I se inscreve neste contexto de
difusão da cultura escrita. Previa a gratuidade da educação e regulamentava novos métodos de
ensino do Latim, Grego, Hebraico e Retórica, conhecimentos ministrados nas Escolas Menores.
O Alvará de 1759 determinava que o estudo dessas línguas começasse, preferivelmente, pelo
da Gramática Portuguesa. Para que este projeto fosse posto em funcionamento, instituiu-se a
Direção Geral dos Estudos, da qual o primeiro Diretor de Estudos foi o D. Tomás de Almeida, ao
qual estavam subordinados os professores. O Diretor-Geral era o responsável pelo cumprimento
da legislação referente ao ensino, pelo regulamento das aulas e pela nomeação de comissários.
No Ultramar, os comissários observavam o funcionamento das aulas, a organização de exames
para contratações de mestres e prestavam relatórios anuais ao Diretor-Geral sobre o estado das
escolas. Este, por sua vez, prestava contas da situação geral do ensino ao Rei em seus relatórios anuais.
Mesmo tendo sido publicada uma regulamentação bastante minuciosa, que criava uma
rede escolar pública padronizada, a Reforma dos Estudos Menores sofreu, em sua primeira fase
(compreendida entre 1759 a 1772), sérias dificuldades de concretização. Esta fase inicial da
Reforma dos Estudos se encontra ainda pouco explorada pela historiografia brasileira. Isto ocorre devido à exiguidade das fontes encontradas para o período em nosso arquivos. Todavia,
muitas foram as adversidades descritas, tanto pelos funcionários do Estado quanto pela primeira geração de mestres que participou deste momento de instituição das aulas públicas e, sobre
o assunto, há informações em arquivos portugueses, especialmente no que se refere à circulação de livros de uso escolar.
Para que o projeto centralizador do Ministro Carvalho e Melo fosse efetivamente implantado, a padronização dos conteúdos ensinados era necessária, assim como a edição e controle sobre os livros de uso no ensino. Após o ano de 1759, foi empreendida uma verdadeira
caçada a tudo o que se ligasse à tradição intelectual jesuítica, principalmente os livros. A busca,
apreensão e destruição de obras publicadas por padres inacianos e proibidas pelo Alvará de
1759 era uma das atribuições da Diretoria Geral dos Estudos, que deveria ser efetivada por
seus comissários. Em documento não datado, assinado por José Roberto Vidal da Gama, encontra-se a seguinte lista de livreiros da Corte de Lisboa que negociavam livros proibidos:
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Jerônimo Francisco e Araujo Mestre Livreiro e morador ao Moinho de
Vento tem os Livros seguintes
5 – Primeiras partes da Arte explicada de Madureira
2 – Segundas partes = e primeira ortografia do mesmo Autor
1 – Cartapacio de Syntaxe do Padre Manoel Alves e
3 – de Syllaba
4 – de Gêneros de Joaõ Nunes Freire e
3 – de Rudimenta do mesmo Autor
2 – Promptuarios do Padre Franco
Christovaõ Joze de Azevedo Mestre Livreiro e morador ao Menino
Deos tem os Livros seguintes
1 – Jogo de Madureira
2 – Tomos Truncados do mesmo Autor
1 – Promptuario
João Baptista Xenon mercador de Livros que mora ao Paço novo tem
os seguintes
2 – Cartapacios de Syntaxe de Joaõ Nunes Freire
2 – Jogos de Arte explicada de Madureira
Domingos Gonçalves Impressor e morador a São Christovaõ tem os
seguintes
8 – Cartapacios de Rudimenta e gêneros de Joaõ Nunes Freire
Francisco Gonçalves Marques Mestre Livreiro e morador na Rua nova
tem os seguintes
11 – Livros de Artes de Madureira
215 – Cartapacios de Gêneros e Rudimenta de Joaõ Nunes Freira
2 – Promptuarios de Syntaxe
7 – Xarros
Luis de Moraes que contrata em Livros e morador no principio da Rua
da Fé tem os seguintes
28 – Cartapacios de Gêneros de João Nunes Freire
1 – Promptuario
Agostinho Joze Peleja Mestre Livreiro e morador ao Salitre tem os
seguintes
4 – Artes Portuguezas
4 – Promptuarios do Padre Franco
4 – Cartapacios de Gêneros dos Pes
6 – de Rudimenta e gêneros de Joaõ Nunes Freire (AGAL, Livro 1741)2.
Esta é uma fonte que apresenta problemas, como a ausência da data em que foi realizada a averiguação. Ademais, os títulos dos livros se encontram muitas vezes incompletos e
sem indicação dos nomes dos autores. Apesar de todos esses empecilhos, tal documento não
deve ser desprezado, uma vez que comprova que em Lisboa, na Corte do Reino de Portugal,
havia seis livreiros que punham à venda nada menos que 318 livros proibidos. Tal apreensão

CD-ROM DE ATAS | 765 | COLUBHE 2012

revela as dificuldades da Diretoria Geral dos Estudos em exterminar a cultura letrada difundida
pelos jesuítas e evidencia o poder dos livreiros em disseminar a cultura escrita. Outro documento corrobora estas afirmativas, uma relação, na qual o escrivão do sequestro, Manoel Gomes de
Bessa Negrão, indica que foram apreendidas 1.015 exemplares em Coimbra, das seguintes
obras:
Prozodias do Padre Bento Pereyra – 30
Promptuarios de Sintaxe- 22
Cartapacios de Sintaxe 35
Artes do Padre Manoel Álvares – 57
Artes de Madureira – 5
Cartapacios de gêneros, e perteritos – 31
Hum chorro.
E alem deste, havia mais neste Collegio pertencentes ao de Évora,
que se venderão por ordem do Dezor do Paço Juis da Inconfidência a
Luis Seco Ferreira Livreiro desta Cidade, antes da prohibiçaõ; por
335$: os seguintes
Prozodias do Padre Bento Pereyra – 32
Artes do Padre Manoel Álvares 228
Promptuarios de Sintaxe – 24
Cartapacios de gêneros, e perteritos – 202
Cartapacios de Sintaxe – 348 (AGAL, Livro 174-1).
Além deste tipo de relação, foram produzidos relatórios por comissários da Diretoria
Geral dos Estudos, contendo pormenores da situação cultural nas diversas possessões portuguesas. Suas informações foram, de maneira resumida, compiladas pelo Diretor Geral dos Estudos, D. Tomás de Almeida, em seus relatórios anuais encaminhados a D. José I. Em 1765,
afirmava D. Tomás que “o mais que tenho que pôr na prezença de V. Magestade offreço na
conta do anno de 1763 e naõ remeto a Copia de 1764 porque nessa se me naõ offreceo de novo o que dizer”. Com relação aos livros proibidos, no período ao qual se refere, o diretor de estudos afirma ter tomado as seguintes providências:
Mandey pelo Reyno fazer busca por cazas de Livreiros, e em o Porto,
Coimbra e Santarem foraõ achados muitos Livros dos sobreditos, e
foraõ prezos muitos delles; e todos os Livros achados daquella qualidade foraõ queimados às suas portas a horas de dia, que a todos se
fizesse bem publico aquelle castigo; e aos donos das Logens obriguey a fazer termo de nunca mais terem semilhantes Livros, sugeitandose às mais severas penas se reincidisse (AGAL, Livro 174-1).
Mesmo tendo sido ordenadas buscas pelas casas dos livreiros por D. Tomás, o problema não se encontrava resolvido. D. Tomás possuía a suspeita de que muitos livros proibidos
tivessem sido enviados para a região de Braga, “pela noticia de que Lá se admitem, não porque
haja quem favoressa esta dezobediencia, mas por que não há Commissario que zele a extinçaõ
daquella dezordem” (AGAL, Livro 174-1). Dessa forma, segundo as suspeitas de D. Tomás, os
professores do Arcebispado de Braga continuavam a ensinar por meio dos livros proibidos. A
existência de variadas práticas de ocultação de livros interditos, disseminadas entre os livreiros
portugueses, era notória. Entre as principais artimanhas criadas para ocultar, transportar e ne-
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gociar livros proibidos, segundo Luiz Carlos Villalta, havia a “prática de importar os livros em
folha, deixando-os para encadernar em Portugal”. Assim, poderiam esconder as páginas das
obras proibidas entre as permitidas. A elaboração de listas com os nomes das obras proibidas
incompletos também era usada para enganar os censores. Até mesmo a utilização de caixas
com fundos falsos era uma das possibilidades criadas pelos livreiros portugueses para burlar a
censura (VILLALTA, 2009, p. 229-230). O próprio D. Tomás indicava que em outras terras a
situação poderia ser ainda mais grave, afirmando que “se donde eu, e meus Commissarios tendo neste particular o mayor cuidado, ainda não temos conseguido extinguir esta teima, que
será aonde ninguem solecita a sua extinçaõ?” (AGAL, Livro 174-1).
Do outro lado do Atlântico, em 1761, o Chanceler da Relação do Rio de Janeiro, Desembargador João Alberto de Castelo Branco, enviava ao diretor de estudos um relatório sobre
o estado das aulas no Distrito do Rio de Janeiro (distrito este composto pelas Capitanias do Rio,
Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Goiás)3. Acerca dos livros interditos, afirmava Castelo
Branco que o Bispo local havia mandado “desterrar” os mesmos, mas alertava para o fato de
haver ainda, em sua jurisdição, práticas temerárias à reforma dos estudos, uma vez que “em
dous dos ditos Seminarios estaõ Mestres aprovados por mim, mas no de N. Senhora da Lapa
ensina hum que foi Jezuita sem aprovação; Como acontece nos [seminários] das Cidades, e
Bispados de Mariana e S. Paulo, porem neste não sei os Livros de que se uza” (AGAL, livro
175).
A escassez de livros impressos em que se encontrava Portugal em meados do XVIII,
decorrência de um inesperado desastre, o Terremoto de Lisboa de 1755, prejudicou imensamente a efetivação da Reforma dos Estudos Menores. Este desastre obstou e muito a produção
de impressos para o uso escolar e esta carência era reclamada por todos os comissários do
Reino e Conquistas, conforme fez registrar D. Tomás em seu relatório de 1760, ao qual acrescenta que “os motivos desta falta [de livros] são dous; o primeiro he a pouca expedição das
Emprentas por serem ocupadas com outras obras, e pela falta de Letra, que rezultou da muita
que se perdeu com o Terremoto, e fogo que a elle se seguio, e pobreza dos Impressores”
(IANTT, MR, maço 3483, fl. 6).
Juntamente com a Carta de Lei de 1759 foram publicadas as Instruções para os professores de Gramática Latina, Grega, Hebraica e de Retórica, contendo os princípios norteadores
da reforma, inclusive quais livros deveriam ser utilizados nas aulas. Um ano após a publicação
destas Instruções, a carência de um dicionário Latim-Português voltado para o ensino era relatada por D. Tomás como um grande obstáculo:
serião muito mayores os progressos dos Estudos deste anno se os
Professores, e descipulos tivessem o Diccionario Latino e Portuguez
de que fallão as Instrucções [...] porque sem Diccionario, nem mestres, nem estudantes podem dar passo. Os Professores que sabem
Francez tem com que se remedeem, porque uzaõ de Faciolati, e de
Fabro, e de Danet; porem os que o naõ sabem estaõ inteiramente
dezarmados (IANTT, MR, maço 3483, fl. 4-4v).
De qualquer maneira, sem a posse de um dicionário português-latim, os professores
que sabiam o francês poderiam se socorrer dos dicionários de francês-latim mencionados na
citação. Os que não sabiam a língua francesa perdiam muito tempo, uma vez que necessitavam
interromper as aulas para dar atenção aos alunos que quisessem conferir os significados das
palavras.
A Prosódia do Padre Bento Pereira, dicionário até então utilizado para o ensino do Latim, deveria ser abolida, segundo as Instruções, “pelo perigo, que há de selhes imprimir [nos
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estudantes] logo nos primeiros annos a multidaõ de palavras bárbaras, de que está chêa” (Instrucções, 1759, § XII). Até ficar pronto o dicionário português-latim, os professores deveriam se
utilizar da edição de Faciolati e Basílio Fabro, publicada em Francfurt, 1794, conforme o mesmo
parágrafo das Instrucções. Vale lembrar que foram encontrados 62 exemplares da Prosódia,
entre 1.015 livros proibidos apreendidos em Coimbra, em documento referido no início deste
texto. Em 1761, exemplares da Prosódia ainda circulavam pela América Portuguesa, o que afiança o relatório do Chanceler Castelo Branco sobre o Distrito do Rio de Janeiro, que solicitava
que “logo que houver providencia de Dictionarios será conveniente que venhão alguns porque
de Outra forma he muito dificultozo velar de todo o uso da Prozodia” (AGAL, livro 175).
Em lugar da Prosódia do Padre Bento Pereira, os professores deveriam utilizar um dicionário de Latim-Português. Todavia, levar a termo a elaboração deste novo dicionário era uma
tarefa difícil para D. Tomás, que dizia se encontrar aflito com relação a este assunto. Além dos
problemas com a imprensa portuguesa, já referidos, outros dois obstáculos o estorvavam. O
primeiro originava-se do fato de que havia uma pessoa encarregada de produzir este dicionário,
designada antes mesmo de D. Tomás ter sido nomeado Diretor-Geral dos Estudos. Em segundo
lugar, era, naquele momento, praticamente impossível eleger um novo responsável pela composição do dicionário, uma vez os professores de Gramática Latina capazes de executar a empreitada se encontravam extremamente ocupados com as seis horas diárias que deveriam
cumprir nas salas de aula. Para remediar a situação, uma vez que, segundo D. Tomás “a necessidade pede remedio muito prompto”, sugeria que “por hora se podia acudir a ella [a necessidade] imprimindo hum dos Diccionarios antigos de Cardozo, ou Barboza, e depois se cuidarà no
modo possivel de se fazer hum novo mais completo e exacto em lugar da Prozodia abolida, e
justamente reprovada” (IANTT, MR, maço 3483, fl. 4v-5).
Até o ano de 1761, a questão do dicionário português-latim não havia sido solucionada.
Para que tivesse bom termo, D. Tomás confiou ao professor de Gramática Latina, Pedro José da
Fonseca4, a tarefa de executar o trabalho, o que acabou por gerar outros problemas. O professor poucas vezes podia comparecer às aulas, que passaram a ser substituídas por discípulos
mais adiantados. Por esta razão, os estudantes não se encontraram suficientemente preparados
e não puderam fazer o exame público ao fim do ano letivo. Mas esta questão era considerada,
naquela altura, como um problema menos urgente (IANTT, Ordens às Reformas dos Estudos,
Livro 417, fl. 57-57v ). O dicionário foi publicado em 1771, com 743 páginas e 29 cm, sob o
título: Diccionario Portuguez, e latino impresso por ordem del fidelissimo Dom José I para uso
das escolas de todos os seus Reinos. A seguir, pode-se observar, na Imagem 1, a folha de
rosto do dicionário, impresso em Lisboa, na “Regia Officina Typografica”:
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Imagem 1: Folha de rosto do Diccionário Portuguez, e Latino, 1771, 743 páginas. Este exemplar pertence à Biblioteca de Obras Raras e Antigas Baptista Caetano d’Almeida, que se encontra sob a guarda da Universidade Federal de São João del-Rei, no Campus Dom Bosco.
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Na parte intitulada “ao leitor”, uma espécie de introdução, o professor Fonseca dá a ler
os esforços a que se submeteu para dar conta da elaboração da obra, afirmando que “e fácil de
ler nas Prefações de quase todos os Diccionarios os insupperaveis incommodos, e inexplicavel
cansaço, que custão taes composições” (FONSECA, 1771, [p. 1])5.
Afirmava, ainda, que os dicionários de Cardoso e de Barbosa, eram “diminutos nas palavras Portuguezas, cheios de muitas antiquadas, e pouco exactos na citação das Latinas” (id.,
ibid). E o dicionário de “Bluteau, já tambem pouco vulgar, He demais prolixamente diffuso, volumoso, e por este motivo incapaz de servir nas Aulas, e aos Principiantes” (id. Ibid.). O grande
desafio de Fonseca era construir um dicionário suficientemente claro e com dimensões adequadas ao uso escolar, impressa em apenas um volume (o que seria menos dispendioso e mais
fácil de manusear). Em suas palavras:
hum Diccionario, de que estes [estudantes e principiantes] se houvessem commodamente de aproveitar, puro em ambas as Línguas,
copioso sem superfluidades, e onde se recopilasse o melhor não só
dos sobreditos, mas dos que entre os Estrangeiros correm com creditos estabelecidos na universal aprovação, he o que eu imaginei ser
de utilidade, e de que formei a idéa para o presente (id., ibid.).
Se a falta de pessoal especializado para executar trabalhos importantes era grande –
como a elaboração e impressão de dicionários fundamentais ao ensino do português-latim –, a
incompetência dos funcionários era maior e incomodava a D. Tomás. Em dada ocasião, ordenou
ao tesoureiro da Diretoria Geral (Bernardo Agostinho de Mesquita) que enviasse livros a todos
os comissários do Reino e que lhes participasse das remessas por cartas. Tempos depois, o Diretor-Geral recebera correspondências das possessões informando que os livros não haviam
chegado aos destinos. Depois das missivas, segundo D. Tomás,
vim a descobrir que o Tizoureiro se achava com os despachos em caza sem os cumprir [...] e naõ o Castiguey assim por naõ ter faculdade para nomear pessoa que tomasse conta do que elle se acha
encarregado, como por ver que a sua dezobediencia foy cometida
por falta de capacidade, e naõ por malicia (IANTT, MR, maço 3483,
fl. 6v-7).
Os impressos destinados ao uso escolar, tanto aqueles enviados pela Diretoria Geral
dos Estudos, quanto os que eram postos à venda por negociantes, só poderiam ser utilizados se
possuíssem assinaturas dos comissários da Diretoria. Esta prática de assinar os livros tinha como objetivos facilitar o controle sobre os impressos, obstar furtos e/ou falsificações. A fiscalização e a distribuição dos livros escolares eram tarefas que os comissários da Diretoria Geral
deveriam cumprir. Outrossim, o controle feito pelos representantes da Diretoria visava a impedir a cobrança abusiva dos preços dos livros. Em Goa, capital da Índia portuguesa, em 1760,
Menezes dizia procurar coibir a venda de livros por preços excessivos:
Os ditos livros todos vaõ taxados por mim na primeira folha com o
meo sobre nome de Menezes por baixo pellos preços declarados na
folha de Receita, e importância dos Livros incluza; para desta forma
se obviar o poderem-se vender por mayor preço, como V. Exª justamente adverte (AGAL, livro 175).
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O relatório enviado ao Reino pelo Chanceler Castelo Branco, em 1761, também oferece
indícios sobre as remessas de livros feitas pela Diretoria Geral. Revela, ainda, que o Chanceler
procurava se mostrar inteirado da lisura do comércio livreiro estabelecido em seus territórios,
pelo menos perante os olhos de D. Tomás. Em 1761, sobre o Distrito do Rio de Janeiro, Castelo
Branco relatava ao Diretor-Geral que, em uma Nau que aportara nos últimos dias de fevereiro,
veyo bastante provimento de livros e foi admiravel a providencia de
virem enquadernados para terem mais prompta sahida o que naõ acconteceria se viessem em papel; por que senaõ poderiaõ vender, senaõ pelo mesmo, ou mayor preço porque se tem vendido os que
Vários particulares trouceraõ por negocio, mas assignados pelos
commissarios de V. Exa (AGAL, livro 175).
As notícias provindas do Distrito composto pelas Capitanias de Pernambuco, Alagoas,
Paraíba e Ceará eram diferentes destas do Distrito do Rio de Janeiro. Em 1760, de Pernambuco,
Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco afirmava que faltavam os “fundamentos necessários” para que o novo método de estudo fosse posto em execução: os livros. Sem livros, dizia
que “apenas pude por em pratica nesta Vila e Cidade de Olinda o que as Reaes ordens, e as de
V. Exa determinaõ, mandando vir da Bahia 50 artes que saõ as únicas, que se acharaõ, das pequenas do Padre Antonio Pereira da Congregaçaõ do Oratorio” (AGAL, livro 175).
Conforme Miguel Castelo Branco, havia, em Pernambuco, cinco aulas em funcionamento. Os livros recomendados, tanto os enviados da Bahia quanto os remetidos do Reino, foram
distribuídos pelas cinco aulas ali existentes. Entre estes livros, havia 50 exemplares das Artes;
200 tomos da Selecta Latini Sermonis, de Chompré, dos quais “vieraõ 3 troncados foraõ bastantes a prover por ora esta Capital”; 98 exemplares das Instruções, que deveriam ser vendidas
aos professores (AGAL, livro 175). Sobre o comércio destes livros de uso escolar, o comissário
de Pernambuco revela mais detalhes do que o do Distrito do Rio, ao indicar inclusive seus preços: “taxey as Selectas a 500 reis cada huã; e as instrucções com os Alvarás a 270” (id.).
No Distrito do Maranhão, o Ouvidor Geral Francisco Martins da Silva também se queixava de que a Diretoria não lhe remetera um exemplar sequer da Selecta Latina de Chompré “e
os que aquy tem aparecido foraõ remetidos pela Companhia Geral, e jâ vem assignados, posto
que naõ taxados e assim os tem vendido os Administradores” (id.).
Do outro lado do mundo, em Goa, em 1760, Menezes relatava a mesma escassez de
livros. Dizia que, apesar de ter sido informado por carta de D. Tomás de que as Artes já haviam
sido remetidas para aquela possessão, o tesoureiro da Diretoria Geral, Bernardo Agostinho de
Mesquita, não havia ainda realmente enviado os livros - falta referida por D. Tomás em relatório
citado anteriormente. Menezes dizia que os livros “fizeraõ grande falta em naõ virem; por que
as poucas, que cá tinhaõ os Padres Congregados logo se venderão, e estaõ muitos estudantes
sem as ditas Artes” (AGAL, livro 175). Quanto aos livros existentes em Goa e os preços ali praticados, dizia Menezes ter recebido 380 coleções das Seletas de Chompré (de seis tomos cada
uma) e que cada tomo era vendido a 400 réis. Também vendia as Instruções e outros alvarás
por 240 réis cada exemplar, mas que este preço parecia excessivo, uma vez que considerava os
moradores daquela possessão extremamente pobres (id.). No mesmo relatório referente a Goa,
há informações sobre Moçambique. Segundo Menezes, por haver poucos estudantes naquela
Conquista, para lá foram enviados apenas 20 exemplares do primeiro tomo e outros 20 do sexto tomo das Selectas de Chompré (id.).
De Angola, em 1766, João Delgado Xavier também enviava relatos em que reclamava
da carência de mais exemplares dos principais livros para o ensino, as duas Artes ou Gramáticas de Latim-Português indicadas pelas Instruções e as Selectas de Chompré:
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As artes do Padre Antonio Pereira e de Antonio Felis Mendes [...]
ainda naõ chegaraõ, mas tem suprido a sua falta alguãz, que aqui
havia e pellas quaes já se fica ensinando. Será contudo necessario
que tendo deixado de vir por esquecimento se remetaõ na primeira
occaziaõ as Seletas (id.).

A Diretoria-Geral dos Estudos determinava que seus comissários controlassem os impressos destinados ao uso escolar. Conforme evidenciado, nos relatórios enviados do Ultramar,
os comissários asseveravam trabalhar para que as resoluções fossem cumpridas. Todavia, isto
não quer dizer que tudo ocorresse conforme descreviam em seus relatórios.
As medidas coordenadas postas em prática pela Diretoria Geral dos Estudos evidenciam
a intenção de organizar, de forma centralizada, as aulas públicas que se instauravam em todo o
mundo luso, especialmente o controle sobre os livros de uso escolar. Para tanto, vários foram
os agentes sociais a serviço de El-Rei que trabalhavam com o intuito de criar meios para que a
Reforma dos Estudos Menores tivesse bom termo. As fontes comprovam que, mesmo após a
expulsão dos jesuítas, havia circulação e venda de livros proibidos pelo Alvará de 1759. Não foi
possível rastrear exatamente as rotas percorridas por estes livros que desembarcavam nos domínios ultramarinos de Portugal. Tampouco os caminhos internos percorridos pelos livros que
se encontravam em uso durante todo o período jesuítico e que poderiam, perfeitamente, ter
escapado das fogueiras.
Após nove anos de atuação da Diretoria Geral, em 1771 a Real Mesa Censória passou a
administrar completamente os Estudos Menores (FERNANDES, 1994). Constata-se que, passados alguns anos após a expulsão dos jesuítas, apesar de todos os esforços empreendidos para
o estabelecimento da Reforma dos Estudos Menores, a ausência dos livros aprovados para o
ensino continuava a ser uma queixa recorrente, tanto no Reino quanto no Ultramar. Foi, portanto, em um contexto de escassez de impressos específicos para o ensino que os primeiros
professores públicos executavam suas atividades.
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FIGUEIREDO, M. A. (1719). Nova escola para aprender a ler, escrever, & contar. Lisboa Ocidental, Oficina de Bernardo da Costa de Carvalho.
FONSECA, P. J. (1771). Diccionario Portuguez, e latino impresso por ordem del fidelissimo Dom
José I para uso das escolas de todos os seus Reinos. Lisboa: Na Regia Officina Typografica.
PORTUGAL. (1759). Instrucções para os professores de Gramática Latina, Grega, Hebraica e de

Rhetórica, Ordenadas, e mandadas publicar por El Rey Nosso Senhor, para uso das Escolas novamente fundadas nestes Reinos, e seus Domínios. Lisboa, na Officina de Miguel Rodrigues.
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1

O método do ensino mútuo foi implantado no Império do Brasil como a Lei de 15 de outubro de 1827, mas
não foi empregado conforme propugnado por seus criadores e incentivadores, vindo a fracassar em nossas
terras.
2
Tal “livro” não é um códice criado para cópia de documentos, com termo de abertura e encerramento.
Constitui-se da reunião de variados documentos avulsos (todos com temas referentes a escolas, públicas
ou particulares), produzidos em datas variadas e que foram posteriormente encadernados. Muitos destes
documentos não foram datados com precisão, referem-se, de maneira geral, à segunda metade do século
XVIII. Não foi estabelecida numeração das folhas.
3
Este documento foi publicado por ANDRADE, 1981, p. 176-177. Foi citado por CARVALHO, 1986. E
também citado e publicado quase na íntegra por CARDOSO, 2002, p. 312 (Anexos). Para o presente trabalho, utilizo-me do original encontrado no AGAL, Livro 175.
4
O professor de Latim Pedro José da Fonseca (1737-1816) publicou vários livros de retórica, poética etc.,
dentre os quais o Parvum lexicon latinum lusitana interpretatione adjunta, ad usum lusitanorum adoles
centium: in lucen editum jussu Josephi I Regis Fidelissimi. Lisboa: s.n., 1762, 826 p., in 4º. Pesquisa na
Biblioteca Nacional de Portugal: web.bnportugal.pt, acesso: 15/02/2009.
5
A parte intitulada “ao leitor” não possui numeração original. Daí a utilização dos colchetes [1] para facilitar a localização das citações.
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Com a expulsão dos Jesuítas e a sua proibição de ensinar (28-06-1759) o rei D. José I (17141777) e o seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) (1699-1782)
iniciam logo em 1759 a reforma do ensino ‘menor’, hoje ensino primário e secundário1. Em
1761 é criado o Colégio dos Nobres, do qual faz parte um ambicioso programa de ensino das
ciências, para além, obviamente, do ensino das humanidades (português, francês, inglês, latim,
grego, retórica, poética e história). A Carta Régia impunha o ensino da matemática e da física:
aritmética, geometria, trigonometria, “os teoremas de Arquimedes”, alguns Elementos de
Geografia; os primeiros seis livros de Euclides; o undécimo, e duodécimo dos sólidos para a
Geometria Elementar, álgebra, cálculo infinitesimal e ainda mecânica e óptica, bem como “os
princípios da astronomia, a geografia completa; e a náutica” e ainda arquitectura e desenho
[Silva 1828a, 781-83]. Para a implementação deste programa dotou-se o Colégio de edifícios,
laboratórios e instrumentos, bem como de um corpo docente especializado em cada uma das
matérias (Pombal recrutou diversos professores estrangeiros, alguns transitariam depois para a
Universidade de Coimbra) [Carvalho 1959].
Porém, só a partir da Reforma da Universidade (1772) com a criação das novas Faculdades de
Matemática (primeira no mundo) e de Filosofia Natural, e reestruturação da de Medicina, é que
se verá definitivamente implementado em Portugal, em moldes completamente novos, o ensino
das ciências e das técnicas alicerçado numa prática pedagógica empírico-experimental (que no
Colégio dos Nobres não se concretizou).
A REFORMA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Com a Reforma Pombal pretende tornar a Universidade de Coimbra não só um centro de
ensino, mas também um centro de produção de conhecimento que permita responder às
necessidades técnicas e científicas de um país que urgia modernizar2. Esta Reforma é a
concretização de um plano que tinha como finalidade sintonizar Portugal com as ideias
‘iluminadas’ da Europa, encaminhando-o na direcção do desenvolvimento e das ciências. Os
Estatutos da Universidade plasmam bem esse plano e essa visão moderna para levar Portugal
ao encontro da ciência e da cultura iluminista europeia3.
É, também, a partir desta altura que a Matemática passa a ser assumida como uma ciência
fundamental e estruturante do pensamento:

iluminam superiormente os entendimentos no estudo de qualquer outras disciplinas:
mostrando-lhe praticado o exemplo mais perfeito de tratar uma matéria com ordem,
precisão, solidez, e encadeamento fechado, e unido de umas verdades com outras:
inspirando-lhes o gosto, e discernimento necessário para distinguir o sólido, do frívolo; o
real, do aparente; a demonstração, do paralogismo: e participando-lhe uma exactidão,
conforme ao Espírito Geométrico; [...] sem a qual não podem conservar-se, nem fazer
progresso algum os conhecimentos naturais do Homem em qualquer objecto que seja.
[Estatutos 1772 v.3, 141-142]
A Matemática não só era considerada uma ciência fundamental, é lhe reconhecido, e valorizado,
um papel importante a desempenhar no progresso e bem-estar do Estado e da Sociedade,

a Matemática, além da excelência privativa, de que goza pelas Luzes da evidência mais
pura, e pela exactidão mais rigorosa, com que procede nas suas demonstrações, e com
que dirige praticamente o Entendimento; [contém] em si mesma um grande Sistema de
Doutrinas da maior importância; como era o regularem-se por elas as Épocas, e Medidas
dos tempos, as Situações Geográficas dos Lugares; as Demarcações, e Medições dos
Terrenos; as Manobras, e Derrotas da Pilotagem; as Operações Práticas da Campanha, e
da Marinha; as Construções da Arquitectura Naval, Civil, e Militar; as Máquinas, Fábricas,
Artifícios, e Aparelhos, que ajudam a fraqueza do Homem; e uma infinidade de outro
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subsídios, que promovem, e aperfeiçoam vantajosamente um grande número de Artes
úteis, e necessárias ao Estado [Lemos 1777, 81]
A criação da Faculdade de Matemática na Universidade foi entendida como um imperativo,

O Estudo desta Ciência, que produziu tantas utilidades a este Reino; e que do Século
passado para cá se tem cultivado com tão feliz sucesso em todas as Nações Civilizadas da
Europa [...] Sendo manifesto que se a mesma Universidade ficasse destituída das luzes
Matemáticas, […], não seria mais do que um caos, semelhante ao Universo, se fosse
privado dos resplendores do Sol. [Lemos 1777, 69]
Assim o seu ensino estaria presente não só nas Faculdades científicas mas também nos cursos
das Faculdades de Teologia, Cânones e Leis, cujos currículos assentavam num novo programa
de humanidades, filosofia e ciências pautado por concepções modernas [Carvalho 2008, 63];
todos os alunos destes cursos eram obrigados a frequentar a cadeira de Geometria do ‘Curso
Mathematico’:

Porque os Elementos de Geometria, que no Primeiro ano do dito Curso se ensinam, são a
Lógica, praticada com a maior perfeição, que é possível ao entendimento do homem;
cujo exemplo é mais instrutivo, do que todas as Regras, e Preceitos, que se podem
imaginar […], todos os estudantes […] sejam também obrigados a estudar
privativamente o Primeiro Ano do Curso Matemático, como subsídio importante ao
aproveitamento, que devem ter no estudo das suas respectivas Faculdades. [Estatutos
1772 v.3, 152].
A ideologia e programa dos Estatutos para as ciências estão em perfeita sintonia com as ideias
de D’Alembert (1717-1783)4, a sua visão da ciência em geral e da matemática em particular
estão bem presentes no 3º volume dos Estatutos. A influência do seu Essai sur les Éléments de
Philosophie (1759), a par de outros textos seus, quando se refere às ciências naturais e
especificamente à matemática e à física é bem evidente.
A visão do ‘conhecimento’ e da ‘ciência’ que os Estatutos tão bem integram, e que se apresenta
tão bem plasmada nesse volume, está em perfeita sintonia com as ideias do Iluminismo francês
do séc. XVIII. O objectivo de “trabalhar no progresso, adiantamento, e perfeição das mesmas
Ciências [...] melhorando os conhecimentos adquiridos; e adquirindo outros de novo” [Estatutos
1772 v.3, 5] ambicionado pelos Estatutos com a criação das Faculdades científicas é o mesmo
que norteia todo o espírito iluminado da época,

O nosso século é chamado [...] o século da Filosofia por excelência [...]. A descoberta e a
aplicação de um novo método de interrogação filosófica, a espécie de entusiasmo que
acompanha as descobertas, uma certa exaltação das ideias que o espectáculo do
Universo produz em nós – tudo isto provocou uma viva fermentação do pensamento,
alastrando pela natureza em todas as direcções como um rio que rompe as suas
barragens; D’Alembert citado em [Hankins 2004, 1]
O ‘novo método’ a que se refere D’Alembert é o da lógica da Razão. A Razão como via para o
conhecimento total e amplo de Deus e do Homem, ou seja de toda a Natureza. Sendo a Razão
a chave para o conhecimento e para o progresso, do qual este está indissociado; só numa via
se pode mover: a que assenta na Matemática. Ao longo do séc. XVIII (mais vincadamente a
partir da 2ª década) a Razão desloca-se dos métodos da lógica formal para os métodos das
ciências naturais, tornando-se assim semelhante às leis da natureza [Hankins 2004, 3]. E a
Matemática é a sólida fundação onde a construção do conhecimento pode assentar sem temer
o desabamento; o cimento do ‘Espírito Geométrico’ garante-lhe a solidez necessária:
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Para mais se facilitar o estudo das Ciências, e nelas se poderem fazer mais vantajosos
progressos, não há coisa, que mais possa concorrer, do que é a disposição, e distribuição
das mesmas Ciências, e de todas as suas partes, por uma tal ordem, e método, que
primeiro se ensinem, e aprendam as que preparam, e dão luz para a inteligência das
outras; e nelas se não passe já de umas Proposições para as outras, sem que as
precedentes se tenham provado, e demonstrado com maior evidência […]. Estas são as
duas Leis substanciais do Método Demonstrativo, […]. Nele lograrão os Discípulos as
utilidades principais, e mais importantes do Método Geométrico, ou Matemático
[Estatutos 1772 v.1, 25]
Esta gradação dos princípios mais simples para os mais complexos, que faz parte da própria
estrutura da Matemática, é o caminho, reforçado nos Estatutos, que todas as ciências, tal como
D’Alembert sublinha, devem seguir:

Il résulte de ces réflexions, que pour traiter suivant la meilleure Méthode possible quelque
partie des Mathématiques que ce soit (nous pourrions même dire quelque Science que ce
puisse être) il est nécessaire non seulement d'y introduire & d'y appliquer autant qu'il se
peut, des connaissances puisées dans des Sciences plus abstraites, & par conséquent plus
simples, mais encore d'envisager de la manière la plus abstraite & la plus simple qu'il se
puisse, l'objet particulier de cette Science [D'Alembert 1759, iii]
O método preconizado para investigar e conhecer a natureza deveria então possuir a exactidão
do rigor geométrico e a evidência matemática, que não contém “puras especulações, mas
verdades Teóricas, aplicáveis aos diferentes usos da vida” – em absoluta sintonia com o
defendido pelo filósofo francês.
Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814), um dos membros da Junta de Providência que elabora
os Estatutos, esclarece bem a importância do método geométrico,

Das matérias Geométricas traz-se provisão de ordem e método para discorrer com acerto
em outros quaisquer objectos. As vozes são umas mesmas na Geometria da extensão,
mas diversas e muito outras segundo as Faculdades a que se aplica o espírito
Geométrico. Este espírito consiste em tomar por princípios e axiomas coisas
universalmente verdadeiras, coisas sem questão, e admitidas por certas, e daí trazer suas
proposições intentadas, e descobrir incógnitas; Cenáculo citado em [Araújo 2000, 76].
O cientista, o filósofo natural na linguagem do séc. XVIII, que não possuísse conhecimentos e
estudos de matemática contentava-se em raciocinar vagamente sobre os fenómenos, ficando

“sempre vagando no país das conjecturas.”

Todo o articulado estatutário que estrutura o curriculum do 'Curso Mathematico' concretiza de
uma forma bem vincada toda esta matriz francesa científica e iluminista. A influência dos
autores franceses nos Estatutos é bem notória; não só através de D’Alembert mas também via
os autores dos manuais que viriam a ser escolhidos para o ensino das várias matérias.
O ‘CURSO MATHEMATICO’
Apesar da vastidão das matérias de um ‘Curso Mathematico’ serem “tantas, e cada uma delas

de tão grande vastidão e inexaurível fecundidade de doutrinas, que é pouco o estudo de toda a
vida para adquirir um conhecimento perfeito e consumado de todas elas”, ficou definido que a
sua duração seria de quatro anos. O plano de estudos do novo curso [Estatutos 1772 v.3, 166197], que seria constituído por 7 cadeiras (4 da Faculdade de Matemática e 3 da de Filosofia),
tinha a seguinte distribuição por ano curricular5: 1º ano, Geometria + Filosofia Racional e Moral
+ História Natural; 2º ano, Álgebra + Física Experimental; 3º ano, Foronomia (Física-
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Matemática); 4º ano, Astronomia6. Havia ainda uma cadeira anexa de Desenho e Arquitectura,
que poderia ser frequentada no 3º ou 4º ano7. Nos 1º e 2º anos são então leccionadas cadeiras
de matemática pura e nos dois últimos matemáticas mistas, ou aplicadas.
Esta divisão da matemática em pura e aplicada foi proposta pela primeira vez por Francis Bacon
(1561-1626) [Brown 1991]: “The Mathematics are either pure or mixed [...]. And as for the

mixed mathematics, I may only make this prediction, that there cannot fail to be more kinds of
them as nature grows further disclosed.” [Bacon 1605, 99]. No século XVIII é precisamente
D’Alembert quem reavivará esta terminologia de Bacon [D’Alembert 1751, lj]. Se para Bacon a
matemática mista era constituída por 6 ramos, ou disciplinas: perspectiva, música, astronomia,
cosmografia, arquitectura e engenharia [Bacon 1605, 99-100]; a verdade é que desde o seu
tempo haviam ocorrido imensos progressos nas ciências, particularmente na astronomia, na
óptica e na mecânica. Para D’Alembert a matemática pura era constituída pela Álgebra,
Aritmética e Geometria e as matemáticas mistas pela Mecânica, Astronomia, Óptica, Acústica,
Pneumática e ‘Ars conjectandi’ (probabilidades) [D’Alembert 1759, xlvij]. Esta divisão é
precisamente aquela que é seguida nos Estatutos,

Depois da Álgebra, Aritmética, e Geometria, que pelo seu objecto mais geral, e abstracto,
se chamam Matemáticas Puras, seguem-se muitas outras disciplinas, que tem o nome de
Matemáticas Mistas, ou ciências Físico-Matemáticas […] Estática, Mecânica, Dinâmica,
Balística, Hidráulica, Óptica, Acústica [Estatutos 1772 v.3, 163, 166]
De todas as disciplinas matemáticas a Álgebra é considerada a mais importante, todavia devido
à maior dificuldade e abstracção que exige será leccionada após o estudo da aritmética e da
geometria (cadeira de Geometria) [Estatutos 1772 v.3, 162], tal como defende D’Alembert
[D’Alembert 1759, 105-108].
Depois de bem instruídos em aritmética, geometria, álgebra e cálculo os alunos passariam a
estudar no 3º ano Foronomia: “a Ciência completa do Movimento, tanto dos Sólidos como dos
Fluidos [e] todos os Ramos subalternos das ciências Físico-Matemáticas” [Estatutos 1772 v.3,
182] e no 4º ano a “ouvir as Lições da Astronomia Física-Matemática”.
OS MANUAIS PARA O ENSINO
Para cada uma destas cadeiras havia a exigência de manuais, e em relação a este assunto são
os Estatutos de uma total contemporaneidade. A escolha dos autores dos manuais deveria
obedecer essencialmente a dois princípios: a actualidade – “pois nelas [nas lições de
matemática] se aperfeiçoam cada dia muitas coisas e se inventam outras”, não havendo por
isso livro ou autor fixo (salvo uma excepção, Euclides) –, e a clareza de método dos mesmos.
Os primeiros compêndios adoptados são todos eles, com excepção dos Elementos de Euclides
(o único que os Estatutos realmente impõem)8, de autores franceses9 e foram traduzidos por
José Monteiro da Rocha (1734-1819), um dos principais responsáveis também pela elaboração,
organização e estrutura do ‘curso de mathematica’ – dos 10 livros adoptados para o ensino das
várias matérias, 7 foram traduzidos para português sendo Monteiro da Rocha responsável pela
tradução de 6 [Figueiredo 2011, 92-136]10.
O papel desempenhado por José Monteiro da Rocha na Reforma Pombalina é marcado por duas
fases que embora distintas estão estreitamente ligadas. Uma diz respeito à elaboração dos
Estatutos da Faculdade de Matemática, nomeadamente o plano de estudos, a outra é
respeitante aos compêndios adoptados para o ensino das diversas disciplinas. Porém a
importância de Monteiro da Rocha não se esgota neste período fundador, longe disso. Monteiro
da Rocha tornar-se-á uma das principais figuras da Faculdade de Matemática e da própria
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Universidade, tanto enquanto professor das cadeiras de Foronomia (1772-1783) e Astronomia
(1783-1804) e Director do Observatório Astronómico (1795-1819), bem como Vice-Reitor
(1786-1804)11.
Quanto aos livros adoptados, são livros que se inserem na tradição francesa da época de livros
elementares – 'livres élémentaires' –, livros destinados a ensinar os fundamentos das ciências
[Schubring 1997]12. Todas as traduções portuguesas adoptadas seriam impressas entre os anos
de 1773 e 1775 com a chancela da Imprensa da Universidade, que desde 1773 detinha o
privilégio exclusivo (outrora pertença do Colégio dos Nobres) da impressão dos livros das
ciências matemáticas.
Para os dois primeiros anos do curso adoptaram-se os volumes referentes à aritmética, à
trigonometria plana, à álgebra e ao cálculo integral do Cours de Mathématiques à l'usage des
Gardes du Pavillon et de la Marine (Paris, 1764-69), de Bézout13 e os Elementos de Euclides,
para o ensino da geometria.
A geometria era ensinada no Cours de Bézout [Bezout 1764-69 v.2], porém a adopção dos
Elementos de Euclides, tal como os Estatutos expressamente o impõem, está intimamente
ligada a uma longa tradição de ensino [Murdoch 1991, 712], pois reúnem em si o que durante
séculos foi considerado um arquétipo do que deveria ser um bom texto de geometria, onde os
resultados se encadeiam e demonstram uns dos outros partindo de premissas simples. Devido à
sua estrutura axiomática-dedutiva tornaram-se um paradigma do pensamento lógico e científico
[Fehr 1963].
As diferenças entre como Bézout aborda o ensino da geometria e como o fazem os Elementos
confrontam duas visões radicalmente diferentes do ensino da matemática. Bézout põe de lado a
abordagem clássica dos termos axiomas, teoremas, lemas, corolários, escólios, etc., de que os
Elementos são paradigmáticos, por entender que tais termos não ajudam à clareza do discurso
e só trazem confusão aos alunos. Esta nova maneira de abordar o ensino da geometria é uma
característica que se começa a manifestar nos livros de texto escritos durante o século XIII, o
livro de Clairaut (1713-1765), Eléments de Géométrie (1741), já havia posto de lado a maneira
clássica de ensinar a geometria por considerar que a dificuldade da disciplina não estava tanto
na sua abstracção intrínseca mas no método como era ensinada [Clairaut 1741, i, viii-x]14.
Note-se que os Estatutos quando se referem ao método pedagógico mais conveniente para as
aulas partilham esta mesma visão, porém a escolha para o ensino da geometria recaiu sobre os
Elementos e não sobre Bézout,

[...] sem que se vejam precisados [os alunos] a se ocuparem, e deterem com as
escrupulosas noções dos Lemas, Teoremas, Problemas, Escólios, e de outros semelhantes
nomes, com que os autores do dito Método Geométrico, ou Matemático qualifica, e
caracterizam as suas proposições. Porque ainda que esta qualificação contenha em si a
singularidade de dar a conhecer os preceitos [...] e dedução das primeiras verdades, e
princípios já estabelecidos, de que elas se derivam, [...] envolve tanto artifício, que, posto
que seja útil para entendimentos mais adiantados, pode contudo causar confusão, e
embaraço aos tenros, e débeis juízos da Mocidade Académica, e deter-lhes os progressos
que estes supérfluos estorvos poderiam fazer no estudo das Ciências [Estatutos 1772 v.3,
23-24]15.
Apesar de Bézout dedicar dois volumes aos 'Principes generaux de la Mechanique' e os
conteúdos programáticos estipulados nos Estatutos para a cadeira do 3° ano, no que respeita à
mecânica dos corpos rígidos e dos fluidos, o seguirem de perto, nenhum deles foi porém
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adoptado para a cadeira de Foronomia. Seriam adoptados isso sim os compêndios de Marie,
Traité de Mechanique (1774); de Bossut, Traité Elémentaire de d’Hydrodynamique (1771); e o
Leçons Élémentaires d’Optique, de Lacaille16. Apesar dos autores adoptados terem abordagens
formais das matérias muito semelhantes à de Bézout, as razões para a não adopção deste
último parece-nos residir em 3 pontos: a maior actualidade científica das obras de Marie e
Bossut (publicadas em 1774 e 1771 respectivamente) face à de Bézout, mesmo tendo em conta
a complementaridade dos dois Cours17; o facto de cada uma delas se dedicar apenas a uma
parte da mecânica: Marie, aos corpos rígidos e Bossut, aos fluidos; e por fim a ausência do
estudo das forças centrais em Bézout, matéria bastante importante para a cadeira de
Astronomia a ser ensinada no ano seguinte, e que é estudada no compêndio de Marie.
Se os conteúdos programáticos das 3 primeiras cadeiras do 'Curso Mathematico' foram
fortemente inspirados e dominados pela disposição, estrutura e conteúdos das matérias do
Cours de Bézout. Já no que diz respeito à cadeira do 4º ano não é isso que se passa. Embora
Bézout trate no seu Traité de Navigation [Bézout 1764-69, v.6] de várias matérias
astronómicas, este não é, nem pretendia ser, um compêndio para o ensino teórico e prático da
astronomia. Os temas aí tratados restringem-se a temáticas de interesse meramente prático em
assuntos da náutica e prática da pilotagem. Estando adequado às necessidades dos estudantes
de uma escola da marinha, não o estava efectivamente para estudantes de uma cadeira
específica de astronomia ministrada num curso geral de matemática18.
Para a cadeira de Astronomia foi adoptado o compêndio de Lacaille, Leçons Élémentaires
d’Astronomie Geometrique et Physique (1ª ed. 1746), este sim especialmente pensado e escrito
para o ensino da disciplina19 e no qual o programa da cadeira de Astronomia, conforme os
Estatutos assentam, nele se inspiram. Para além do compêndio de Lacaille também foi
adoptado o Astronomie (1764), de Lalande.
CONCLUSÃO
A influência dos manuais de Bézout e de Lacaille articula-se tão intimamente com o estipulado
nos Estatutos Pombalinos que tudo nos leva a crer que estes terão servido à priori de matriz à
elaboração do próprio currículo e à organização dos conteúdos programáticos das várias
cadeiras da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra. O programa curricular das
cadeiras leccionadas nos 1º, 2º e 3ºs anos é forte e nitidamente inspirado nos livros de texto
que Bézout escreveu para os alunos da marinha francesa [Bézout 1764-69] e no de Lacaille
[Lacaille 1750]. Apesar do cours de Bézout não ter sido adoptado para o ensino das matérias
de Foronomia (3º ano), a verdade é que também para esta cadeira os Estatutos nele se
influenciaram. Já no que diz respeito à cadeira de Astronomia foi adoptado o compêndio de
astronomia de Lacaille [Lacaille 1746], cujos conteúdos e organização das matérias os Estatutos
seguem de perto.
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1

Em Portugal toda a política reformista do ensino é feita no sentido de retirar das mãos
do Clero, primeiro dos Jesuítas, e mais tarde dos Oratorianos, o direito de ensinar. Com a
expulsão dos Jesuítas dá-se a ruína do sistema educacional, os jesuítas ofereciam nos seus
cerca de 40 colégios e na Universidade de Évora uma educação grátis a mais de 20000 alunos.
2
Para sustentar ideologicamente e operar todas estas reformas o regime monta uma
feroz propaganda anti-jesuítica [Franco 2006, 319-351, 475-517]).
3
Quando se fala do Iluminismo europeu do séc. XVIII, não se pode falar de um
movimento único e uniforme que houvesse tomado por inteiro todos os países. O Iluminismo é
sim um movimento plural com idiossincrasias próprias, não isento de paradoxos, e que se
manifestou de diversas formas e maneiras. Todavia essas várias expressões enfatizam um
denominador comum: o uso das leis da razão como a via para o conhecimento do mundo e do
próprio homem [Gomes & Calafate 1990] (sobre o Iluminismo em Portugal, veja-se [Calafate
1990]; sobre Iluminismo e Ciência, [Hankins 1999, 1-16]).
4
Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783), filósofo e matemático francês, autor de uma
extensa e importante obra filosófica e científica (tanto no campo da matemática como na
astronomia, fundamentalmente em mecânica celeste), é um dos maiores expoentes do
iluminismo francês – com Diderot (1713-1784) foi responsável pela redacção da Encyclopédie
(1750-1772), um dos projectos editoriais mais significativos e ilustrativos do século das Luzes.
Sobre a sua vida e obra vejam-se: [Condorcet 1847 t.II, 51-110] e [Stockler 1797].
5
Para uma análise detalhada do plano do curso veja-se [Figueiredo 2011, 66-86].
6
Os Estatutos previam a criação de um Observatório Astronómico não só para as aulas
práticas, mas também, e principalmente, para a investigação dos professores: “para se fixarem

as Longitudes Geográficas; e rectificarem os Elementos fundamentais da mesma Astronomia”
[Estatutos 1772 v.3, 213].
7
Esta cadeira nunca chegou a ser ministrada por falta de professor. Os rudimentos de
desenho foram, nos primeiros anos, ministrados por Miguel Ciera (1725?-1782), o professor de
Astronomia. Nas outras cadeiras foram seus primeiros professores: José Anastácio da Cunha
(1744-1787), na de Geometria; Miguel Franzini (?-1810), na Álgebra; José Monteiro da Rocha
(1734-1819), na Foronomia.
8
No que diz respeito aos Elementos de Euclides os Estatutos apenas mandavam que se
estudassem os livros de geometria elementar, não sendo estudados os livros não geométricos.
Para as aulas foi adoptada a tradução que o italiano Giovanni Ângelo Brunelli (1722-1793) havia
feito em 1768 para o ensino no Colégio dos Nobres.
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9

Étienne Bézout (1730-1783), Nicolas Joseph François Marie (1738-1801), Charles
Bossut (1730-1814), Louis de Lacaille (1713-1762) e Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande
(1732-1807).
10
A tradição historiográfica atribui a tradução dos livros de álgebra e cálculo integral
[Elementos de Analisi 1774] não a Monteiro da Rocha mas sim ao beneditino Fr. Joaquim de
Santa Clara (1740-1818); tal oferece-nos sérias dúvidas [Figueiredo 2011, 152-156].
11
Sobre a vida e obra de Monteiro da Rocha vejam-se: [Teixeira 1889-90], [Roque 2003]
e [Figueiredo 2011].
12
Bézout, o principal autor adoptado, organiza os seus compêndios numa maneira
simples e clara para que passo a passo o aluno possa acompanhar com clareza os conteúdos,
recorrendo sempre a exemplos concretos para elucidar passos teóricos. Esta preocupação com
a clareza e explanação dos conceitos era totalmente defendida por D’Alembert [D’Alembert
1759, 26].
13
Bézout fora nomeado, em 1-10-1764, professor e examinador da Academia da Marinha
Francesa (Gardes du Pavillon et de la Marine). Aquando dessa nomeação é-lhe também
confiada a missão de redigir um curso completo de matemática para os alunos dessa escola, o
seu famoso Cours de Mathématiques (6 vols.) [Bézout 1764-69]. Mais tarde, entre 1770 e
1772, escreverá um outro curso especialmente destinado ao ensino da escola de artilharia –
Cours de Mathématiques à l'usage du Corps Royal de l'Artillerie (4 volumes) [Bezout 1770-72] –
, fortemente baseado no anterior. Sendo os 2 primeiros volumes na prática os 3 primeiros
volumes do curso da marinha (a trigonometria esférica matéria ensinada para a marinha não
fazia parte do currículo dos artilheiros). A maior diferença está nos 3º e 4º volumes dedicados à
mecânica, neles desenvolve com mais profundidade outros temas que aborda superficialmente
(ou não aborda de todo) no curso da marinha (por exemplo, o movimento dos projécteis). O 6º
volume, o Traité de Navigation, foi suprimido por nele serem abordadas matérias específicas à
marinha e que não faziam sentido num curso de artilharia. Em Portugal os livros de Bézout
foram traduzidos – [Elementos de Arithemetica 1773], [Elementos de Trigonometria 1774],
[Elementos de Analisi 1774] –, e adoptados não só na nova Faculdade de Matemática, mas
também nas Academias Militares que entretanto se criaram [Henriques 2004].
14
Clairaut e Bézout partilham portanto essa visão com D’Alembert : "Les termes

scientifiques n'étant inventés que pour la nécessité, il est clair que l'on ne doit pas au hasard
charger une science de termes particuliers. Il seroit donc à souhaiter qu'on abolit ces termes
scientifiques & pour ainsi dire barbares, qui ne servent qu'à en imposer; qu'en Géométrie, par
exemple, on dît simplement proposition au lieu de théorème, conséquence au lieu de corollaire,
remarque au lieu de scholie, & ainsi des autres." [Encyclopédie 1751-1772 v.5, 494].
15
«On ne sauroit rendre la langue de la raison trop simple et trop populaire: non
seulement c'est un moyen de répandre la lumière sur un plus grand espace, c'est ôter encore
aux ignorants un prétexte de décrier le savoir. Plusieurs s'imaginent que toute la science d'un
Mathématicien consiste à dire corollaire au lieu de conséquence, scholie au lieu de remarque,
théorème au lieu de proposition. Ils croient que la langue particulière de chaque science en fait
tout le mérite, que c'est une espèce de rempart inventé pour en défendre les approches; ne
pouvant forcer la place, ils se vengent en insultant les dehors.», 'Elémens des sciences'
(D’Alembert) [Encyclopédie 1751-1772 v.5, 495].
16
As traduções portuguesas são: [Hidrodynamica 1775] e [Mechanica 1775]; o de
Lacaille não seria traduzido. A cadeira de Foronomia também contemplava outras matérias
como a óptica e a acústica, mas estes temas não são abordadas por estes autores.
17
As matérias de mecânica são tratadas por Bézout em ambos os seus Cours (Marinha:
vols. 4 e 5, Artilheiros: vols. 3 e 4). Embora o curso para os artilheiros seja em grande medida
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baseado no da marinha, sendo praticamente um traslado deste, há porém algumas matérias
que são mais ou menos desenvolvidas num ou noutro caso, acabando assim por ficarem
complementadas quando vistas na perspectiva conjunta das duas obras. As diferenças maiores
encontram-se nos volumes dedicados às aplicações práticas e devem-se ao maior ou menor
interesse que algumas matérias poderiam ter no ensino específico das duas escolas para os
quais foram escritos.
18
Em 1785 o Traité seria traduzido para servir as aulas da Academia dos GuardasMarinhas, Continuação do Curso de Mathematicas para uso dos Guardas-Bandeiras e GuardasMarinha, que contém o Tratado de Navegação, por M. Bézout (1785); em 1810 sairia uma nova
edição, Navegação (1810).
19
Escrito para suprir as necessidades do ensino da astronomia no Colégio de Mazarin no
qual era professor. Monteiro da Rocha quando assume a regência da cadeira de Astronomia (46-1783), e à semelhança do que também havia feito com as figuras de mecânica: 'FIGURAS DE
MECHANICA' [BGUC Ms.3152]; de hidrodinâmica, 'FIGURAS DE HYDRODYNAMICA' [BGUC
Ms.3153], e de óptica 'FIGURAS DA OPTIQUA' [BGUC Ms.3154]; manda copiar as 105 figuras
do livro de Lacaille, 'FIGURAS DE ASTRONOM.' [OAUC R-F-9].
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No ensaio “Sobre a Escola Elementar no Período Pré-Pombalino”, publicado como capítulo do
livro Uma vida em História: Estudos em Homenagem a Antônio Borges Coelho (Lisboa: Editorial
Caminhos, 2001, pp. 395-512), Rogério Fernandes recorre às fontes inquisitoriais, mapeando os
aspectos e identificando os procedimentos que os historiadores da educação podem ter em mira ao empregá-las em suas investigações: traçar o perfil socioeconômico de alunos e docentes;
verificar a distribuição espaço-regional das aulas-escolas particulares; analisar a organização e o
funcionamento da escola (os seus espaços, o número e a idade dos alunos, as estratégias de
ensino etc.); e, ainda, discutir as relações professor-aluno, abordando aspectos como o exercício de poder, a discriminação, a sedução, as tensões, os conflitos etc. Frequentemente, em
quase todos esses aspectos, um objeto material ocupa um lugar de destaque: os livros, preconizados e/ou empregados na instrução, bem como os que se usam em diálogo com esta. Este
trabalho, de um lado, a partir dos documentos inquisitoriais, propõe-se a identificar os livros
usados na instrução escolar após as reformas pombalinas, nos níveis secundário e superior,
bem como as práticas de leitura que os tiveram como objeto e, ainda, que, sendo protagonizadas por atores de processo educativo, professores e alunos, foram além deles, envolvendo outros livros, alguns deles proibidos. De outro lado, buscará confrontar essas práticas de leitura
com as recomendações e prescrições estabelecidas pelas autoridades, situadas em diferentes
instituições vinculadas à Coroa. Assim, além das diretrizes das autoridades régias, dos livros
usados na instrução e das práticas de leitura, examinar-se-ão trajetórias, idéias e práticas escolares de professores e alunos, entre 1750 e 1800, no Brasil e em Portugal. Neste resumo, haverá menções apenas às disposições e situações de leitura referentes à Universidade de Coimbra,
deixando-se para a versão final da comunicação a abordagem do que se deu no ensino secundário. Com as reformas pombalinas da Universidade de 1772, estipulou-se a obrigatoriedade do
uso de compêndios, a serem editados após o exame prévio dos tribunais censórios, restrição
vigente até 1795. Os próprios Estatutos definiram o uso do método sintético-demonstrativocompendiário, pelo qual o professor, com base na leitura e explicação do compêndio, dava uma
visão de conjunto da disciplina, percorrendo todos os pontos do programa para ela fixado. No
Curso de Matemática, sabe-se, por tradição, que foram adotados os seguintes compêndios: os
Elementos de Arithmetica e a Trigonometria, de Étienne Bezout (1730-1783); a Geometria, de
Euclides (330-260 a.C.); os Elementos d’analyse mathematica de Bezout; o Tratado de Mechanica, de M. Maria da Caza Filho; o Tratado de Hydrodynamica, de Charles Bossut (1730-1814),
a Optica, do padre Nicolas-Louis La Caille (1713-1762); e a Astronomia, de Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807). Segundo o Plano de Estudos do Curso Jurídico, na parte comum aos cursos de Leis e Cânones, adotaram-se: no 1º ano, em Direito Natural, o Compêndio
de Direito Natural, de Carl Anton Von Martini (1726-1800); na História de Direito Civil, Romano
e Português, o Direito Romano, de Bachio; e na 1ª e 2ª cadeiras de Instituta, as Instituições do
Imperador Justiniano, com a Paráfrase, de Teófilo, da escola de Direito de Constantinopla; e no
2º ano, em História Eclesiástica, a História Eclesiástica, de João Lourenço Berti; em Instituições
Canônicas, as Institutiones Juris Ecclesiastici, de Claude Fleury (1640-1723). No 3º ano do curso de Direito civil, na 1ª e 2ª cadeiras de Sintética do Direito Civil, o Elementa Digestorum, de
Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741), ou Heinécio. No 5º ano dedicado ao Direito Pátrio, à 1ª
e 2ª Analíticas, havia o uso das Ordenações do Reino. No 3º e 4º anos do curso de Cânones,
por sua vez, usavam-se, em Direito de Graciano, o Comentário de Zegeri Bernardi Van Espen,
e, na 1ª e 2ª Sintéticas, o Compêndio do Direito das Decretais, de Hertalo. No curso de Cânones, no 5º ano, estudavam-se a Jurisprudência Canônica e o Direito pátrio, para o que, certamente, se usavam as Ordenações do Reino. No mesmo curso, adotou-se o compêndio
Instituições Eclesiásticas, de Justino Febrônio, claramente regalista e afinado com a linha oficial
do pombalismo, obra que estava no Índex de obras proibidas pelo Papa (ao menos, até 1766).
Conforme Francisco Falcon, nos cursos jurídicos, o emprego dos livros de Hugo Grotius (1583-
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1645), Samuel Puffendorf (1632-1694), J. G. Heinecke, ou Heinécio (1681-1741) e Jacques Cujas (1522-1590), ou Cujacio, foi, inicialmente, motivo de louvor e, depois, por se ver neles “heresia”, de críticas. Os estudantes de Leis e Cânones, obrigados a cursar a cadeira de
matemática, considerada subsidiária ao direito, também se valeram dos Elementos de Euclides.
Na Filosofia, a congregação, em fevereiro de 1774, aprovou a Elementa philosophiae rationalis
et moralis, de Heinecke, ou Heinécio, com a respectiva História Filosófica que o mesmo autor
traz no princípio; em Filosofia Antiga, o Primeiro Alcebíades, de Platão; em Física Experimental,
o Elementa Physicae, do físico e matemático newtoniano holandês Pieter van Musschenbroek,
acrescentando-lhe o “pequeno tratado de Edentricidade tirado do ‘Elementa Filosophia de Columbo’ (isto é, provavelmente do Novus cursus philosophicus scotistarum, philosophiem, rationalem, naturalem, moralem, & transnaturalem, de Niçois Bonaventure Columbi, ou Columbus,
ou Bonaventura Columbo); quanto à História Natural e à Química, adiou-se a escolha do compêndio, havendo, porém, registros posteriores, de 1786, sobre a atribuição da feitura de um
compêndio por professor da própria Universidade, Domingos Vandelli. Na Medicina, no 3º ano,
em Teoria Médica (em que haveria combinações com os princípios da Física e da Matemática) e
Instituições (compreendendo o estudo de Fisiologia, Patologia geral, Higiene e Terapêutica),
adotou-se o livro Instituições, de Herman Boerhaave (1668-1738), da Universidade de Leiden,
na Holanda; no 4º ano, para os Aforismos, prescreveram-se os Aforismos de Hipócrates, seguidos dos Aforismos de Boerhaave. Como os Estatutos não indicaram os títulos de compêndios
para o 1º e 2º anos médicos, a Faculdade de Medicina se incumbiu de fazê-lo: em fins de 1774,
adotou-se o livro de Heyster (Compendium anatomicum, publicado em 1717), para as aulas de
Anatomia e, em data incerta, um livro de William Cullen (1710-1790), talvez Apparatus ad nosologiam methodicam, de que há uma edição de 1775. Sob o reinado de D. Maria I, nos reitorados de D. Francisco Rafael Miguel Antônio de Mendonça (1779-1785), Principal da Sé Patriarcal
de Lisboa, empossado apenas aos 30 de abril de 1780, de D. Francisco Rafael de Castro (17861799) e de D. Francisco Xavier de Lemos Pereira Coutinho, em segunda gestão (1799-1821),
deu-se continuidade às reformas pombalinas da Universidade, procurando-se equipar as instalações, dotá-las de recursos humanos e desenvolver iniciativas que valorizassem o mérito e o
espírito. No que se refere aos livros, de um lado, deu-se uma grande atenção aos compêndios
e, de outro, buscou-se reprimir práticas e idéias de contestação, o que passou por várias determinações referentes ao controle da circulação e leitura de livros proibidos. Sob o reinado de
D. Maria I, alguns dos compêndios ainda não tinham sido elaborados, enquanto outros foram
substituídos por se mostrarem inadequados; disciplinas foram criadas e, com isso, definiu-se
que novos compêndios deveriam ser escritos e publicados. Houve, ademais, a preocupação com
o uso dos compêndios em sala: a Rainha determinou que, nas aulas, fossem cumpridas as lições dos compêndios e, na impossibilidade disso acontecer, que se escolhessem bem as lições
a privilegiar. Instituições de Jurisprudência Eclesiástica, de Justino Febrônio, compêndio de direito público eclesiástico – que dava trabalho aos mestres, que, nas aulas, se viam obrigados a
suprimir as explicações de alguns de seus parágrafos – foi substituído, em 1780, por Instituições de Jurisprudência Eclesiástica, de Paulus Josephus Riegger, com o que o regalismo pombalino cedeu lugar a um regalismo eclético, sem qualquer marca jansenista. Sobre as práticas
de leitura que foram protagonizadas por atores do processo educativo, tem-se como um exemplo as vivenciadas por José Anastácio da Cunha, lente de Geometria, cuja entrada na Universidade de Coimbra foi decidida pelo Marquês de Pombal. Além de discordar de José Monteiro da
Rocha, seu colega de Faculdade, quanto à escolha de Elementos de Trigonometria e Álgebra,
compêndio do matemático francês Étienne Bezout, para a cadeira de Geometria, e não ver nenhum livro seu publicado antes de sua morte (o primeiro deles foi Princípios Matemáticos, editado em 1790), em sua casa, em Coimbra, nos idos de 1777, reunia vários estudantes, tendo à
disposição, à mesa, livros proibidos deixados pelos livreiros, numa espécie de consignação
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avant la lettre, à espera da leitura e, sobretudo, da compra. Enfim, neste trabalho, o que se
quer mostrar é que, no que toca aos livros, no quadro das reformas pombalinas (e marianas), a
situação foi bastante complexa. Idas e vindas, dissonâncias e constâncias foram observadas
tanto nas determinações governamentais referentes às obras a serem adotadas na instrução
quanto nas ações dos sujeitos que foram incumbidos pela Coroa de produzirem e traduzirem
livros para a instrução, ora entregando-se a essas tarefas, ora as postergando. Ao mesmo tempo, professores e alunos recorreram a outros textos e, mais do que isto, a outras leituras, algumas vezes afrontando os interesses de Coroa portuguesa.
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INTELECTUAIS, IMPRESSOS
E COLEÇÕES NA HISTÓRIA
DA EDUCAÇÃO – BR ASIL
E PORTUGAL (XIX – XX)
Márcia Cabral da SILVA, Coordenadora
Buscou-se conjugar pesquisas desenvolvidas em torno do impresso, conformado
em coleções, livros de leitura, romances e livros didáticos.
A par de reﬂexões sobre transferências culturais entre Brasil e Portugal em um
recorte de longa duração (XIX – XX), privilegiou-se o exame da produção, da circulação e da guarda desses impressos, considerando-se tanto a cultura material
escolar quanto a dimensão educativa mais ampla desses suportes de texto na vida
social, adotando-se também um recorte temporal que incorporasse a história do
tempo presente (1920-2005). Por um lado, os pesquisadores se interrogaram a respeito da produção de saberes sobre a escola e o ensino por intelectuais com inserção na docência e na publicação de livros didáticos, do trânsito de ideias veiculadas
em antologias literárias como expressão da aproximação possível entre diferentes
culturas. Por outro, compareceram romances organizados em coleções, cuja ﬁnalidade aponta para a formação de um público feminino cativo, assim como para a
sua educação. Ainda, colocou-se em cena o acervo de um professor-colecionador,
evidenciando-se as múltiplas facetas que os livros e as anotações ali guardadas
permitem revelar sobre a vida de um homem de letras, assim como sobre as marcas de seu tempo.
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UM RASTO DO BRASIL NOS LIVROS DE LEITURA
DO ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS
(DE OITOCENTOS À DÉCADA DE 1970)
Ligia PENIM
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
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Francisco Adolfo Coelho publicou, no final do século XIX, o seu Leituras Portuguesas (1896).
Esta obra, constituída por cinco volumes destinados a uma das classes dos liceus, da 1ª à 5ª,
foi aprovada oficialmente como livro único para aquela instituição. Esta obra surge na sequência de um novo programa de Língua e Literatura Portuguesa, igualmente da autoria de Adolfo
Coelho, incluído na Reforma de Jaime Moniz de 1894-95. Esta reforma reveste-se de uma
enorme importância política na medida em que, pela primeira vez, se instituía um currículo moderno no ensino secundário português e uma organização escolar designada por regime de
classes. Por regime de classes entende-se um ensino destinado a grupos etariamente homogénios de alunos, que frequentariam os liceus em horários semanais fixos e seriam entregues à
responsabilidade de professores de disciplinas especificas, cujos conteúdos eram devidamente
definidos numa lógica gradativa do mais simples ao mais complexo em programas nacionais. A
modernidade deste currículo, porém, encontrava-se no seu carácter orgânico, porque não obstante as disciplinas se encontrarem devidamente delimitadas, todas elas deveriam contribuir
para finalidades gerais definidas na reforma. Nessa medida, o currículo da Língua e Literatura
Portuguesa, embora centrado em específicos conteúdos linguísticos e literários, deve-los-ia articular com conhecimentos de outras disciplinas, nomeadamente de história e geografia de Portugal, mas ainda com os das ciências. Estamos num momento histórico em que a construção da
nação teve, através da escolarização de um escol a que o ensino liceal correspondia, toda a sua
expressão. Estas finalidades nacionais são observáveis em Leituras Portuguesas (1896), tanto
ao nível da escolha de temas que tratassem de assuntos de outras disciplinas, como na estrutura da antologia que obedecia a uma apresentação dos trechos por graus de dificuldade progressivamente crescentes. O que me surpreendeu, porém, não foram as respostas que Adolfo
Coelho deu aos requisitos curriculares instituídos, mas a forma como este prestigiado intelectual
afirmou, no 4ª volume desta obra, a escolha de trechos de autores brasileiros. “Demos por várias razões lugar bastante considerável aos poetas brasileiros. […] A literatura brasileira é uma
ramificação da literatura portuguesa tal como a nacionalidade brasileira o é da nacionalidade
portuguesa” (Leituras Portuguesas. Quarta Parte, 1898: V). Como numa obra de afirmação da
identidade nacional se seleccionam trechos brasileiros? Mas, ele não só os escolheu, como afirmou clara e expressamente, neste prefácio, a importância de tomar a literatura brasileira como
nossa, ou seja, como se a podessemos trazer como mais-valia para a identidade nacional que
se pretendia fixar nas imagens dos jovens alunos liceais. “A unidade da língua e de origens étnicas paira acima das divisões políticas como da separação traçada pelos mares. É para nós de
grande interesse o conhecimento dessa grande terra descoberta por Álvares Cabral, do que
sentem e pensam seus filhos, descendentes dos nossos avós, dos seus costumes, da influência
exercida por esse meio geográfico, tão diverso do nosso, das raças que ali se cruzaram, sobre
aquele sentir e aquele pensar. Demais há nos poetas brasileiros muitas vezes uma emoção,
uma espontaneidade e uma simplicidade que, dando-se em composições cujo conteúdo as torna próprias para as leituras escolares, nos convida a completar com elas o pecúlio escasso que
nos oferecem os autores da velha metrópole acomodado ao mesmo fim” (Leituras Portuguesas.
Quarta Parte, 1898: V-VI). Trata-se de uma clara apropriação cultural da produção literária brasileira como uma extensão da identidade portuguesa no Outro, o Brasil, que, segundo o autor,
tanto ainda teria de quem o gerara, Portugal. Foi esta leitura de Adolfo Coelho sobre as relações entre a cultura portuguesa e brasileira e o que delas se pensaria dever circular entre os
alunos do ensino secundário que me levou a empreender esta pesquisa. O meu interesse reside
em saber como a imagem do Brasil e a sua literatura foram propagadas entre os alunos de ensino secundário em Portugal. Para isso, no recurso às fontes, realizei um levantamento das selectas literárias e livros de leitura que circularam no ensino secundário em Portugal, tanto nos
liceus como nas escolas técnicas, desde oitocentos até à década de 70 do século XX. Entre os
manuais escolares para o ensino de Portugês, encontrei essencialmente dois tipos, um a que

CD-ROM DE ATAS | 797 | COLUBHE 2012

podemos chamar de temático e outro de literário. No primeiro caso, os livros de leitura, geralmente destinados a alunos mais jovens, embora tenham uma preocupação da sua aproximação
ao texto literário, os trechos obedecem a temas definidos nos programas. Os temas recorrentes
ao longo do tempo estudado são, por um lado, os da história, da geografia e da etnografia portuguesa e, por outro, temas a que podemos denominar de morais. No segundo caso, as selectas literárias têm como objectivo central o familiarizar os alunos, geralmente os mais velhos,
com a “boa escrita” e com os nomes consagrados de autores clássicos. As selectas têm muitas
vezes uma organização cronológica, em períodos literários que, por sua vez se subdivide em
géneros literários, mais ou menos complexos. De um ponto de vista geral, as antologias que
venho a descrever permitem a inferência de dois perfis para os sujeitos por elas formados, um
perfil essencialmente moral e nacionalista, num primeira fase da escolarização e, depois, um
perfil culto e elitista, constituído pela apropriação de referências canonizadas. O meu foco, contudo, não se dirige para os aspectos gerais apresentados pelas antologias, mas sim para uma
entrada singular, a das relações culturais entre Portugal e Brasil. Nesse sentido, em primeiro
lugar, procuro descortinar se, para além de Adolfo Coelho, outro autor destes manuais escolares se referiram protocolarmente, em introduções ou prefácios, ao Brasil ou à sua literatura.
Para além disso, foco-me no conjunto de referências ao Brasil que se espalharam por estes livros, sejam elas ainda referentes ao período colonial ou ao pós-colonais, sejam elas de carácter
histórico, económico, etnográfico ou cultural. Trato estas referências do ponto de vista ideológico, ou seja, tentando perceber que identidades se pretenderia fixar nos alunos portugueses
sobre o Brasil e os brasileiros. Depois, identifico e analiso também cada trecho de autores brasileiros espalhados pelos livros de leitura, verificando os que mais foram mobilizados e tentando
perceber porque o foram. As minhas reflexões orientam-se no sentido de perceber que olhares
se foram lançando ao longo do tempo sobre o Brasil, que importância lhe foi atribuída, que
identidades se procuraram realçar no Outro e como estas se conjugaram, ou não, com uma
visão sobre a nação, Portugal. Sigo a perspectiva de Michel Foucault que sugere, em Segurança, Território, População (2008), que para se constituir uma população moderna foi necessário
fixá-la a imagens identitárias atravessadas de poderes. As instituições escolares parecem-se
talhadas para essa integração das populações em referentes culturaias comuns, espaços de
identificação dos sujeitos com a cultura que supostamente deve ser a sua. Infiro ainda que estes referentes culturais difundidos pela escola poderão funcionar como “dispositivos de segurança”, para usar a expressão de Foucault, na medida em que se inscrevem em tecnologias de
governo dos corpos e das almas dos alunos que forma. Se o poder, na perspectiva de Foucault,
se constitui num “conjunto de mecanismos e de procedimentos que têm como papel ou função
e tema manter […] justamente o poder” (Foucault, 2008: 4) então pretendo perceber como a
inclusão ou exclusão do Brasil nos livros de leitura portugueses se inscreveu na construção nacional que se pretendeu desde oitocentos até à década de 1970. Pretendo mostrar como num
campo de construção curricular, aparentemente de neutralidade política tão absoluta, se jogaram combates ideológicos profundos. Pode ser importante verificar a violência política que esteja presente no olhar o Outro, Brasil, para situar Portugal, de alguma forma mantendo ainda as
prerrogativas coloniais. Pode este movimento de trocas culturais pretender fixar a identidade de
um povo português, afirmando-o “aventureiro” e “audaz”, em que as narrativas sobre o Brasil
surjam como uma colonização bem sucedida, um caminho para outras nos territórios ainda colonizados pelos portugueses em África e na Ásia. Pode ser uma afirmação de quanto o Brasil
deve, genética, cultural e historicamente às suas fundações portuguesas. Em síntese, preciso
de saber por onde o poder atravessa as escolhas dos trechos referentes ao Brasil integrados
nos livros de leitura. De saber que agentes estiveram envolvidos em inclusões e exclusões literárias, que funções pedagógicas e ideológicas as justificaram, que efeitos foram pretendidos,
que valor simbólico lhes foi atribuído no contexto geral da construção ideológica nacional. Para
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isso, preciso igualmente de me confrontar com os movimentos e debates intelectuais presentes
na sociedade portuguesa e referentes à circulação literária de obras e escritores com o Brasil.
Nesta aproximação à ampla troca cultural que se foi fazendo ao longo destes dois séculos, têmme sido muito úteis inúmeras obras no campo da história, sociologia, antropologia e literatura,
mas que não cabe, na economia deste resumo, citá-las, pelo que deixarei para texto posterior.
Não obstante essas entradas que suponho abrirem e enriquerecem o meu olhar sobre as fontes, a minha investigação situa-se no campo da história da educação e procura, a partir de uma
abordagem curricular do ensino secundário de Português, olhar para as relações culturais e para as transferências que se realizaram. ao longo deste período, entre o Brasil e Portugal.
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A ARTE DE EDUCAR MENINAS E
MOÇAS PELA LEITURA DE ROMANCES
EM COLEÇÕES (1930 -1960)
Márcia Cabral da SILVA
Faculdade de Educação – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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A Coleção Menina e Moça foi lançada no Brasil em 1934 pela Livraria José Olympio Editora. Conforme indica Halewell (1985), ao se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, José
Olympio expande os negócios editoriais em proporções que merecem destaque. Na ocasião, o
mercado para essa literatura estava crescendo rapidamente. Alguns dados são esclarecedores:
o editor, em 1933, lançara apenas oito livros; em 1934, publicou trinta e dois; em 1935, cinquenta e nove e, em 1936, foram lançadas sessenta e seis novas edições da José Olympio, o
que permite considerá-lo um dos mais proeminentes editores nacionais no campo de edições
literárias e livros não didáticos no período examinado. Desse conjunto, destaca-se uma coleção
voltada para a categoria social denominada menina e moça.1
Constituía-se de romances traduzidos da famosa Bibliothèque de Suzette editada por
Gautier & Languereau no contexto francês, cujos livros destinaram-se às crianças no período de
1919 a 1965. A gênese dessa biblioteca relaciona-se de modo específico ao jornal La Semaine
de Suzette. Jornal semanal ilustrado destinado às meninas francesas de classe média, cujo padrão de comportamento estava regulado pelo o que era considerado, então, boas maneiras e
civilidade. Note-se que os livros da Bibliothèque de Suzette foram lançados inicialmente no formato folhetim e veiculado pelo semanário, que trazia também histórias curtas, jogos, receitas
culinárias, modelos de roupas da boneca Bleuette, para serem confeccionados, competições,
palavras-cruzadas, advertências sobre boas maneiras, dicas de modas e episódios de um romance em capítulos: os folhetins.
Neste trabalho, busca-se examinar as estratégias editoriais que conformaram a coleção
no contexto brasileiro no período indicado (1930-1960). Com a finalidade de se desenvolver o
exame da Coleção Menina e Moça, privilegiam-se pressupostos teórico-metodológicos extraídos
da história cultural nas fronteiras que mantêm com a história do livro e da leitura (Chartier,
1996, 1998; Mollier, 2008). Por um lado, com Chartier (1996), observam-se os protolocos de
leitura depositados nos livros pelo autor, que lhe conferem sentidos. De outro, as formas editorais e tipográficas que se dão a ver de forma explícita ou de maneira velada, conforme as determinações históricas de um dado período. Por outro lado, em diálogo com Mollier (2008),
examinam-se as estratégias editoriais, em uma abordagem de longa duração, capazes de seduzir o leitor pelo formato das obras organizadas em coleção.
Acresçam-se ao exame as considerações de Gérad Genette (2009) relativas às margens ou às franjas dos textos literários, que lhe conferem ampla significação. Segundo o ensaio,
que aproxima o campo editorial dos estudos literários, trata-se dos paratextos da obra, os quais
se modificam ao longo da história editorial e podem ser definidos de acordo com, pelo menos,
duas categorias: 1- o peritexto, elementos que se apresentam em torno do texto, no espaço do
mesmo volume, tal como o título, o prefácio, os títulos de capítulos, as notas; 2- o epitexto,
uma segunda categoria, que diz respeito aos elementos em torno do texto, mas que se apresentam relativamente distanciados do texto nuclear, tais como comentários externos, apresentações, entrevistas, propagandas.
Ademais, o estudo compreende um corpus de 26 títulos (acervo do grupo de pesquisa
de uma universidade pública brasileira)2 e 49 títulos (acervo de obras gerais da
Fundação Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro/Brasil).
As estratégias de organizar obras em coleções têm lugar destacado na historiografia do
livro tanto quanto da edição, conforme se pode observar em pesquisas na área (Mollier, 2008,
2010; Olivero, 1999). Na história da edição francesa, por exemplo, se o século XIX foi considerado o século da emergência dos dicionários, também fez circular enciclopédias e coleções. Merece nota a concepção em voga pelos editores livreiros franceses na referida época, segundo a
qual haveria a intencionalidade à completude e à universalidade, fosse por meio da produção
das coleções romanescas, fosse pela edição das series dramáticas. O princípio da reunião de
textos, embora date do século XVII, conheceu proeminência no oitocentos, uma vez que os
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profissionais da edição lançaram-se na confecção de coleções que davam a conhecer as suas
estratégias e políticas editoriais. Necessário considerar nesta chave a Bibliothèque Charpentier,
de 1838, a Collection Michel Lévy, de 1855, além da Modern Bibliothèque de Fayard, de 1904.
Ao lado desses emblemas, circularam centenas de enciclopédias, dicionários e coleções, cujo
princípio básico se resumia em persuadir o público da eficácia das series e torná-lo fiel a um
produto que, por hipótese, poderia preenchê-lo em todos os sentidos (Mollier, 2008).
De uma parte, as estratégias funcionam como dispositivos materiais que permitem reconhecer uma determinada unidade física ao que se convencionou denominar coleção: capa,
tipos de letras, cores, vinhetas, dentre outros elementos materiais que conferem feição singular
ao conjunto de livros que compõem uma dada coleção. Verificam-se, ainda a este respeito, razões de ordem econômica. A julgar que a organização dos livros em coleção pode baratear o
custo final de cada livro – pelo tipo e qualidade do papel de baixo custo selecionado; formato
do livro em proporções menores - não é de se estranhar que os editores tenham usado esse
artifício ao longo da história editorial visando à disseminação dos livros, como se pode constatar
no caso francês ao longo do século XIX, segundo as pesquisas desenvolvidas por Jean Yves
Mollier em particular (2008).
No Brasil, os anos de 1930 são emblemáticos no que diz respeito a esse tipo de produção, visto ter havido um incremento em coleções destinadas ao público feminino. Alguns títulos já
levantados ao longo desta pesquisa comparecem no inventário: Biblioteca das Moças, da Companhia Editora Nacional3; Menina e Moça, da José Olympio; Biblioteca das Senhorinhas, da Empresa
Editora Brasileira; Romances para Moças, da Anchieta (Miceli, 2001). As transformações no campo editorial e a hierarquia entre os gêneros que mais seduziam os leitores justificam, portanto, o
investimento do editor José Olympio em uma coleção para meninas e moças no começo de sua
trajetória como editor, que viria gozar de notável prestígio no campo editorial.
De outra parte, verificam-se estratégias discursivas utilizadas pelos editores, coordenadores das coleções, intelectuais inseridos no campo de estudo, capazes de impor certa ordem
do discurso (Foucault, 2010) por meio da qual regular-se-ia a recepção do impresso. Segundo
ainda o autor, em toda sociedade a produção do discurso é concomitantemente controlada,
selecionada e organizada, de modo a ser disseminada por procedimentos, cuja função dominaria o acontecimento aleatório, conjuraria poderes e perigos. Nessa perspectiva, os discursos
podem ser pensados na condição de cadeias discursivas das quais emergem dispositivos reguladores, jogos de disputa pela ordem da palavra segundo a chave já bem divulgada, cuja ênfase põe em cena a tensão entre saber e poder.
As estratégias discursivas e, portanto, educativas apareciam veiculadas nos paratextos4
da Coleção Menina e Moça nas mais diversas formas. O prefácio, por exemplo, porta de entrada
dos romances, anunciava o material para as jovens leitoras então idealizadas: “Os mais encantadores romances para a juventude feminina. Coleção Menina e Moça – 10 a 16 anos”. “Única
Existente no Brasil”. Verificava-se, de modo análogo, poema do consagrado escritor Machado
de Assis5, que cumpria a função de definir, em tom de acentuado lirismo, o que se compreendia
à época por público feminino na faixa etária delimitada entre 9/10 e 16/17 anos:
Está naquela idade inquieta e duvidosa, que não é dia claro e é já o alvorecer, entreaberto botão, entre-fechada rosa, um pouco menina e um pouco de mulher. Às vezes
recatada, outras estouvadinha, casa no mesmo gesto a loucura e o pudor; tem cousas
de criança e modos de mocinha, estuda o catecismo e lê versos de amor (...). É que esta criatura adorável, divina, nem se pode explicar nem se pode entender: procura-se a
mulher e encontra-se a menina, quer-se ver a menina e encontra-se a mulher! ( De Poesias Completas, Falenas).
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Por vezes, considerada idade inquieta e duvidosa, “entre-aberto botão, entre-fechada
rosa”, visto se tratar de grupo social indefinido entre a condição de menina e o lugar da mulher.
Por outra, designada como recatada e estouvada; condição ambígua de um sujeito que lê o
catecismo ao mesmo tempo em que se interessa por versos de amor, o que pressupunha à
época formulação retórica capaz de conformar um papel híbrido entre a dupla condição da menina e o da mulher. Inseridas as delimitações quanto ao público previsto em tom poético – menina e moça em fase transitória da vida: não é ainda mulher, tampouco menina; idade dúbia,
pois “não é dia claro e já é alvorecer” - os dispositivos discursivos ancoravam-se, em seguida,
nos aspectos relacionados à materialidade da obra acrescidos do tipo de conteúdo e finalidades
da coleção.
Tratava-se de pequenos romances, com cerca de 200 páginas, de apurada qualidade
gráfica, “com belas histórias e por um preço acessível”, se consideradas as mulheres das classes médias e altas, variando entre 12,00 e 24,00 cruzeiros, conforme a opção da leitora em
adquiri-lo em brochura ou em bela encadernação:
OS ROMANCES DA JUVENTUDE FEMININA
COLEÇÃO MENINA E MOÇA
As mais lindas histórias para a mais difícil quadra da vida feminina. Pequeninos romances de 200 páginas por todos os títulos dignos de estar em todas as mãos: 1- por seu
fundo moral indiscutível; 2-seu excelente acabamento gráfico; 3- suas qualidades literárias; 4- suas traduções vivas e corretas (...). Cada volume em brochura: 12,00. Em bela
encadernação: 24,00 (CATÁLOGO DA LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA, 1946, p.41)

Formato encadernado da Coleção
Menina e Moça, que continha, em
geral, dois títulos. Neste volume: A
Pequena Refugiada e O Inevitável
Sir Jerry.
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Se a organização das obras em coleção atende ao gosto dos leitores e também aos critérios econômicos do ponto de vista editorial, tal como a tradição deste tipo de formato sugere,
merece nota o exame de alguns elementos adicionais extraídos do catálogo da Livraria José
Olympio Editora, de 1949. Na contracapa do catálogo de 195 páginas, destacam-se oito avisos
importantes, tanto avisos direcionados aos leitores quanto aos livreiros. Do ponto de vista do
leitor, merecem comentários, ao menos, quatro avisos. No primeiro, adverte-se: o catálogo de
1949 anula todos os anteriores e acrescenta a oportunidade de se fazer grande economia na
aquisição dos livros:
Os preços constantes deste catálogo são os mesmos que vigoravam por ocasião da publicação dos livros, salvo dos reeditados. Assim uma obra cuja 1ª edição se acha ainda
em venda, e que custava oito cruzeiros há dez anos, o senhor pode adquiri-la agora pelos mesmos oito cruzeiros, apesar de decorrido tanto tempo e apesar do enorme aumento de despesas gerais ocorrido na vida comercial. Não se fez remarcação alguma
nos preços originais desses livros que, lançados hoje, custariam três ou quatro vezes
mais. É essa grande vantagem, leitor, que lhe oferecemos se o senhor quiser ter em
sua casa nossas variadíssimas edições, utilizando-se de nosso Departamento de Vendas
a Prestação (CATÁLOGO DA LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA, de 1949, Contracapa)
O segundo aviso enfatizava a qualidade gráfica dos livros adquiridos. Se os leitores optassem pelo formato encadernado, relativo a qualquer livro “em bela encadernação de percaline, com ótima douração legítima”, pagaria o preço de Cr$25,00. Infere-se, pois, que as leitoras
da Coleção Menina e Moça desembolsaria Cr$1,00 a mais em relação ao que pagaram em 1946,
ou seja, no intervalo de três anos, por um volume, que reunia dois títulos, além de uma material mais bonito e duradouro do que o volume encadernado em brochura que custava Cr$16,00
Além desses aspectos elencados, chamam a atenção as facilidades anunciadas no que
dizia respeito à compra dos livros efetivamente.
Terceiro aviso
VENDAS A PRAZO
Utilize-se de nosso Departamento de Vendas a Prestação, o que lhe permitirá adquirir a quantidade de livros que desejar e pertencentes a qualquer de nossas coleções,
todos encadernados segundo o mesmo modelo, com autêntica douração a ouro 23 quilates, em bela percaline azul ou Bordeaux, tudo a longo prazo.
Quinto aviso:
SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL PARA O LEITOR
Se não encontrar em seu livreiro predileto nossas edições, basta pedi-las, em brochura
ou encadernadas, ao nosso Serviço de Reembolso Postal, que as mandaremos sem demora e sem despesa alguma.
Como funciona o Serviço de Reembolso Postal
Nós lhe enviamos os livros pedidos e o senhor os paga no ato de retirar a encomenda
na agência postal da localidade

O formato, que se anunciava em brochura e a Cr$ 16,00 no catálogo de 1949, apresentava-se em um tamanho um pouco maior. Trazia capas muitas vezes repetidas de um volume
para o outro, sem se mencionar o nome do ilustrador, o que sugere reproduções das capas dos
volumes em francês.
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As Estranhas Férias de Sir Jerry,
de Mad H.Giraud, tradução de
Gulnara Lobato de Morais Pereira, vol 6, 1947

Mas, se as capas dos volumes em brochura não recebiam tratamento cuidadoso, tal
como as incrustações a ouro 23 quilates utilizadas nos volumes encadernados sugerem, a arte
de editar os romances em coleções comparecia na retórica da propaganda ao final do livro.
Além de se dedicar uma página inteira para a propaganda dos próximos títulos, a equipe editorial não economizava nas estratégias de persuadir as leitoras.Observem-se alguns desses discursos:
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LEITORA:
Já sabemos que V. se tornou, decididamente, uma “fan” do nosso extraordinário Sir
Jerry. E não é para menos, pois nós também o admiramos muitíssimo. Admiração que
cresceu mais ainda depois que lemos esta outra aventura do simpático detetive;
O INEVITAVEL SIR JERRY.
Desta vez o nosso herói sai-se maravilhosamente de um caso complicadíssimo, de que
fazem parte um velho avarento, sua filha Mariquita e o genro. Sir Jerry é encarregado
de descobrir uma criança raptada, e é aí então que começa toda a trama que a empolgará do começo ao fim. E é claro que os auxiliares de Sir Jerry – Jerry Júnior e Mérouji
– aí estão, firmes e decididos, ajudados agora pelo pequeno Pépin, já nosso conhecido
em SIR JERRY DETETIVE, lembra-se? Pois é com a colaboração dessa “gentinha” que
Sir Jerry vem a descobrir um dos maiores casos da sua brilhante carreira de detetive
amador.
Não deixe, pois, de ler a movimentadíssima história desta série,
O INEVITAVEL SIR JERRY,
que tem o nº 10 da sua já indispensável Coleção. (GIRAUD, 1947, última página)
De início, o tom de diálogo e de informalidade conforma os enunciados: “Já sabemos
que V. se tornou” (...). “E não é para menos”. Em seguida, os editores posicionam-se no mesmo lugar receptivo onde se situa a leitora, tornando-se eles também leitores: “(...) depois que
lemos esta outra aventura do simpático detetive.” Tais recursos discursivos aproximam locutor
e interlocutor, criando uma estratégia de adesão ao que está sendo enunciado.
Além disso, de modo a ampliar os níveis de adesão ao discurso proferido, utiliza-se uma
vez mais a estratégia de envolver o interlocutor nas cadeias discursivas, pois: “Desta vez o nosso herói(....)” ou “(...) ajudados pelo pequeno Pépín, já nosso conhecido em SIR JERRY DETETIV, lembra-se?”
Por último, não é difícil perceber uma voz retórica que utiliza inúmeros adjetivos e superlativos, cuja função parece ser a de exagerar o tom das descrições, como se pode ler em:
“extraordinário”, “muitíssimo”, “complicadíssimo”, “movimentadíssima”.
Os romances despertariam a atenção também pela construção do enredo bem arquitetado, sem que se abandonassem a “advertência moral e os ricos ensinamentos”. Na retórica,
por meio da qual se afiançava o tipo de linha editorial estrategicamente pensado para meninas
e moças, podia-se observar que as leitoras teriam nas mãos romances bastante atraentes. Todavia, pretendia-se assegurar de maneira análoga a dosagem certa entre a fantasia e as sóbrias
leis do mundo real.
Sim, para evitar-lhe futuros dissabores sérios, procure orientar a leitura de sua filha
com romances que a encantem, mas que sejam de absoluta confiança. Romances que
contribuam para aprimorar-lhe o caráter, que o ajudem decisivamente na formação moral sadia de sua filha, romances que o auxiliarão a fazer do lindo “entre-aberto botão,
entre-fechada rosa”, uma leitora de bom-gosto e uma mãe de família firmemente orientada. (CATÁLOGO DA LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA, 1949, p. 168-169).
Em suma, Menina e Moça era uma coleção que despertaria o gosto pelo que se considerava boa literatura, sem que se desconsiderasse, contudo, o aprimoramento do caráter. De
tal modo, é possível levantar a hipótese de que a análise dos discursos veiculados nos diversos
suportes que visavam à disseminação da coleção permite colocar em relevo a representação
das leitoras modelos a serem seduzidas.
Os resultados alcançados na primeira fase da pesquisa indicaram tratar-se de uma coleção bem arquitetada no que diz respeito ao formato coleção e endereçada ao público feminino
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na faixa etária entre 9/10 -16/17 anos de idade, cuja condição oscilava entre um misto de menina e a condição de mulher. Entre os intelectuais de prestígio convidados a apresentarem a
coleção, distinguiu-se o escritor, professor e crítico literário Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde,6 tanto quanto a crítica literária Lúcia Miguel Pereira. Entre os tradutores, destacou-se a
atuação da jornalista, cronista e romancista Rachel de Queiroz7.
A escolha desses intelectuais para a apresentação da coleção não parece aleatória.
Dado o lugar que cada um ocupava na malha social, eles afiançavam ainda mais a coleção,
conferindo legitimidade ao material de leitura a ser disseminado. Ademais, os elementos materiais analisados associados aos discursos de autoridade conformam a Coleção Menina e Moça de
maneira peculiar, dando a conhecer modos de se educar o público feminino pela arte da edição
de romances em coleções.
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1

A Coleção Menina e Moça foi lançada pela Livraria José Olympio Editora em 1934 e, segundo
pesquisa desenvolvida por Hallewell(1985), houve um hiato, sendo retomada apenas na década
de 1940 (p.376). De fato, localizamos apenas um título nas obras gerais da Fundação Biblioteca
Nacional, que data de 1934: A Princesa e a Cigana. Os demais títulos localizados foram editados
ao longo de 1940 e de 1950, o que, até o momento, corrobora a hipótese do pesquisador.

CD-ROM DE ATAS | 809 | COLUBHE 2012

2

Grupo de pesquisa Infância, Juventude, Leitura, Escrita e Educação coordenado por mim desde 2006 na Faculdade de Educação/UERJ. Na atual fase da pesquisa, participam como bolsistas
de IC Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (FAPERJ), Jessica Tamara Andrade (UERJ) e
Nathália Chrystine Vieira Pereira (CNPQ).
3
A este respeito, conferir, em particular, o estudo de CUNHA (1999). A autora examinou os
romances de M. Delly, que compunham a coleção Biblioteca das Moças, considerando a relevância desse tipo de literatura ambientada na França na educação feminina no Brasil dos anos
de 1930 a 1960.
4
Ibidem (2009). Em que pese a diferenciação estabelecida por Genette, neste estudo utilizarei
o termo genérico paratexto, para me referir aos elementos gerais periféricos ao texto.
5
Trata-se das notas introdutórias registradas no volume Senhorita Indesejável (1947), que se
iniciam com Menina e Moça, poema de Machado de Assis.
6
A este respeito conferir as reflexões desenvolvidas em Silva ( 2010)
7
A este respeito conferir as reflexões desenvolvidas em Silva (2011)
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Introdução
No final do século XIX, um intenso debate sobre a questão da educação escolar e os meios para
efetivá-la, bem como a crença no poder da escola como fator de progresso, modernização e
mudança social ocorreu como um fenômeno de âmbito mundial. No Brasil, este fenômeno foi
alimentado pela circulação de ideias e modelos pedagógicos proporcionados por cursos e viagens ao exterior dos nossos intelectuais, professores e estudiosos do tema. Em atividades e
funções diversas, como na política, no magistério e na gestão educacional, diversos intelectuais
educadores participaram ativamente na tarefa de pensar novos rumos na educação brasileira
em publicações de livros, artigos, traduções de novas ideias e experiências europeias e norteamericanas, bem como na concretização de projetos e reformas de ensino no país nas primeiras décadas do século XX. 1
A historiografia da educação brasileira sobre o debate educacional e as reformas da instrução tem destacado as relações com que os sujeitos comprometidos com a educação mantinham entre si, como os intelectuais e os reformadores da década de 1930. (Barros, 1959; Mate,
2002). Políticos, intelectuais e professores sublinhavam em discursos e publicações a necessidade de se pensar a instrução pública no Brasil e o seu atraso em relação aos outros países. A
educação tornava-se uma questão nacional, que dependia de soluções apropriadas ao ambiente
social brasileiro. É neste contexto que a ideia de uma escola nova para a formação do “homem
novo” articulou-se com as exigências de uma sociedade moderna em processo de industrialização e de urbanização. Como observou Souza (2000, p. 12), “a construção dos Estados-nação e
a modernização social tornaram-se os pilares sobre os quais se alicerçaram os ideais e as políticas de inovação educacional no final do século XIX e início do século XX”.
Desse modo, o período em que se situam as atividades profissionais dos autores estudados foi particularmente importante para a história da educação de seus países, com debates
sobre questões e reformas educacionais, e a análise de suas ações como intelectuais e professores demonstra o papel instituinte que vivenciaram em suas experiências profissionais e acadêmicas.
Neste estudo nosso interesse está voltado para as contribuições de professores deste
período para a educação e o ensino de história ciências sociais, com foco na obra do professor
Carlos Miguel Delgado de Carvalho (1884-1980), com o objetivo de analisar as aproximações de
sua proposta metodológica com as contribuições dos historiadores franceses Charles Seignobos
(1854-1942) e Charles-Victor Langlois (1863-1929).
Para compreender a inserção destes professores/autores na história da cultura letrada
em nosso país e a rede relacional à qual estão vinculados, o estudo se distancia da noção de
um contexto unificado e homogêneo; ao contrário, os atores sociais são percebidos vivendo
simultaneamente em vários mundos de significações e de ações, com base na ideia de um contexto “folheado”, ou contextos múltiplos nos quais o texto adquire ação e sentido, como indica
Revel (2009). Os sujeitos aqui focalizados pertenciam ao grupo de intelectuais que historicamente obteve visibilidade social no final do século XIX na Europa. 2 Nesta mesma época, no
Brasil, um grupo de letrados mantinha vínculos em várias esferas sociais, em atividades intelectuais e de gestão educacional e política. Esse grupo caracterizava-se por sua inserção em diferentes lugares de sociabilidade próprios aos homens de letras, como associações literárias e
científicas, livrarias, atuação na imprensa, no magistério secundário e superior, além de cargos
ou funções na administração educacional, dentre outros. Desse grupo, o particular interesse da
pesquisa voltou-se para os professores/autores que exerciam o magistério e publicavam livros,
artigos e obras direcionadas ao ensino. 3
A categoria professor/autor tem o sentido de abarcar o grupo de professores que dentre as suas publicações, incluem-se os livros didáticos no período 1880-1940. Faziam parte de
uma elite cultural formada por homens de letras, de formação e atuação diferenciadas, e que
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ocupavam cargos na alta administração do país, no legislativo, na diplomacia e nos órgãos da
administração educacional. Como intelectuais e autores de obras educacionais, contribuíram na
configuração de saberes específicos para o ensino: dentre estes, incluem-se as disciplinas escolares. Estas são aqui percebidas como construtos sociais que resultam principalmente de um
processo relacional efetivado no interior da escola e no qual interferem a experiência docente, a
escrita de livros didáticos e os saberes acadêmicos de referência, mas em interação com as
demandas sociais e políticas historicamente compartilhadas (Gasparello, 2011). Portanto, a configuração das disciplinas escolares envolve diferentes saberes, práticas e dispositivos, dentre os
quais o livro escolar, que neste aspecto tem se revelado importante fonte de pesquisas nos
domínios da história da educação (Gasparello & Munakata, 2006).
A opção deste estudo pelos professores Seignobos, Langlois e Delgado de Carvalho deve-se ao papel instituinte que tiveram em seu tempo em relação às questões do ensino de história e ciências sociais, o qual resultou em contribuições relevantes no campo educacional e
pedagógico. Os dois primeiros foram historiadores franceses cujas produções circularam no
ambiente letrado e no mundo do magistério secundário e superior do final do século XIX e início
do século XX, e tiveram inclusive suas obras adotadas para o ensino do curso secundário do
desde os tempos do Imperial Colégio de Pedro II.4
As principais fontes do estudo de Delgado de Carvalho foram os livros publicados sobre
o ensino e as Ciências Sociais: Didática das Ciências Sociais (1949); Introdução metodológica
aos Estudos Sociais (1957), discursos, anotações e outros manuscritos do autor. As fontes dos
professores e historiadores Charles-Victor Langlois e Charles Seignobos, analisados foram
L’enseignement secondaire de l’histoire en France, publicado em apêndice ao livro Introduction
aux études historiques (1898); a coleção didática Histoire de La Civilisation, publicada entre
1884 e 1886, de Seignobos e o Compendio da História da Civilisação (1910), do mesmo autor.
Nos aspectos teórico-metodológicos, a pesquisa explora as contribuições da história cultural (Chartier, 1990) e da história intelectual (Dosse, 2003) que orientam o olhar do pesquisador para os processos de criação e reestruturação de saberes e práticas. Situa-se nos domínios
da história dos saberes escolares, na perspectiva de seu processo de construção sociohistórica
e com atenção aos diversos agentes internos e externos à instituição escolar. Os estudos específicos que envolvem a cultura escolar, o currículo, as disciplinas escolares e o livro didático são
referências com importantes contribuições neste campo, como os de André Chervel (1990;
1998), Alain Chooppin (1992; 2004), e Circe Bittencourt (2003; 2008).
O campo teórico-metodológico da pesquisa configurou-se a partir das contribuições da
história cultural e da nova história intelectual, que, segundo François Dosse (2003), pode ser
explorado em torno de três planos distintos: escolas, paradigmas e biografias. Esse autor observa que uma unidade de geração - uma sensibilidade comum parece ligar todos os percursos:
“cada autor tem sua trajetória singular e inteligível em sua coerência própria. Contudo, um vínculo tácito fundamenta uma identidade comum, a do pertencimento a um espaço intelectual”
(DOSSE, 2003, p. 23). Por outro lado, Sirinelli (1996, p. 248) também chamou a atenção para
as “engrenagens complexas do meio intelectual” e suas estruturas de sociabilidade que não
seriam redutíveis a um simples mecanismo: “todo grupo de intelectuais organiza-se também em
torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas
igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de viver”.
A leitura dos textos procurou compreendê-los relacionando-os aos contextos em que foram produzidos. Numa perspectiva relacional, a análise buscou perceber, na construção discursiva dos textos selecionados, as relações interativas entre as práticas da profissão docente e da
função intelectual com as matrizes intelectuais e pedagógicas do seu tempo. Nesse movimento,
nos aproximamos da história conceitual para a compreensão dos conceitos em sua historicidade, “o que significa dizer que todo conceito está imbricado em um emaranhado de perguntas e
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respostas, textos/contextos” (Koselleck, 1992, p. 142). Na análise das fontes procuramos identificar o surgimento de novos significados da mesma palavra, bem como diferenciar as expressões “conceito” e “palavra”, uma vez que, se todo conceito está ligado a uma palavra, nem toda
palavra representa um conceito social e político. Outro aspecto da análise foi a atenção à polissemia implícita nos conceitos, na medida em que “os conceitos sociais e políticos contêm uma
exigência de generalização, ao mesmo tempo em que são sempre polissêmicos” (Koselleck,
2006, p. 108).
Especificamente, nossa atenção esteve voltada para os modos de compreensão dos Estudos Sociais no ensino e as expectativas dos autores em relação aos efeitos sociais do ensino
de História e da Geografia, ou seja, aos aspectos relacionados ao conteúdo que deveria ser parte do ensino e os aspectos formativos deste ensino em relação ao aluno.
A contribuição de Michel Foucault (1992; 1995; 1996) constitui importante apoio na
análise e reflexão do tema desta pesquisa. Como filósofo que trabalhou a História com o olhar
de epistemólogo, sua obra inspira pesquisas que examinam as relações discursivas em seu caráter de instituidoras de realidades sociais e históricas, bem como as questões sobre o conceito
de autoria. Sem reduzir o autor a uma função, a função autor foi percebida como resultado de
uma série de operações específicas e complexas, e que esta caracteriza “o modo de existência,
de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior da sociedade” (Foucault,
1992, p. 46).
Assim, a dimensão cultural e o próprio campo da história intelectual são percebidos como um conjunto de significações que se enunciam nos discursos e nos comportamentos, e que
não se limitam a um campo particular de práticas ou de produções. Nessa perspectiva, Prost
(2008, p. 130) também observa que
A mesma realidade pode, em geral, em geral, ser pensada e dita por
intermédio de vários conceitos com diferentes horizontes e trajetórias
temporais. Historicizar os conceitos é identificar a temporalidade de
que eles fazem parte; trata-se de um modo de aprender a contemporaneidade do não contemporâneo.
Os professores/autores , práticas e redes de sociabilidades
Nascidos de uma geração anterior à de Delgado de Carvalho, Seignobos e Langlois
também pertenciam ao mundo dos livros e do ensino e suas obras foram importantes referenciais para os estudiosos brasileiros de grande parte do século XX. Como historiadores e professores, suas produções abrangem textos históricos e de metodologia da pesquisa histórica, bem
como livros didáticos e de metodologia do ensino desta disciplina. Foram autores de uma obra
que divulgou os modernos princípios científicos da pesquisa histórica de acordo com as contribuições do historiador alemão Leopold von Ranke (1795-1886) Introduction aux études historiques (1898) e que teve grande repercussão e uso nos cursos de formação de historiadores da
França e outros países.
Charles Seignobos nasceu em família republicana e ligada à política. Foi aluno da Escola
Normal e agregé 5 de História em 1877. Foi professor secundário e de Universidades, como a
Faculdade de Letras de Dijon e da Sorbonne. Interessou-se principalmente pelo método histórico, pela reforma do ensino secundário de História e pela história política contemporânea. Quase
todas as suas obras foram traduzidas em russo, em inglês, em espanhol, e em português. Charles-Victor Langlois doutorou-se em letras e foi também agregé de História e professor da Sorbonne, em Paris.
Os trabalhos históricos de Langlois e principalmente de Seignobos tiveram grande circulação no ambiente letrado brasileiro, sendo referenciados pelos autores didáticos e demais estudiosos. Diversos títulos foram traduzidos e tiveram várias edições até a segunda metade do
século XX. A coleção História da Civilisação, de Seignobos (1891) foi traduzida em português
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com várias edições, inclusive em forma de resumo da obra original. Conhecido por fazer uma
“história de professor” mais do que de pesquisador, seu interesse esteve voltado para a renovação dos programas e dos métodos de ensino de história.
Carlos Miguel Delgado de Carvalho6 foi um professor e intelectual que atuou em diversas funções e cargos da administração pública associados à educação e ao ensino desde as
primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro. Nos estudos sobre a história do ensino da
Sociologia, da geografia, da História e ou das Ciências Sociais a contribuição de Delgado de
Carvalho é sempre destacada. Analisam sua produção e importância tanto para as questões de
metodologia do ensino desses saberes, bem como o seu esforço pela institucionalização no currículo das ciências sociais e a preocupação do autor em relacionar seu ensino com os problemas
da sociedade brasileira da época. Dentre os mais recentes desses estudos, incluem-se artigos,
dissertações e teses, como os de Soares (2009); Costa (2007; 2011); Costa e Moura (2006).
Nos anos de 1920, o Brasil atravessava um momento de grande efervescência cultural e
política, conhecido como “a crise dos anos 20”, marcado por fatos como o movimento modernista, o tenentismo a formação da Coluna Prestes, a perda da hegemonia da sociedade agroexportadora e ascessão da burguesia. Nesse momento a intelectualidade busca de um novo
modelo de Brasil e de uma nova identidade. É justamente nesse período que Delgado de Carvalho se tornou professor de sociologia no Colégio Pedro II e chegou a exercer, por curto tempo,
o cargo de diretor deste Colégio e em 1931, seu vice-diretor. Nesta época houve melhorias signativas na infra-estrutura do colégio principalmente em salas de aula e laboratórios, como a
sala destinada às aulas de História Universal.
Delgado de Carvalho participava do grupo de intelectuais educadores que, com suas
ações e pensamentos, fundamentaram as mudanças que se processaram no campo da cultura,
da educação e do ensino de sua época, como Anísio Teixeira. Seu encontro com este educador
deu-se nos Estados Unidos onde participaram de cursos e palestras ministradas por John Dewey, pensador que contribuiu muito para uma renovação do pensamento pedagógico brasileiro
e com o qual ficaram ligados por laços de amizade. Ainda com Anísio Teixeira e outros, fundou
e foi o primeiro diretor da Associação Brasileira de Educação (ABE) e um dos signatários do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Outros lugares sociais de importância para
a história da educação do país dos quais participou constam sua atuação na formação de professores em cursos de atualização e no Instituto de Educação, bem como sua gestão no Instituto de Pesquisas Educacionais (INEP) e sua inserção no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB). Segundo o próprio Delgado de Carvalho (1960, p. 222), essa foi “uma das fases mais
brilhantes da história da educação no Brasil”.
Assim, muito próximo ao círculo de Anísio Teixeira, associou-se ao movimento da chamada “Escola Nova” que pregava uma pedagogia renovada, marcada pela valorização do interesse e da importância atribuída às experiências concretas e problemáticas: segundo Teixeira
(1980, p. 115), “Vida, experiência, aprendizagem – não se podem separar. Simultaneamente
vivemos, experimentamos e aprendemos”.
Em 1936, tornou-se catedrático de História Contemporânea da Universidade do Distrito
Federal, e, a partir de 1939, de História Moderna e Contemporânea da antiga Universidade do
Brasil (depois Universidade Federal do Rio de Janeiro). Exerceu o magistério e publicou várias
obras até os anos 1970 (Soares, 2009).
Os saberes e a pedagogia: proposições e críticas
Seignobos e Langlois
Em seus textos sobre o ensino secundário e superior, Seignobos e Langlois estimulam
os professores a refletirem sobre o papel da história na educação para perceberem o seu ensino como um instrumento de cultura social e política. 7 Criticavam os métodos tradicionais, baseados na oralidade do professor e indicavam a renovação dos materiais didáticos e dos
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procedimentos: “O professor de história reduzido à palavra e ao quadro de giz, os livros escolares com apenas quadros cronológicos, encontra-se na condição de um professor de latim sem
textos nem dicionário” (LANGLOIS & SEIGNOBOS, 1898, p. 183). Suas orientações abrangem
aspectos pedagógicos, históricos e epistemológicos, que para Langlois e Seignobos seriam
questões que participariam da reflexão cotidiana do trabalho docente e que não estariam distantes do trabalho de pesquisa histórica.
Os autores franceses tratam sobre a finalidade do ensino de história, na concepção de
sua contribuição para a cultura do aluno e os efeitos sobre a sua conduta, e os hábitos de espírito que o ensino de história pode fornecer:
O estudo dos acontecimentos e das evoluções o familiariza com a
ideia de transformação contínua das coisas humanas, ela o previne do
medo ilógico das mudanças sociais, ela ratifica sua noção de progresso. Todas essas aquisições fornecem ao aluno maior aptidão para participar da vida pública, a história parece ainda o ensino indispensável
em uma sociedade democrática (Langlois & Seignobos, 1898, p.
268).
Com base nessas questões, indicam como princípio norteador para a atividade docente,
uma reflexão permanente sobre a melhor forma de oferecer a matéria ao aluno, e como usar os
recursos e materiais disponíveis.

Delgado de Carvalho
Defendia que o ensino da História e da Geografia poderiam ser importantes recursos
para construção de nossa nacionalidade, desde que tivesse seus programas e métodos transformados para não continuarem a ser disciplinas de pura memória. Indicava o ensino a partir
da realidade do aluno e argumenta em seus escritos a necessidade de uma nova disciplina que
seria a síntese das Ciências Sociais intitulada Estudos Sociais (Delgado de Carvalho, 1970). Inspirado na concepção unificadora e holística das ciências humanas, muito influentes na Europa
no período de sua formação, critica a divisão tradicional dos Estudos Sociais, que não ajudaria
“a compreendê-las e ainda menos a interpretá-las”, como assinalou em discurso proferido em
1974. Coerente com seus princípios, sua luta para as Ciências Sociais foi intensa, percebidas
por ele como um conjunto de diferentes setores em influências recíprocas e que deveria ter
como base a compreensão. Defendeu a socialização do educando na cultura do seu tempo, localizando-a e reconhecendo-a como ponto mais elevado do progresso humano. Em lugar da
descrição cronológica, propõe que o professor apresente o conteúdo por tópicos e que, sempre
que estes viabilizem a opção, sejam desenvolvidos através de problemas ou de projetos, incentivando a articulação diacrônica dos temas, bem como a exploração dos nexos com a geografia.
No ensino secundário, considera que registros, conhecimentos factuais, dados, pensamentos,
valores, sentimentos, poderiam expressar um mesmo assunto sob diferentes pontos de vista.
Conclusões
Neste estudo os autores e textos analisados são percebidos como agentes instituintes,
participantes ativos da nova configuração cultural projetada no período em que viveram.
Seignobos e Langlois, no final do século XIX, promoverem uma pedagogia da história
reflexiva, deixavam entrever, no debate educacional e historiográfico o horizonte conceitual do
seu tempo: o cuidado com o método (na pesquisa e no ensino), o combate ao ensino baseado
na oralidade e na memória; a defesa da compreensão, o incentivo à autonomia e ao envolvimento do aluno no ato de aprender: indícios de uma pedagogia delineada nas novas teorias e
experiências educacionais na Europa desde o início do século, com a fundação de “escolas novas” (Cambi, 1999; Lourenço Filho, 2002).
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Delgado de Carvalho, na primeira metade do século XX, também identificado com a renovação dos métodos de ensino, identificou-se com os princípios pedagógicos do movimento
escolanovista como a educação como fundamento na mudança de hábitos e a relação entre
escola e democracia, dentre outros que fizeram parte. Definia o espaço da escola como um espaço cultural, onde os materiais didáticos não poderiam ser escolhidos aleatoriamente. Tudo
deveria ser pertinente à metodologia adotada, como o método dos círculos concêntricos nas
escolas primárias.
Na experiência social e intelectual de suas trajetórias de vida, as contribuições renovadoras, europeias e americanas, estiveram presentes. Como professores/autores, deixaram as
marcas de seu pertencimento a um espaço intelectual, bem como de uma sensibilidade cultural
comum sobre as questões do ensino e das ciências sociais/humanas. Suas produções surgiram
entrelaçadas com a experiência educacional e a reflexão pedagógica sobre finalidades sociais
das ciências humanas e da educação, o que nos faz perceber, como assinalou Dosse (2009, p.
369), um vínculo entre “o existir e o pensar”, na medida em que suas obras, como intenções
manifestadas, expressam “uma harmonia singular, conexões, redes entrelaçadas” da história de
suas vidas, atos e desejos.
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Várias reformas de instrução e criação de órgãos como o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos na década de 1930 tiveram como figuras de projeção os intelectuais Anísio Teixeira,
Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, dentre outros (cf. Vidal, 1996; Nunes, 2000; Souza,
2000; Silva, 2004).
2
Sobre o tema dos intelectuais como grupo social, cf. Burke (2003); Marletti (1993); Lopes
(2003); Vieira (2008); Sirinelli (1996).
3
Para o estudo dos professores secundários no grupo dos letrados no século XIX, cf. Gasparello
& Villela (2009).
4
O “Colégio de Pedro II” foi fundado como no período regencial (1837) no Rio de Janeiro para
promover a instrução secundária no país segundo um modelo padrão de cultura clássica e formadora da elite imperial. Sobre o tema, cf. Haidar (1972); Gasparello (2004).
5
Na França, título recebido no concurso de agrégation, que confere licença para o magistério.
6
Delgado de Carvalho nasceu em Paris, em 1884, filho de pais brasileiros a serviço do Império
do Brasil, que preferiram o exílio à República. Só veio a conhecer o Brasil, contra a vontade do
pai, aos 22 anos de idade, em 1906, tendo de se naturalizar brasileiro novamente em virtude
de ter prestado serviço militar no Exército francês pouco tempo antes. Dominava fluentemente
os diversos idiomas, francês, inglês, alemão e português. Estudou no Colégio dos Dominicanos
São Tomás de Aquino, em Lyon, na França, obtendo o diploma de Bachelier de I’Enseignement
Secondaire Classique. Na École Libre des Sciences Politiques, defendeu em 1908 a tese Un Cen-

tre Économique au Brésil: I’État de Minas.
7

Seignobos escreveu diversos textos sobre o ensino: L´histoire dans l´enseignement secondaire. Paris: A. Colin, 1906, 55p. “L´Enseignement de l´histoire dans les Universités allemands”,
Revue internationale de l´enseignement, jun. 1881, pp. 563-600; “L´enseignement de l´histoire
dans les facultés”, Revue internationale de l´enseignement, octobre 1883, pp. 1076-1088;
“L´enseignement de l´histoire comme instrument d´éducation politique”, pp. 1-24, dans Conférences du musée pédagogique, Paris, Imprimerie Nationale, 1907.Trechos deste último foram
republicados em Vingtième siècle, Revue d´histoire, no. 2, avril 1984 ( Prost, 1994, p. 118).
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Estou desempacotando minha biblioteca. Sim, estou.
Os livros, portanto, ainda não estão nas estantes; o suave
tédio da ordem ainda não os envolve.
(Walter Benjamin, 1987, p. 227)
Victor Márcio Konder (1920-1985), intelectual e professor catarinense, guardou em vida
milhares de livros; como professor, bibliófilo e colecionador os tinha nos mais variados
tamanhos, tratando dos mais variados temas, referindo-se a incontáveis assuntos. Se, por um
lado, um determinado número era-lhe profissionalmente útil, outro provavelmente lhe servia
nos momentos de descanso, e outro ainda, talvez, nem tenha sido lido. Todavia, o fato de
terem sido guardados ao longo de um extenso período de tempo remete a, além de um gosto
pessoal pela leitura e uma necessidade diária desta na profissão aliado, a um desejo intrínseco
de guarda, de inscrição, de manter uma coleção.Livros, revistas, folhetos, catálogos além de 45
(quarenta e cinco) cadernos com manuscritos pessoais escritos entre 1962 a 1992, muitas
vezes guardados por toda uma vida, chegaram à Biblioteca Universitária da Universidade do
Estado de Santa Catarina em outubro de 2009, sob forma de um acervo pessoal de cerca de mil
peças. Acondicionados em caixas de papelão sem qualquer ordem e, aos punhados, foram
despejados em uma sala que os abrigaria doravante, até serem dispostos em espaço próprio,
entre 2010 e 2011. Os materiais eram frutos de doação da família de Victor Márcio Konder que
havia exercido suas funções, como professor de Antropologia e História da Educação, na
Faculdade de Educação da própria Universidade durante os anos finais da década de 1960 e a
década de 19701.
Se, como lembra Farge (2009, p.12), o acervo nasce da desordem e é desconcertante e
colossal, ele também supõe mãos que manipulam e classificam os documentos, olhos que
vigiam o escrito, cheiros que despertam memórias. Esta operação parece justificar a presença
do historiador que, com eles, pode construir um passado a partir de questões que se impõem
no presente: quem era o possuidor e o que era possuído! Como entender a historicidade desses
materiais que foram doados para a biblioteca? Como tirar do esquecimento este volume de
impressos que compõe uma coleção que se substantiva em milhares de páginas encadernadas
e que sobreviveram ao desgaste do tempo e ao perigo do esquecimento? Como dar visibilidade
e cuidar de tal acervo para entendê-lo como um alicerce de nosso processo civilizatório, de
nossa formação cultural? O silêncio das páginas ainda fechadas espera uma resposta que
poderá vir da História, pois, afinal, “seu caráter explicativo é também uma estratégia
pacificadora para colocar o caos de fragmentos no seu devido lugar”. (Ramos, 2010, p.64)
Mãos à obra para o ato de desempacotar uma biblioteca de outrem!
A difusão mais amplamente percebida da prática arquivística atribuiu aos historiadores
novas e diversas fontes como cartas, diários, coleções, acervos carregados de documentos
ordinários - aqueles produzidos no dia-a-dia por pessoas comuns - e exigiu, da mesma forma,
uma renovação das práticas historiográficas envolvidas no seu trato. Alicerçados nos
pressupostos da História do Tempo Presente (Rioux, 1999) que outorga um novo impulso a um
campo disciplinar que se expande com a aceleração das mudanças históricas no contexto da
sociedade de informação e enfatiza a presença ativa desse tempo na construção do
contemporâneo (p.49), esta abordagem conclama a presença do “indivíduo” na história, o que
equivale a pensar em um retorno do eu significante.
Nesse sentido, esforça-se por desfazer uma persistente dicotomia entre aspectos
qualitativos e quantitativos da pesquisa quando passou a debruçar-se sobre diversas
abordagens, entre elas a “história social da cultura”, ressignificando a “história dos intelectuais”
e investigando seu passado recente. A revalorização do ser individual assim proposta passa a
aceitar a rotinização de acevos privados, bem como seu tratamento como fonte histórica e meio
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de entendimento das vivências e sociabilidades de uma época. A aceleração da história (Nora,
1993, p.7) gerou estruturas e processos desconhecidos em décadas precedentes e ampliou o
espectro temático das investigações o que reverberou em um universo de fontes que por seu
volume, variedade e sofisticação exigiram outros marcos metodológicos na investigação
arquivistica, como a incidência do local e das identificações microsociais que motivam aportes
para a compreensão das dinâmicas contemporâneas.
Como ressalta Manoel Salgado Guimarães (2008. p. 48), esta proposta historiográfica
colocou em marcha “dispositivos intelectuais que transformaram progressivamente conjuntos
materiais diversos em ‘fontes’ para a escrita da História”. Faz-se, contudo forte ressalva quanto
à premência e vitalidade da ação do historiador no uso e adoção destes alicerces e práticas;
necessita-se, segundo Gomes (1998, p. 121-127) de um tratamento historiográfico comum a tal
modalidade de acervo, desvencilhando-se assim de uma possível ilusão de autenticidade.
O pequeno mundo particular do arquivista mostra-se possuidor de valor, de tal forma
que culmina na salvaguarda e arquivamento de bens ordinários e cotidianos – é interesse de
seu proprietário sua difusão ou não, cabendo a ele, segundo a legislação vigente, a decisão
quanto a tanto. Todavia, o campo dos estudos históricos, principalmente no que se refere a
“história do cotidiano” vê em tais fontes poderosos souvenires de épocas remotas. Pode-se
pensar que os livros que compõem este acervo pessoal formam uma coleção posta em prática
como uma obrigação profissional do seu possuidor e, como tal, são alegorias do tempo, uma
forma de apossar-se do mundo, como lembrou Benjamim (1987, p. 229-231). Prima-se, então,
pela satisfação mútua: a conduta a ser contemplada busca atender ao interesse público de
pesquisa, estudo e divulgação, sem abrir mão da intimidade defendida pelo arquivista (Costa,
1998, p.189-199).
Tendo por horizonte a imensidade de páginas que ocupam todo o espaço da sala onde
estão alojados os livros, uma vez desempacotada a biblioteca, parte-se para o trabalho de
cunho propriamente historiográfico. A vasta biblioteca abarca livros das mais variadas formas,
tratando dos mais diversos temas, estando ali presentes inúmeros autores. Este estudo não se
pauta pela ilusão de uma “verdade” histórica devido ao cunho particular da coleção; o ímpeto
de colecionar e, mais ainda, catalogar, vem imbricado em uma densa teia de significações e
sociabilidades que interferem também em todo o ato.
O objetivo da empreitada inicial tange à catalogação e categorização do material
disposto, tentando por meio dele entender o caráter político, histórico e biográfico dessa
coleção, traçando paralelos com a figura do colecionador. Segundo Marques e Silveira (2005: p.
51) para se entender o sentido de uma coleção de livros envolve recorrer à psicologia humana,
pois que colecionar é tanto possuir como preservar aquilo que se deseja, que se valoriza, que
não deve ser esquecido e que ajuda a salvar da morte.Colecionar é, igualmente, um modo de
permanecermos em nós mesmos e este desejo de permanência daquele que coleciona ajuda
para entender o próprio ato de doação pública. O estudo dessa biblioteca pessoal, aqui
chamado de acervo de livros, ainda que tenha sofrido inúmeras triagens, alterações e realocações, anuncia marcas de seletividade e de intenção de perpetuidade.
Segundo a historiadora Janice Gonçalves (2000) há dois tipos de acervo:1) aqueles
reunidos em função da vontade exclusiva de quem os reúne (quem reúne escolhe o que reunir,
conservando e descartando o que bem entender segundo sua vontade, apenas); 2) os reunidos
em função das diversas atividades realizadas por quem os reúne (pesando aí tanto a vontade/
escolha como a obrigação de reunir e guardar). O acervo reunido pela exclusiva vontade de
quem o reúne é chamado de coleção. Os materiais que compõem uma coleção podem ser os
mais variados possíveis, ter as mais variadas procedências, cobrir diferentes temas, mas todas
as coleções têm em comum seguir a lógica da "vontade de colecionar" do colecionador. Assim,
a organização de uma coleção costuma obedecer a essa lógica; em geral, espelha uma dada
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preocupação, uma "mania", uma "obsessão" ou um "hobby" e este último tipo de acervo parece
ser o caso da coleção de livros que por aqui se afigura.
Trabalhar com coleções dessa natureza, que comportam livros cuidadosamente
guardados e que evidenciam marcas de leitura variadas (objetos-relíquia em seu interior,
anotações nas margens, retratos, santinhos, bilhetes) é motivo de encanto para o historiador
que parte do pressuposto que salvaguardar um acervo desse porte e preservar uma memória
(de leitor, intelectual e de professor) seriam formas de produzir um discurso sobre o passado e
de projetar perspectivas sobre o futuro pelo entendimento de como intelectuais construíram e
fariam circular pela posse de livros, uma representação de mundo.
Perfil de uma coleção, traços de um colecionador: Um revolucionário letrado
Victor Márcio Konder (1920-2005), o dono do acervo bibliográfico disponível, integrou
uma família teuto brasileira trazida ao Brasil por Marcos Konder Sênior. Este, nascido na
Alemanha em uma família de agricultores e tecelões, destacou-se como professor desde cedo,
chamando a atenção de Nicolau Malburg, grande comerciante de Itajaí. Conhecendo-o em uma
viagem a terra alemã, trouxe o primeiro Konder a habitar no Brasil para que fosse professor de
seus filhos em solo nacional.
Chega Marcos Konder à Itajaí aos 19 anos, ganhando a confiança do patrão e logo
sendo nomeado seu procurador. Conhece a filha de um dos dirigentes do Partido Conservador
da cidade e casa-se, em 1875, com Adelaide Flores. Após tentativas malfadadas de iniciação
comercial, abre um escritório de comissões e despachos, que enfim prospera; inaugura
posteriormente os armazéns Konder. O casal teve nove filhos: Evelina, Arno, Marcos, Adolpho,
Victor, Adelaide, Elisabeth, Marieta e Maria. Do terceiro filho, nascido em 1882, tem onze netos,
sendo o mais jovem Victor Márcio Konder.
Ao traçar a genealogia das principais famílias de Itajaí, Rothbarth (2001) atesta que
Marcos Konder Júnior dá continuidade aos negócios legados pelo pai – casa-se após certo
tempo com Maria Corina Régis, uma letrada senhora que havia estudado na Escola Normal da
capital, nascendo de sua união o colecionador Victor Márcio Konder. Em vida, Marcos Konder
gerencia a Casa Comercial Konder, tendo também participação ativa na política - foi nomeado
vereador e chegou a ser eleito deputado federal, não tomando posse devido à revolução de
1930 e suas conseqüências políticas na região – foi então deputado estadual pela oposição até
1937.
Neste ambiente político de disputas e interesses parece nascer o potencial arquivista
que, em vida, juntou várias centenas de livros. Victor Márcio Konder nasceu em Itajaí em 1920
e faleceu em Florianópolis em 2005, tendo o pai como líder do Partido Republicano Catarinense.
Quando, em 1930, Getúlio Vargas sobe ao poder apoiado principalmente pela elite gaúcha, a
família se muda para o Rio de Janeiro, temendo represálias políticas. Lá, conforme explicita em
livro autobiográfico (Konder, 2002), o jovem estudante inicia a vida partidária, alistando-se no
Partido Comunista.Brasileiro – por não existir na época a Juventude Comunista, Victor Márcio
filiou-se diretamente ao partido. Sua atuação se inicia através da distribuição de panfletos, onde
já se destaca devido a seu grande senso de organização e praticidade.
A atmosfera de erupção social e política não demorou a interferir, conjugada ao forte
ambiente partidário e letrado no qual fora criado, em suas escolhas de cunho político. Sua
simpatia pelo comunismo vem acalentada principalmente pelos dizeres da mãe – a senhora,
culta para os padrões da época, leu o livro intitulado "Um Engenheiro brasileiro na Rússia”.
Findada a leitura, disse aos ouvidos do filho que o escrito, o qual tratava das doutrinas
comunistas, se baseava em um pressuposto correto. Semeado e cultivado era, principalmente
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neste momento, um ímpeto de vinculação e afinidade particular para com as esquerdas
políticas brasileiras. (Idem, 2002)
No ano de 1935 a força da Ação Integralista Brasileira traz consigo uma forte
repressão aos comunistas, sendo preso inclusive seu irmão, outro seguidor dos pressupostos do
partido. Indiferente a crescente perseguição, Victor Márcio ingressa formalmente no PCB já no
ano seguinte, deixando também a escola religiosa que freqüentava e trocando-a por outra de
cunho laico. O momento de entrada oficial no núcleo partidário o faz confrontar suas condições
reais de existência e sua postura revolucionária. Konder (2002) ressalta grande a importância
do irmão, estudante de filosofia, e da mãe, letrada, normalista, culta e, segundo o mesmo,
bastante avançada, para os padrões da época, para que fosse ratificada sua doutrina político
partidária.
Durante cerca de vinte anos, Victor Márcio Konder engrossou as fileiras de um dos mais
preeminentes partidos de esquerda do Brasil; neste entremeio, travou contato com figuras
vitais para a doutrina comunista, destacando-se o encontro com Luiz Carlos Prestes. Sua
atuação manteve-se fortemente ligada a um marcante perfil intelectual; autodenominava-se em
vida um “revolucionário letrado”, ilustrando assim uma afinidade intelectual. Seu desligamento
oficial em relação ao PCB se dá em 1956, por razões que intitulou como ideológicas; segundo
Victor Márcio, uma vez tendo ele conhecido mais a fundo a realidade brasileira, torna-se
necessária a pregação de uma mais profunda tolerância. Este seria o ponto culminante de
discordância entre o intelectual e o partido; a dissidência alicerça seu desligamento do Partido
Comunista Brasileiro. (Idem, 2002)
Momentos de decisão política, um ambiente partidário rotineiro, bem como o cultivo
familiar de bens intelectuais conjugam-se no ímpeto de guarda do colecionador. Em vida, Victor
Márcio Konder reuniu mais de mil livros, cujos múltiplos temas oscilam de literatura a livros
didáticos e leituras esquerdistas. O ímpeto de rastreamento dos motivos que levaram tal figura
a salvaguardar tamanho acervo é quase irresistível.
Infelizmente, pode-se apenas conjecturar algumas das razões para tanto. A primeira
seria o uso prático de determinados livros em sua vida profissional e intelectual; outros,
provavelmente eram um presente a si mesmo, cujo doce prazer da leitura proporcionaria
momentos de descontração e evasão. Outros ainda, como os livros didáticos, alguns inclusive
preenchidos, pertencem ao mundo das lembranças dos tempos de escola, tão valorizados no
ambiente familiar; e, por fim, aqueles escritos que, por vezes, não foram de fato lidos, mas
presentes de entes queridos e amigos próximos, que deixam seu vestígio e seu recado por meio
das inúmeras dedicatórias percebidas ao longo do período de trabalho no acervo. Um estudo
posterior dessas dedicatórias deverá ser levado a efeito com o desenvolvimento da pesquisa e
seguirá o roteiro já trabalhado por Cunha (2009) em que as variadas anotações nos livros

abrem possibilidades para futuras pesquisas na área de acervos em interface com a história da
leitura e dos livros (p.3).
Após o falecimento de Victor Márcio Konder, a família doou grande parte do acervo do
intelectual à Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC –
Florianópolis), onde o mesmo havia sido professor durante as décadas de 1970-1980 no Curso
de Pedagogia lecionando disciplinas como História da Educação, Antropologia e Sociologia da
Educação. Alojado em uma sala pequena no segundo andar do prédio da Biblioteca, as
demandas para o estudo dessa coleção (biblioteca pessoal) envolveram a elaboração de um
Projeto de Pesquisa bem como a contribuição de bolsistas de iniciação científica.2
A primeira intervenção no material foi uma catalogação geral, dita inicial, para separar
as obras raras daquelas que seriam disponibilizadas para consultas normais aos usuários da
Biblioteca. Ainda que não exista uma política nacional que oriente para uma identificação e
classificação nacional de acervos raros, o critério de raridade envolveu fatores técnicos e
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circunstâncias subjetivas. Para este trabalho considerou-se obra rara os livros que atendiam os
seguintes critérios: a) as edições mais antigas, anteriores a 1970 e já fora do mercado; b) os
exemplares que havia pertencido a uma personalidade de reconhecida projeção e influência no
país e em Santa Catarina; c) os livros reconhecidamente importantes para área do de ciências
humanas: história, antropologia e sociologia , ditos como “clássicos”, d) os livros que continham
dedicatórias e/ou marginálias e anotações em seu interior. (Rodrigues, 2006; Pinheiro, 2005).
Este material foi dividido em duas partes: aquela integrada pelos mais recentes e
preservados exemplares foi disponibilizada para consulta e aluguel na instituição; a outra, onde
se encontravam os mais antigos e raros, fora armazenada no Acervo de Obras Raras da
Biblioteca (cerca de 400 0bras) e, atualmente espera o processo de higienização e restauração.
Até o presente momento, já foi realizado o encargo manual do material pela digitalização de
todas as capas dos livros integrantes da coleção e catalogados em sua integridade oito
exemplares da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos.
A tabela seguinte, elaborada após a catalogação das obras do acervo de Victor Márcio
Konder, ilustra o perfil da coleção que se encontra na salvaguarda do Setor de Obras Raras:
Categoria
Biografias
Ciências
Dicionários
Economia
Educação

Exemplares
42

2
8

31
4
Estudos Marxistas
26
Filosofia
7
Geografia
6
História
83
Literatura
23
Livros Didáticos
6
Livros em outro idioma (francês)
24
Livros em outro idioma (espanhol)
32
Livros em outro idioma (inglês)
2
Livros em outro idioma (alemão)
4
Oratória
1
Política
26
Sociologia
43
Turismo/Viagem
9
3
Outros
35
4
Fonte: Acervo de Victor Márcio Konder/ Biblioteca Universitária /UDESC

Os cerca de quatrocentos livros armazenados no setor dividem-se principalmente entre
as categorias acima citadas. Grande parte trata de assuntos como “história”, “economia”,
“biografias”, “política” e “sociologia” devido, provavelmente, a necessidade profissional de
escritos da área no fazer diário da profissão e da docência. A diversidade de idiomas presentes
nos escritos permite pensar em uma erudição e uma formação intelectual na qual muito se
investiu e procurou. Os poucos livros elencados como literários e concernentes ao tema
educação chamam atenção- contudo, destaca-se o fato de que foi realizada, antes da
incorporação da coleção ao acervo da Biblioteca Universitária, uma triagem por parte dos
doadores e explicitada quando da primeira visita da pesquisadora à família. Posteriormente, os
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funcionários da instituição também separaram alguns livros de literatura. Portanto, não se trata
em sua plenitude da coleção bibliográfica de Victor Márcio Konder, mas daquilo que a família se
dispôs a doar e a instituição custodiadora se comprometeu em aceitar e salvaguardar.
A doação de um acervo ou coleção a uma instituição pública traz consigo demais
desejos e ímpetos que a conservação dos materiais que a integram; a publicização de um
arquivo pessoal acarreta na formação da imagem pública do seu doador. Estudos recentes
como o de Marques e Silveira (2005) mostram que doá-la pode ser uma forma de evidenciar
uma continuidade, um desejo de imortalidade. Para tanto, doam-se obras tidas em mais alto
grau no meio intelectual, evidenciando assim a erudição e as redes de sociabilidades nas quais
tal indivíduo se enquadrava. A “curadoria”, segundo nos lembra Abreu (1996: 31-41;47-55) que
se dá através da triagem realizada acaba por vezes forjando uma imagem de um homem
público intelectual e bem relacionado, glorificando seus feitos e dotes intelectuais. A
preservação e disponibilização de bens pessoais acalenta um desejo de escrever uma biografia
a ser divulgada, desenhar uma imagem a ser conservada, buscando incessantemente
confirmação e justificação quanto a quem foi seu colecionador.
O “fenômeno do colecionar” ainda se mostra como um mistério; a categorização, a
junção, a salvaguarda. Os mais de quatrocentos volumes encadernados disponíveis no setor de
Obras Raras da Biblioteca mostram-se e mostram partes e facetas do que poderia ter sido uma
dada racionalidade de um colecionador de esquerda, intelectual e docente. Entretanto, as
inúmeras triagens que integram seu percurso legam também lacunas, que parecem esconder o
lado íntimo e pessoal do arquivista, publicizando o acervo do professor Victor Márcio em
detrimento do indivíduo Victor Márcio.
Um “teatro de memórias”
Cada coleção é um teatro de memórias, uma dramatização
e uma mise-em-scéne de passados pessoais e coletivos, de uma
infância relembrada e da lembrança após a morte.
BLOM (2003:219)
O “teatro de memórias” é também uma expressão utilizada e explicada por Ulpiano
Bezerra de Meneses (1994, p. 9) ao se referir às coleções de objetos materiais que recriavam
simbolicamente a ordem do mundo e o espaço do exercício de seu poder mas é também
considerado como uma coleção de si, enquanto a salvaguarda de bens pessoais é também
formada por reminiscências e rememorações. Colecionar é fruto de uma sede de arquivo, uma
vontade de recordar – ao mesmo tempo, é impossível separar artefatos e arquivista, sendo
estes indissociáveis na compreensão da sede de salvaguarda. O acervo pessoal do professor
Victor Márcio Konder, sob esta luz, revela-se um agrupamento de livros das mais diversas
áreas, salvos provavelmente pela sua sede de lembrança de épocas remotas e momentos
passados, mas também por sua tentativa pessoal de se manter vivo e lembrado em cada livro
adquirido, anotado e guardado.
Colecionar é também um meio de se fazer lembrar, se constituir como sujeito que
dificilmente será olvidado uma vez tendo deixado rastros de sua própria identidade em vestígios
matérias. Seria assim, um castelo de recordações, mas também uma coleção de si onde se
pode, por vezes, forjar uma glória do “eu” e um endeusamento de bens. A irremediável vontade
de guarda traz consigo a ânsia por se fazer lembrar, de conservar uma imagem de glória
pessoal e intelectual. A fragmentação crescente do ser e de sua gestualidade não inibe,
contudo, a sede de imortalidade do colecionador, que se perpetua através de escritos
autobiográficos e salvaguarda de artefatos pessoais; o colecionismo moderno, acessível a
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homens de menor proeminência social, facilita e sustenta esta valorização das reminiscências e
esta crescente sede de guarda. (Ribeiro, 1998, p. 35-42).
As triagens efetuadas na coleção são também parte da criação dessas memórias; a
intenção autobiográfica dá voz a um constante movimento de subjetivação que se faz
incansavelmente presente. A valorização moderna do sujeito dá espaço para que ele, em vida,
arquive e organize – aos poucos, a fronteira entre sua identidade pessoal e o arquivo por ele
gerenciado ficam tênues, revelando a mútua troca entre ambos os campos. Ponto premente às
práticas de arquivamento é uma relativa tomada de distância em relação a si próprio; após,
preparar-se o próprio processo de guarda e, assim, de construção de uma identidade de si,
podendo assim ser gloriosa. A função pública dos arquivos pessoais se presta a um possível e
futuro leitor (Artiéres, 1998, p. 9-33) – salvar, guardar, arquivar são práticas pessoais que
presumem um espectador, um receptor que, ainda que muito mais tarde, interpretará o que vê,
o que recebe. Interpretar um arquivo pessoal é se esforçar para compreender uma imagem
construída para ser perpetuada; é uma incessante procura por uma identidade, levando em
conta a capacidade e probabilidade de uma tentativa de endeusamento de si por parte do
arquivista.
Ainda que esta febre de guarda esteja mais acessível a todos os extratos sociais e
culturais, é ainda forte característica dos chamados “homens de letras”. Estes, aqui entendidos
como indivíduos voltados para a leitura e a vida em gabinete, entendem guardar como
salvaguardar e proteger, dando ao historiador presente preciosos substratos para a pesquisa
histórica. A prática de escrita e leitura fez parte, principalmente durante a Primeira República,
de uma gama de meios de diferenciação de uma elite culta, sendo também o ato de formar
uma biblioteca pessoal um meio de distinção frente às demais camadas sociais (Cunha, 2008,
p.109 -130). Atravessado pelo tempo e já gasto pelo uso, hoje tais acervos são campos de
intervenção, pesquisa e interpretação histórica – entendidos os livros como sobreviventes de
inúmeros descartes, triagens e provações, a eles é dirigido o procedimento padrão de crítica e
questionamento de fontes.
As memórias são muitas; empilham-se, organizam-se, transitam. Tomam forma em
volumes encadernados que não são suficientes para ocultar traços de uma personalidade e de
uma atuação profissional. Não são, contudo, fontes inquestionáveis de um instinto de guarda
nato; filtrado por triagens, repartições, categorizações, o acervo hoje se compõe por peças
remanescentes do que em vida foi colecionado por Victor Márcio Konder. A “coleção de si” junta
memórias voluntárias e involuntárias, não sendo em nenhum momento descartada a intenção
autobiográfica no ato de guarda de documentos, bem como um possível endeusamento de si,
já referidos.
Considerações finais
O trato com este material, até o presente momento permite pensar sobre o papel do
colecionador que contempla, em silêncio, as tantas prateleiras a ocupar todo o espaço de um
aposento – prateleiras que se estendem do chão ao teto, em uma simetria perfeita, ocupada
por frutos de um ímpeto de guarda que entende ser irrefreável. Manipulando os livros é
possível encontrar alguns já gastos pelo uso, com a lombada já solta de tanto folhear, as
páginas manchadas de tinta. Outros descansam intactos, mal tendo sido tocados. Eles foram
guardados e hoje estão disponíveis ao historiador, formam um acervo que só pode ser
imperfeitamente apresentado, pois o trabalho com ele é, freqüentemente, um jogo de
aproximações e desvios entre o singular e o comum, o particular e o coletivo, entre a razão e a
sensibilidade, todos movimentos que criam possibilidades que ele seja habilmente questionado
para adquirir sentido. (Farge, 2009)
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Como fonte historiográfica, um acervo pessoal (no caso em estudo, uma biblioteca
pessoal) se constitui um fértil campo de pesquisas e intervenções; auxilia e muito a prática do
historiador do presente, sendo também tido como um meio de manter viva a memória de
determinado colecionador. Nesse estudo sobre os livros e, mais especificamente sobre os livros
do colecionador/professor Victor Márcio Konder o movimento até aqui realizado caminhou em
duas direções: um irrigar docemente o hoje com os encantos do ontem ao mesmo tempo que
se trabalhou com o retorno do sujeito após um longo eclipse ao peso das estruturas. (Dosse,
2009, 18). Exatamente por se enquadrar como tal, não pode ser usado de forma dissociada de
demais procedimentos de pesquisa e análise – não deve haver uma pretensão de encontrar
nele a verdade absoluta, bem como de edificar uma imagem estática de determinado indivíduo.
O fazer diário da História passa a aceitar traços do cotidiano como meios de estudo, mas não os
coloca em um patamar diferenciado em relação aos demais materiais. É ocupação do
historiador o recorte de determinado tema, problema, e a divulgação dos resultados de sua
pesquisa, estando sempre atento a legislação concernente aos arquivos pessoais.
Objetos-relíquia, os velhos livros remetem à memória e representam, de alguma maneira, expectativas e mentalidades coletivas das sociedades escolarizadas e, como tal,
são depositários de coisas relevantes do passado formativo comum de algumas gerações e de
sua relação com o mundo da cultura escrita. São lugares de memória que foram recolhidos com
o intuito de retirá-los do movimento da história para devolvê-los como vestígios de um passado
(Nora, 1993, p.13) para que possam servir, posteriormente, para a construção de uma narrativa
histórica. Este movimento, conforme colocou Márcia Chuva (2008, p.43) constitui o ofício do
historiador que é exercido “com base num sistema de referências do presente que visa conferir
verossimilhança a esse passado, controlando-o e, para isso, atribui significados e sentidos aos
documentos”.
O ímpeto de guardar se faz sob a égide de um desejo de acumulação, um medo do
esquecimento. Guarda-se, cataloga-se, salva-se o que se quer deixar, o que pode ou deve ser
lembrado de si. Colecionar é um ato de escrita de si no sentido de ser, tanto quanto o ato
motor de arranhar o papel com o lápis, uma tentativa de se inscrever no tempo, se localizar em
um espaço e, mais que isso, garantir sua permanência registrada em algo que seja mais perene
que sua própria existência.
A necessidade e até certo furor de conservar, catalogar e salvaguardar o patrimônio
que contém os velhos livros tem, seguramente, relação com o futuro incerto do livro impresso e
a ascensão do livro eletrônico fatores, esses, que intensificam o desejo de considerar esses
livros como patrimônio de nossa cultura que deve ser conservado antes que desapareça. Assim,
os livros se converteram am algo efêmero por estarem sujeitos a mudanças e edições
incessantes e daí a necessidade de investimentos em seu estudo. Segundo Robert Darnton
(2010, p. 21) quando analisa, na perspectiva da cultura escrita, o futuro do livro e das
tecnologias eletrônicas, aos historiadores cumpre “enxergar o mais longe possível; manter-se
atento à estrada sem esquecer de olhar o espelho retrovisor”, pois “qualquer tentativa de
analisar o futuro ao mesmo tempo em que lidamos com problemas do presente deve ser
norteada pelo estudo do passado”.
Victor Márcio Konder, proeminente intelectual e professor, guardou em vida milhares de
livros; o bibliófilo os tinha nos mais variados tamanhos, tratando dos mais variados temas,
referindo-se a incontáveis assuntos. Se, por um lado, um determinado número era-lhe
profissionalmente útil, outro provavelmente lhe servia nos momentos de descanso, e outro
ainda, talvez, nem tenha sido lido. Todavia, o fato de terem sido guardados ao longo de tão
extenso período de tempo remete a, além de um gosto pessoal pela leitura e uma necessidade
diária desta na profissão, um desejo intrínseco de guarda, de inscrição, de recordação.
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Uma biblioteca pessoal, sob o olhar de Benjamim (1995, p. 235) se constitui também,
como um registro autobiográfico – ainda que tenha sofrido inúmeras triagens, alterações e
realocações, reflete uma personalidade e uma vontade desta de se fazer lembrar. Talvez até
mais que isso: um medo de se ver esquecido. Para quem coleciona, a posse é a mais íntima
relação possível de se ter com algo; para ele, sua vida se inscreve no interior de seu acervo.
Na perspectiva da História do Tempo Presente em diálogo com a História Cultural da
Leitura, os livros de um colecionador são lugares de memória que representam códigos de vida.
Hospedando-se nas estantes como inquilinos da vida, os livros de Victor Márcio Konder marcam
um tempo e criam possibilidades para pensar em uma perspectiva ampliada de patrimônio
cultural capaz de sensibilizar estudiosos e instituições para a gestão e preservação desses
materiais. Assim, acompanhar as variações sociais e culturais dos livros, as permanências e
descontinuidades da cultura escrita e da cultura gráfica no tempo e no espaço ali dispostos e
em especial, analisar este material vinculado à história da leitura possibilitará a apreensão das
múltiplas funções do objeto livro e das práticas de leitura no passado, no presente e no futuro,
aspecto central às políticas públicas de cunho patrimonial em nosso país na atualidade.
Referências Bibliográficas
ABREU, Regina. Parceiros de uma troca de presentes. Heranças e legados. In: _________ A
fabricação do imortal: memórias, história e estratégias de consagração no Brasil. RJ: Rocco,
Lapa, 1996. Pág 31-41, 47-55.
ARTIÉRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Revista Estudos Históricos – Acervos Pessoais.
Fundação Getúlio Vargas. Vol 11, número 21, 1998. Pág 9 – 33.
BENJAMIN, Walter. Desempacotando minha biblioteca. In: _______ Obras Escolhidas II – Rua
de mão única. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995. pág 227 – 235.
BLOM, Philipp. Um teatro de memórias. In: ___________ Ter e manter – uma história íntima de
colecionadores e coleções. Rio de Janeiro: Record, 2003. Pág 203 – 221.
DARNTON, Robert. A questão dos livros. Passado, presente e futuro. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010.
DOSSE, François. O desafio biográfico.Escrever uma vida. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2009.
CHUVA, Márcia. O ofício do historiador: sobre ética e patrimônio cultural. In: INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Anais da I Oficina de Pesquisa: a pesquisa
histórica no IPHAN. Rio de Janeiro: IPHAN, Copedoc, 2008. (Patrimônio: Práticas e Reflexões).
p.27-43.
COSTA, Célia Leite. Intimidade versus interesse público: a problemática dos arquivos. Revista
Estudos Históricos – Acervos Pessoais. Fundação Getúlio Vargas. Vol 11, númer o 21, 1998. pág
189 – 199
CUNHA, Maria Teresa Santos. Esta coisa de guardar... Homens de letras e acervos pessoais.
História da Educação (UFPel), Pelotas, v.12, p. 109- 130, mai – ago, 2008. Pág 109 – 130.
____________.Uma biblioteca anotada: Caminhos do leitor no acervo de livros escolares do
Museu da Escola Catarinense (Décadas de 20 a 60/ Século XX). Florianópolis. Imprensa Oficial
do Estado de Santa Catarina.Editora da UDESC. 2009.
FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. (Tradução Fátima Murad). SP: Editora da USP. 2009.
GOMES, Angela de Castro. Nas malhas do feitiço: o historiador e os arquivos privados. Revista
Estudos Históricos – Acervos Pessoais. Fundação Getúlio Vargas. Vol 11, número 21, 1998. Pág
121- 127
GONÇALVES, J. Sombrios umbrais a transpor: arquivos e historiografia em Santa Catarina no
século XX. São Paulo. 2006. 444p. Tese. (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia,

CD-ROM DE ATAS | 833 | COLUBHE 2012

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-30012007-110719/
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Reinventando a tradição: sobre antiquarismo e escrita da
história. In: RIOS, Kênia Sousa; FURTADO FILHO, José Ernani (Orgs). Em tempo: história,
memória, educação. Fortaleza.Imprensa Universitária – UFC, 2008.
KONDER, Victor Márcio. Militância. São Paulo: Arx, 2002.
MARQUES, Rita de Cássia e SILVEIRA, Anny J. Torres. Por trás das coleções: Uma experiência
com acervos da História da Saúde. In: Episteme, Porto Alegre, nº20, jan/jun 2005. p.49-54.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Do teatro da memória ao Laboratório de História: a exposição
museológica e o conhecimento histórico.Anais do Museu Paulista. SP. N.Ser v.2, p.9-42, 1994.
PINHEIRO, Ana Virgínia. O espírito e o corpo do livro: fragmentos de uma teoria para ver e
tocar. Revista Museu: cultura levada a sério.RJ, 2003 Disponível em www.revistamuseu.com.br/artigos. Acesso em 20 de maio de 2011.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. As utilidades do passado na biografia dos objetos. IN:
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado e RAMOS, Francisco Régis Lopes (org), Futuro do
Pretérito.Escrita da História e História do Museu. Fortaleza: Instituto Frei Tito Alencar.
Expressão Gráfica Editora, 2010.
RIBEIRO, Renato Janine. Memórias de si, ou... Revista Estudos Históricos – Acervos Pessoais.
Fundação Getúlio Vargas. Vol 11, número 21, 1998. Pág 35 – 42.
Rioux, Jean-Pierre. Pode-se fazer uma história do presente? IN: Questões para a História do
tempo Presente /Agnès Chauveau, Philippe Tétar (org). Bauru, SP: EDUSC, 1999. p.39-50.
ROTHBARTH, Marlene Dalva da Silva. Família Marcos Konder Sênior. In: ____________
Famílias de Itajaí: mais de um século de história. Itajaí: Odorizzi, 2001
RODRIGUES, Márcia Carvalho. Como definir e identificar obras raras? Critérios adotados pela
Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul. Revista Ciências da Informação., Brasília, v.
35, n. 1, p. 115-121, jan./abr. 2006.
Maria Teresa Santos Cunha, professora do Departamento de História e dos Programas de PósGraduação em História e Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC). Pesquisadora do CNPq. E-mail: mariatsc@gmail.com.
1

Para a doação do material os intermediários na negociação foram a Bibliotecária da UDESC, Iraci
Borszcz e a Profª Dra. Maria Teresa Santos Cunha, do Departamento de História da FAEd/UDESC.
2
Projeto de Pesquisa “Perfil de uma Biblioteca, traços de um leitor. Estudos sobre o acervo de um
professor – Márcio Victor Konder (1920-1985)”. Bolsistas Carolina Cechella Philippi e Elaine Maria
Quadros/ UDESC fotografaram o acervo de livros (capa, primeira página e marcas de leitura). O fruto do
trabalho de digitalização e catalogação se encontra armazenado em CDs de dados e está depositado no
Laboratório de Patrimônio Cultural do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC). O acervo comporta, ainda, uma coleção de 45 cadernos pessoais onde estão suas
anotações para o preparo das aulas e isso será objeto de outro estudo.
3
Nesta categoria foram agrupados não apenas livros que não se encaixem nas elencadas classificações,
mas também aqueles dos quais não foi possível saber do que se tratavam e que serão alvo de estudos
posteriores.
4
Os demais livros que integram a coleção estão categorizados, elencados e disponíveis para consulta e
aluguel na Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/Florianópolis)
Para consulta digital ao material, acessar o endereço www.bu.udesc.br e selecionar como doador Victor
Márcio Konder.
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LITER ATUR A, ALTERIDADE E
PROCESSOS IDENTITÁRIOS
NA EDUCAÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS EM
PORTUGAL E NO BR ASIL
Rosa Maria Hessel SILVEIRA, Coordenadora
A mesa coordenada, composta por três diferentes trabalhos, organiza-se em torno
de um eixo principal, que diz respeito à análise de materiais escritos – manuais
de língua e literatura e livros de literatura infantil endereçados a crianças e jovens
portugueses e brasileiros nos anos de 1950 a 1970 ou 1974 – tendo como mote central a abordagem da alteridade em conexão com os distintos projetos de nação. O
trabalho que se circunscreve ao âmbito português focaliza, em manuais de língua e
literatura para alunos do Liceu, as representações do Outro co-cidadão ou o Outro
desconhecido, exótico, que vem de ou vive em terras distantes – as então chamadas províncias ultramarinas, o Brasil ou a Europa. Os trabalhos que se voltam ao
âmbito brasileiro examinam as representações de negro e de índio – «outros» em
relação ao branco tomado como norma – presentes em livros de ﬁcção escritos
para crianças, amplamente lidos nas décadas de 1960 e 1970. Com a ajuda de autores como Benedict Anderson, Stuart Hall, Homi Bhabha, além de Eduardo Lourenço
e Lajolo e Zilberman, os trabalhos da mesa perscrutam a articulação empreendida
por tais representações da alteridade com as ideias de nação lusa e brasileira nos
períodos citados.
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Introdução
No seu livro Casa grande & Senzala, editado em 1933, Gilberto Freyre caracteriza o
português como um povo com grande capacidade de adaptação, predisposto para a aventura
ultramarina ou tropical, para a miscigenação, a interpenetração de valores e costumes (Freyre,
2002). Desenvolve, nas obras seguintes, a sua teoria sobre o luso-tropicalismo, em que explica
tanto a formação da sociedade brasileira como a colonização portuguesa, em função de um
hibridismo cultural, resultante da fusão de diversas etnias e culturas. Inicialmente mal recebida,
esta proposta virá a constituir-se como teoria do regime salazarista. Para o Estado Novo - regime colonial que necessitava de justificar a sua presença em África -, a narrativa de uma miscigenação biológica e cultural será bem mais aceite do que fora nas décadas anteriores,1 pelo
que o poder português além-mar passa a fundamentar-se numa versão simultaneamente humanista e “científica” de inspiração freyriana.
É também em 1951 que o governo faz a revisão do Acto Colonial, determinando que
Portugal não é Império nem tem colónias, mas províncias portuguesas em África, na Índia e em
Timor. A nova terminologia define Portugal como uma nação pluricontinental e plurirracial - o
Estado Novo, mais do que submeter hierarquicamente o Outro, terá de o seduzir com uma vaga
promessa de inclusão, de sabor luso-tropical. Freyre terá fornecido a formulação adequada, ao
permitir que o colonizador construísse uma imagem idealizada de si e das relações inter-raciais.
As duas últimas obras do autor brasileiro são consideradas, por Cláudia Castelo, “encomendas”
do Estado português, que as publica e as utiliza “como instrumento de propaganda e de legitimização da sua política colonial” (Castelo, 1999: 37). Ao adequar o luso-tropicalismo aos seus
projetos políticos, o Estado Novo faz uma inflexão na discursividade colonial:

As ideias discriminatórias do Acto Colonial começam a ser abandonadas e o regime adopta a teoria ‘científica’ de Freyre, segundo a qual a
colonização portuguesa teria sido diferente. Portugal ter-se-ia caracterizado por uma colonização desinteressada, baseada nos ideais cristãos e na procura de integração das ‘populações colonizadas’ na
civilização ocidental (...). Os argumentos acerca da ‘vocação imperial’
alteram-se. Passa a defender-se uma Nação pluricontinental constituída por portugueses de todas as ‘raças’ com a qual se identificam.
(Matos, 2006: 156,157).
Com o uso do termo “províncias ultramarinas” surge toda uma discursividade em torno
da igualdade de direitos e de deveres, num processo de apagamento das relações de poder
colonial baseadas nas diferenças raciais2. Uma nova narrativa sobre as ex-colónias, agora províncias, virá a incluí-las no enorme Portugal “do Minho a Timor”, um Portugal onde, teoricamente, ser português de Portugal ou português de Angola seria o mesmo....
O mesmo, talvez, mas diferente... o africano, para ter acesso aos mesmos direitos de
cidadania de qualquer português branco, teria de deixar de ser considerado indígena e passar a
ser aceite como assimilado3. Os estatutos de indígena e de cidadão, bem como a limitação da
cidadania aos brancos ou aos africanos assimilados, foram debatidos em 1951, durante a revisão constitucional, mas só viriam a ser alterados em 1961, um ano depois de ser aprovada a
declaração da ONU que reconhecia aos países e povos colonizados o direito à independência.
Portugal passa a esboçar, então, movimentos de maior valorização e integração dos assimilados
- é por esta época que o luso-tropicalismo passa a ser utilizado como teoria de referência do
estado português, na esteira de um uso pontual feito durante os anos 50 (Castelo, 1999; Matos, 2006). A partir de agora, temas como o bom entendimento entre as raças e a cidadania
portuguesa tornam-se centrais.
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Indígenas, cidadãos e heróis
A visão do negro e do mestiço que predominou nos anos cinquenta, está sintetizada na
primeira página do livro de leitura para a 3ª classe, livro editado em 1951 e utilizado, ao longo
da década, através de sucessivas edições, sendo de 1958 o exemplar que analisámos. Logo na
primeira página (fig. 1) podemos ver, no plano superior, uma galeria de heróis nacionais e figuras ilustres; em baixo, ao lado de representações idílicas do campo e da família portuguesa,
vemos dois indígenas virados para um missionário. Este é o único sítio, em todo o livro, onde
há uma representação de pessoas de cor. Não são imagens de indivíduos, de sujeitos com
quem se estabeleça um diálogo ou uma relação de igualdade, não é um retrato ou reconhecimento da sua especificidade; os homens no canto inferior direito, de costas, são metonímia de
todo um grupo – os colonizados –, um grupo que apenas aparece para ilustrar o destino colonial português e que, pelas posturas de submissão perante os missionários, revela o comportamento que deles se espera, de sujeição a um poder que se lhes impõe, pelas armas ou pela
religião.
Sabemos o quanto o Estado Novo investiu na elaboração destes livros únicos para o
ensino primário, através dos quais compunha, com grande rigor, a sua mensagem políticoidentitária (Paz, 2005: 54, 55; Moreira: 2007), dentro de um sistema mais amplo de propaganda cultural (Ó, 1999); percebe-se, portanto, que a encomenda deste desenho terá vindo da
intencionalidade de reforçar o conteúdo dos textos, através da imagem carregada de simbolismo. Alunos educados no culto da lusitanidade serão também levados a crer, com a recente
“verdade” nacionalista, introduzida na constituição, que a pátria “é uma grande família, formada por todos os portugueses, sem distinção de lugares ou de raças” (L1958: 174).
Procurando cruzar dois discursos, textos e imagens remetem para uma mensagem
construída sobre uma profunda contradição - a referência a uma colonial superioridade convive
com o apelo ao reconhecimento de uma indefinida igualdade entre colonizadores e colonizados.
As províncias africanas são uma verdade recente, proclamada na lei mas não verdadeiramente
assumida; o Portugal considerado mais genuíno, entre o Minho e o Algarve, estabelece com os
outros uma relação de domínio, de posse e de objectivação - “Se observarmos num mapa a
situação de tudo o que é nosso, reconhecemos logo que Portugal tem possessões em quase
todas as partes do mundo.” (l1958: 18, itálico meu). As populações desses territórios, aparentemente iguais, porque sujeitas a uma mesma autoridade são, ainda, subalternas. Mesmo ao
falar de equidade, o livro traça uma linha divisória entre cá e lá, entre nós e eles, os povos que
habitam no que “é nosso”.
Ainda que alguns textos tentem passar a mensagem que “não há distinção de lugares
ou de raças” (L1958: 174), esta é ainda uma igualdade relativa, pois quando se trata de caracterizar o povo português o manual refere apenas a população do Minho ao Algarve, “os que
comungam de uma determinada origem”, pois vêm de “povos muito antigos que se misturaram
e se confundiram” (L1958: 63) – são os portugueses descendentes de lusos e romanos, originários das províncias do território ibérico, implicitamente excluindo-se o negro e o mestiço, por
não partilharem estes antepassados.
Neste discurso identitário há um silêncio sobre outros espaços e outras gentes, ainda
mais eloquente quando, num texto intitulado O Governo da Nação, se afirma que “a presença
da autoridade” está “por toda a parte”, para concluir que “se passarmos às Ilhas adjacentes e
às províncias portuguesas espalhadas pelo mundo, veremos que todos obedecem à mesma lei e
gozam dos mesmos direitos que nós (L1958: 178, itálico meu). Gozar das mesmas leis, ser reconhecido como elemento populacional de uma nação não é, no entanto, ser reconhecido como
parte desse povo. Os colonizados, vistos na sua exoticidade de indígenas, encontram-se na orla
do Império e da civilização. Encontrámos aqui a ambiguidade do discurso oficial sobre as coló-
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nias/províncias ultramarinas, captámos o momento onde este discurso se está a rever e a reorganizar, onde revela a sua incoerência, porque dificilmente reconhece como um igual o que
sempre considerou um diferente, ainda que a lei assim o determine.
A ambiguidade sobre a inclusão do Outro num “Nós” identitário aparece problematizada
de outro modo nos manuais dos anos sessenta. Encontramos passagens em que, a propósito
da arte africana, considerada “bizarra, ingénua, selvagem”, se bem que “pitoresca”, (L1961:
176) se diz dos seus autores – “vivendo próximo da natureza, não podem ir além do que está
em seu redor, e que a sua vista, a sua inteligência e a sua sensibilidade podem apreender”
(L1961: 176). Estamos perante uma postura eurocêntrica e condescendente, onde está patente
um visão evolucionista das raças, considerando negros e mestiços em fases de evolução inferior. Este é um discurso é mais representativo das décadas anteriores, e o manual, sendo do início dos anos sessenta, conserva incrustações do próprio discurso que se propõe reformular.
Na verdade, ao longo dos anos sessenta, a tónica discursiva do poder central deslocarse-á no sentido de promover uma nova percepção do Outro e das relações coloniais, o que se
tornou mais premente com o conflito colonial. É o novo discurso, que encontramos já a germinar neste livro de leitura, o qual revela como a questão da cidadania está a ser sujeita a uma
revisão. Vejamos a passagem, ilustrada pela figura 2, em que um professor responde a dois
colegas, um branco e um mestiço, que discutem no recreio sobre que é mais português:

– Mas eu também sou português – insistia o pequeno angolano, mas
já com um certo receio na voz.
– Mas nasceste em África. Eu é que sou bem português – retorquiu o
companheiro com uns ares de superioridade e orgulho.
Aproximei-me. Pus cada uma das mãos sobre os ombros dos meus
dois alunos, aproximei-os mais um do outro e disse-lhes:
– Manuel, tu afinal, não tens razão nenhuma em quereres ser mais
português do que o Luís. Nascer em Angola é nascer em Portugal.
Não digas que o Luís é português de Angola e tu és português de
Portugal.
– (...) Sois ambos portugueses de Portugal. Tu és português do continente ou da Metrópole; o Luís é português de Angola. Sois ambos
igualmente portugueses (...). Portugal começa na província do Minho
e acaba na província de Timor (L1961: 112).
O discurso do professor dá voz a um regime que tenta passar uma mensagem forjada
no freyriano elogio da mestiçagem e na pedagogia de uma nova atitude em relação ao Outro;
um Outro que, como se percebe, só recentemente entrara no espaço escolar e sobre quem os
colegas brancos sentem alguma perplexidade ou mesmo dificuldade em aceitar como um igual.
Não surge como evidente, nesta conversa, a ideia de uma igualdade de estatuto entre pessoas
com diferente cor de pele; vemos, pelo contrário, que esta é uma episteme em construção, que
revela ainda as suas próprias contradições.
É-nos dito que o rapaz mulato é filho de mãe africana e pai português. Esta família híbrida, modelo de miscigenação, é apresentada com os valores da família nuclear que o regime
aprova, mas o facto de se falar num pai que deixou a família para ir descansar na sua terra natal “há uns anos”, mostra como ainda se mantém a percepção de uma distância entre o universo europeu e o universo africano, que este pai e esta mãe representam; o texto deixa implícita
outra preocupação do regime – não se prevê como desejável a total imersão do português na
vida africana, o ideal é o regresso do colonizador à terra-natal, ou seja, há que evitar a cafrealização dos brancos (cf. Matos, 2006) ... miscigenação sim, mas sem que ameace a ordem esta-
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belecida, sem que produza um nova ordem social, tal parece ser a mensagem oculta do texto,
para lá da sua mensagem explícita, a de que cidadania é para os que, pela escola, se aproximem dos valores europeus.
Vemos desenhar-se um projeto governamental que associa o domínio da língua portuguesa a um processo de evolução na linha civilizacional, à possibilidade de transitar de um estado “próximo da natureza” (L1961: 63) para um nível superior, mais próximo do europeu. O
acesso à cidadania seria o fim de um percurso que o Outro é levado a perceber como necessário e indispensável; a suposta inferioridade do Outro “justificava o investimento de Portugal em
procurar proteger, civilizar e evangelizar os nativos. Era assim instituída a diferença e a hierarquia...” (Matos, 2006: 63), que viria a ser questionada pelos movimentos de libertação - “foi
preciso rebentar a guerra em Angola, em 1961, para que o estatuto do ‘indígena’ fosse abolido
e para que o luso-tropicalismo fosse reforçado como uma ideologia que sempre guiou a colonização portuguesa” (Matos, 2006: 159).
Os manuais da década de sessenta deixam-nos apreender o modo como se vai realizando o processo de “condução da conduta” (Rose: 1999) de um vasto grupo populacional.
Percebemos como os manuais moldam subjetividades, limam resistências e orientam aspirações, através de discursos “verídicos” que sublinham a “evidência” de um natural e fácil convívio entre colonos e colonizados e da inevitabilidade da guerra, na defesa de um território
apresentado inquestionavelmente como português. Um texto fala-nos de um rapaz negro que
regressou das minas da África do Sul para se recensear, uma vez que, mesmo ganhando menos, preferia ser cidadão português e trabalhar em Moçambique, porque “apreciava o respeito
que os portugueses tinham por todos, sem distinção de raça ou de cor” (L1968: 62). Outro texto apresenta-se como uma suposta carta, para os pais, na metrópole, de um militar que se diz
feliz por “concorrer o melhor que [pode], para a defesa e engrandecimento da Pátria” e que,
embora com saudades da terra-natal, afirma convictamente que estar em Moçambique “é estar
em Portugal”:

De resto, isto aqui não é o que muita gente pensa. Os nossos inimigos são apenas os estrangeiros, porque os nativos olham-nos com
simpatia extrema, orgulhosos de serem portugueses: não fogem de
nós, fogem para nós. Eu, quando tiver de regressar aí, tenho a certeza que vou sentir grandes saudades desta gente, que entre nós se
sente como em família (L1968: 87).
O texto está construído em forma de carta e em tom coloquial, para criar um “efeito de
verdade” e, deste modo, relativizar o conflito colonial, ao apresentar como “natural” a inclusão
dos territórios africanos na Nação portuguesa. São territórios onde a racionalidade europeia por
vezes se confronta com radicais diferenças, aludidas em breves passagens:

Logo que cheira a batuque, por longe que seja, eles aí vão, adornados com plumas de avestruz sobre a cabeça e braços enfeitados com
anilhas de diversos feitios.
A música, em certas localidade, é constituída por simples ruídos, mas
por vezes os tocadores conseguem músicas bastante harmoniosas.(1968: 125).
Percebe-se, nos manuais da década de sessenta, a referência a duas culturas, metonimicamente representadas pelo batuque e a escola, dando conta de uma governamentalidade que,
através desta, pretende interferir sobre aquela. Ao universo africano são indiretamente contra-
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postos os valores da racionalidade modernista que a escola representa. É no movimento de
transição entre um e outro mundo, representado como progresso, que a escola fará o controlo
da população das “danças e batuques”, convidando-a a “usufruir” de “regalias” que permitirão
reorientar as suas escolhas, alterando o seu quotidiano e as suas condutas. O discurso lusotropicalista, com a sua apologia do convívio inter-racial irradia, através da escola, estratégias de
governamentalidade que seduzem o Outro, convidando-o a identificar-se com um modelo de
sociedade aparentemente justa para todos:

A vida escolar, devidamente organizada, decorre num ambiente de
franca camaradagem. Escolas primárias, liceus, colégios, Estudos Gerais, cursos técnicos, tudo ali funciona com a máxima eficiência, a par
de uma assistência médica exemplar.
Estas regalias podem usufrui-las todos os portugueses, sem distinção
de raça ou cor, pois em todo o território nacional não há discriminação racial: tão portugueses são os de pele branca, como os que a
têm preta, vermelha ou amarela (L1968: 110,112).
Na década de setenta os livros de leitura passam a ter edições específicas para a população das províncias ultramarinas, tornando-se, deste modo, “consideravelmente africanizados”,
ainda que de um modo superficial4. Intensifica-se a propaganda sobre a nacionalidade portuguesa e a preservação das colónias, debaixo das críticas internacionais sobre a guerra colonial,
com a qual Portugal insiste em manter-se em África. Os livros de leitura apuram estratégias de
subjetivação, das quais destaco as narrativas e fotografias de heróis, as cartas de soldados e a
descrição de visitas de estudo à metrópole, uma prática que se vinha tornando habitual, com o
intuito de reforçar a identificação de alunos africanos com a “mãe pátria”. Eis a carta de um
dito aluno da Escola de Habilitação de Professores do Cuíma, em Angola, que diz ter-se sentido
um “português autêntico” (L1970: 29) e ter viajado por Portugal “com a alma cheia de luz e o
coração deslumbrado”:

A nossa viagem à Metrópole não serviu apenas para alargar o nosso
desenvolvimento cultural, moral e espiritual: criou, em nós, um amor,
por assim dizer, mais entranhado, e a certeza mais radical nos destinos da nossa Pátria eterna e a confirmação da unidade nacional, plurirracial e pluricontinental.
(L1970b: 26).
Explica que ele e os companheiros sentiam “um à vontade sempre crescente” por saberem
que estavam “na nossa terra, em companhia dos nosso irmãos”. Segue-se todo um discurso de
inspiração luso-tropicalista, resultado da estratégia governamental de que as visitas à metrópole passam a fazer parte:

A amizade, o carinho, o trato extraordinário, a familiaridade com que
fomos tratados são, sem dúvida nenhuma, demonstração de que a
cor da raça humana é desconhecida das gentes lusas. A fraternidade
humana e cristã é muito própria do Povo Português. (L1970a: 27).
A retórica da fraternidade intensifica-se neste período, exatamente porque interessava ao
governo fazer passar a ideia que brancos e negros, sendo irmãos, deviam deixar-se guiar pelo
mesmo pai, o chefe do governo, e defender lado a lado a Pátria. Vejamos o poema “Cantigas
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de Roda”, ilustrado pela figura 3, que se apresenta como um diálogo com crianças dos vários
territórios sob governação portuguesa:

– Africano que constróis
O futuro, tu que és?
– O que sou? Sou angolano
e, como tal, português!
– E tu, mestiça morena
donairosa e sedutora,
és o quê? – Sou portuguesa
de Moçambique senhora
O poema termina com o seguinte convite:

Façamos, de mão unidas,
Uma roda fraternal
E cantemos todos juntos
Nosso amor a Portugal!
(L1970a: 72,73).
A afirmação da igualdade racial exprime a visão romântica luso-tropical, mas é utilizada
para reforçar as necessidades5 e os objetivos do Estado Novo, que em 1971 acusa o desgaste
de uma década de guerra colonial e tenta legitimar-se através da intensa propaganda que utiliza nos livros de leitura, especialmente feitos para os estudantes do ultramar, a quem se deseja
desenvolver “um amor entranhado” pela Pátria:

Devemos, pois, amar a nossa Pátria. É patriota quem é bom
filho, bom pai, bom esposo; quem trabalha activamente – cada um no seu mister e conforme as suas capacidades – para a
grandeza da sua Pátria; aquele que está pronto a defender
Portugal contra os inimigos que o ameaçam e tentam desunilo; aquele que dá bons exemplos; o que respeita a Constituição que rege o País; aquele, enfim, que pensa e fala em Português, a bela língua que Deus imortalizou (L1970a: 103,
negrito do próprio texto).
O tom prescritivo é enfatizado pelo grafismo do texto e pelo facto de estas palavras surgirem nas últimas páginas do manual. A escola, destinada a preservar a ordem social estabelecida, onde, “cada um no seu mister” trabalhará para enaltecer a Pátria, surge-nos como
instrumento privilegiado de um poder pastoral e policial que determina e sanciona comportamentos (cf. Foucault, 2006). Percebe-se que o ensino deveria não apenas promover um melhor
conhecimento da língua portuguesa, considerada um fator de unidade nacional, mas também
moldar pensamentos, sentimentos e condutas do futuro cidadão, fazendo-os coincidir com os
valores do regime. Um texto do próprio Salazar clarifica este projecto de governamentalidade,
dirigido de igual forma para as várias dimensões da vida privada e coletiva:

O móbil de integrar esses povos na unidade da Nação Portuguesa foi
possível realizá-lo pela não discriminação racial – exigência do nosso
carácter e nervo da obra colectiva – pela tolerância usada e a criação
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do mesmo clima moral. (...) o Português, por exigência do seu modo
de ser, previsão política ou desígnio da Providência, experimentou
juntar-se, senão fundir-se com os povos descobertos, e formar com
eles elementos integrantes da mesma unidade pátria. Assim nasceu
uma Nação, sem dúvida estranha, complexa e dispersa pelas sete
partidas do Mundo; mas, quando olhos que sabem ver perscrutam todas essas fracções da Nação, encontram nas consciências, nas instituições, nos hábitos de vida, no sentimento comum, que ali é
Portugal (L1970a: 92,93, negrito meu).
Através das páginas de um livro de leitura, o chefe que cuida e orienta a família multirracial, de inspiração Freyriana, fala diretamente com a população cuja consciência quer formar,
insistindo na unidade e coerência do que só pode parecer estranho e fragmentário a quem não
é bom aluno e bom cidadão, que não tenha “olhos que sabem ver”. O olhar individual, pela escolarização, terá de coincidir com o olhar institucional (cf. Popkewitz, 2000) - o saber e o poder,
regulam não apenas condutas, mas também pensamentos e sentimentos, agora forçosamente
de cariz luso-tropical, multirracial.
A mensagem de tolerância e saudável convívio entre raças é reiterada de várias formas –
“vivem, em perfeita harmonia, diferenciados apenas pelas suas capacidades e graus de cultura,
brancos, pretos, amarelos e mestiços. Todos são iguais perante a Pátria que vela pelo seu progresso e bem estar” (L1970a: 166). Num outro texto descrevem-se os vários laços que unem os
portugueses dos diversos territórios:

É a língua; uma história comum em vários séculos; o viverem como
irmãos dentro da mesma casa; sofrerem juntos nas horas da tristeza
e o festejarem, unidos, as horas de alegria; o combaterem, lado a lado, os seus inimigos; o sentarem-se nos bancos das mesmas escolas;
o trabalharem, em comunhão de sentimentos e ideias, para o progresso da sua terra e para a elevação do nível social dos seus habitantes (L1970a: 102).
Pelo banco da escola, negros e mestiços, ganham um lugar na sociedade colonial, partilhando direitos e deveres, o mais nobre dos quais a defesa da Pátria, pelo que serão levados a
participar na guerra colonial. Nos manuais dos anos 70, surgem fotografias de heróis de origem
africana, com a narração dos seus feitos, num convite a que o seu exemplo seja seguido por
outros. Um dos novos heróis é o angolano Luís Gomes Samba, o qual se distinguiu tanto pelos
seus feitos em combate como pela construção de escolas e de “outras obras cujo valor essencial era o bem estar dos seus” (L1970a:146) e que, pelo “seu carácter e por tudo o que realizou,
é exemplo significativo de todos os africanos que à Pátria têm dedicado o seu saber, a sua vontade e os seus esforços” (L1970a: 146). Outro texto menciona, ao lado da fotografia da cerimónia da sua condecoração (fig. 4), os feitos dos moçambicanos Aleixo Fernandes e Carlos
Alberto, “heróicos defensores de cor mestiça”, que recuperaram a bandeira portuguesa hasteada pelo inimigo, movidos pela angústia perante o ultraje “ao símbolo da sua Pátria” (L1970b:
147).
É significativo o facto de não serem desenhos, mas fotografias, que ilustram este tipo de
textos sobre narrativas de heróis, feitas para uma territorialidade específica e para consumo
imediato, o que comprova a intenção de criar efeitos de verosimilhança – pretende-se consagrar estes heróis africanos como modelos de comportamento a emular. E nada melhor que
mostrar a solenidade da condecoração, transformada numa liturgia da portugalidade, para
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apontar o caminho de acesso a essa galeria exemplar de heróis – amar e defender, como eles,
a Pátria portuguesa.
Textos e imagens emitem uma mensagem complexa, que se estrutura não apenas sobre
ideias de tolerância e de ausência de racismo num Portugal plurirracial, mas sobre uma partilha
de direitos e deveres para com a Pátria que todos, indubitavelmente, devem aspirar defender
(fig. 5). O discurso de unidade é tecido com exemplos de heroicidade de outros tempos (como
Salvador Correia de Sá ou Afonso de Albuquerque), ou de outras geografias, o que faz surgir
nos manuais o que considero ser uma malha espácio-temporal que, por hábeis ligações, arbitrárias, retóricas, transforma numa evidência aquilo que o não é. Assim se faz emergir, inquestionável, a unidade e indivisibilidade de uma Pátria que, feita embora de territórios dispersos,
apresenta uma unidade ontológica que o sangue heróico consubstancia – “É o sangue destes
mártires que mais fortalece a união e a grandeza de Portugal” (L1979a: 167):

São disso testemunho, como verdadeiros símbolos, entre tantos, D.
Aleixo Corte Real, sangue de Timor; Aniceto do Rosário, sangue de
Goa; Maciel Chaves e Mota da Costa, sangue do Portugal europeu
que, como Honório Barreto, da Guiné, Salvador Correia de Sá, do Brasil, Luís Lopes de Cerqueira, de Angola, e tantos outros, heróis consagrados ou anónimos, que, lado a lado, e sem olharem à cor da sua
pele, têm lutado e arriscado a vida, generosamente, pela grandeza do
destino da nossa querida Pátria – de tão diferentes terras e raças tão
diversas, mas formando uma grande Nação (L1970a: 167).
A par da mensagem da unidade nacional reforça-se a ideia da igualdade de oportunidades para todos – “Assim como não há quadros nativos, mas quadros portugueses acessíveis a
todos, também Honório Barreto não é um herói africano, porque é, simplesmente e, acima de
tudo, um herói português (...) ele, sendo um caso brilhante, não é de modo algum um caso
único no vasto processo de assimilação” (L1970a: 127). Mais do que educar para o reconhecimento e a valorização da alteridade, o poder colonial serve-se do Outro para afirmar a sua visão única da história e manter fixa a sua identidade. O objetivo governamental da escolarização
seria, pois, o apagamento das referências identitárias do Outro, com o seu próprio consentimento (Foucault, 2006), na medida em que é subjetivamente levado a escolher a integração na
sociedade portuguesa, projeto que não parece ser-lhe imposto porque o assume como seu.
Apresentado como ideal a atingir, a completa integração na sociedade portuguesa seria o reconhecimento de um estatuto de fraternal igualdade, como se depreende destas palavras de
Sarmento Rodrigues:

as províncias ultramarinas têm produzido, em escala apreciável, nomes verdadeiramente fulgurantes em todos os campos, nas ciências,
nas letras e até nos mais altos postos de administração nacional. Juízes e professores vindos de África, da Índia, de Macau, ministram justiça e ensino às gentes e nas terras metropolitanas.
Poderá haver mais alto e claro exemplo de uma total comunhão?
(L1970a: 127).
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Conclusão
Os livros de leitura surgem como facilitadores de processos de subjetivação da população, levada a desejar aquilo que o Estado pretendia que desejassem, de acordo como o que
melhor servia os seus interesses (Foucault, 2006, 2011; Rose, 1999). Na década de cinquenta,
os negros e os mestiços não aparecem como sujeitos diferenciados, antes são referidos por
uma ausência e por um silêncio; a única imagem que temos é de um grupo submisso perante
um missionário, indivíduos pouco identificados, porque elementos de um grupo, os colonizados.
Nos manuais de 1961 e 1968 constrói-se a ideia da possibilidade de alguns acederem à cidadania portuguesa, se alfabetizados e europeizados e, nos manuais da última década, ei-los como
sujeitos individualizados, com direito a narrativas específicas sobre os seu feitos, cidadãos
exemplares que, cumprindo o seu dever de patriotas, se distinguiram na defesa da Pátria. Nos
anos setenta, os manuais apuram os discursos da inquestionável “verdade” luso-tropical, com
estratégias de subjetivação de um vasto grupo populacional, tais como testemunhos de visitas
de estudo à metrópole, cartas de soldados a familiares e a construção de narrativas locais. Diluem-se as referências a heróis distantes no tempo e no espaço, os heróis lusos da reconquista
e das descobertas ombreiam mais discretamente com heróis locais, de modo a incluir novas
gerações de africanos no combate contra outros conterrâneos que integram os movimentos de
libertação, em defesa de uma Pátria que, pelo escolarização, deveriam interiorizar como sua
(figs. 4, 5).
Nesta trajetória de inclusão adivinham-se dispositivos de poder (cf. Foucault, 2006) que
promovem imagens identitárias fixas e que, sob a pretensa valorização da diferença, uniformizam essas mesmas populações sob um discurso lusocêntrico, controlando-as por uma rede de
valores simbólicos a que são levadas a aderir. Com este trabalho tentei perceber que discursos
sobre o Outro emanam de um poder que institui os seus “regimes de verdade” (Foucault, 2011)
na páginas dos manuais que oficialmente aprovava e, deste modo, através da escolarização,
controla tanto o acesso à cidadania como a subjetivação dos futuros cidadãos. Os livros analisados apregoam uma “verdade” que persiste em afirmar-se por muitos meios, nomeadamente
pelas palavras de Marcelo Caetano na televisão portuguesa, a 28 de Março de 1974, pouco
tempo antes da Revolução dos Cravos:

O que defendemos em África são os portugueses, de qualquer raça
ou de qualquer cor, que confiam na bandeira portuguesa; é o princípio de que os continentes não são reservados a raças, mas neles deve ser possível (...) o estabelecimento de sociedades multirraciais
(...). Num mundo que proclama a luta contra o racismo, que nega a
legitimidade das descriminações raciais, é isso mesmo que defendemos; a possibilidade de, na África Austral, onde de longa data os europeus se fixaram, prosseguirem a sua evolução sociedades políticas
não baseadas na cor da pele.
(Caetano, cit. in Castelo, 1999: 67).
Por fim, no que respeita às ilustrações, verifica-se que a mudança discursiva é igualmente notória. Comparando a figura 1 com a figura 6, constatamos que desaparece a relação de
hierarquia e de submissão entre brancos e negros da primeira imagem; a óbvia relação de poder
entre o missionário e o indígena não mais existe e, na última imagem, mulheres de várias etnias
aparecem lado a lado, com os seus trajes característicos. Sinal dos tempos, se na figura 1 a representação dos portugueses era feita sobretudo com figuras masculinas, muitos deles nobres e
notáveis, temos agora mulheres anónimas, colocadas lado a lado, numa relação igualitária, hori-
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zontal. Em vez das figuras imprecisas de africanos submissos, representados de costas, temos
rostos de mulheres, de várias raças, numa representação mais próxima e mais humana.
Ainda que estas mulheres estejam representadas num painel horizontal, adivinha-se, no
entanto, uma certa hierarquia – a diferença das suas posturas e das expressões faciais, não denotam apenas diferenças sócio-culturais. Aparentemente niveladas numa lusitana igualdade, são diferenciadas pela postura, pelo modo como olham em frente ou mantêm os olhos baixos; se
prestarmos atenção, são as duas mulheres brancas que sorriem abertamente, todas as outras têm
a cabeça baixa, olhares resignados ou circunspectos; e é então que reparamos que as não brancas
foram colocadas em função do tom da pele, do mais claro para o mais escuro. Igualdade entre
raças, sim, mas algumas mais iguais que outras6 ... permito-me questionar, apoiada em Castelo
(1999), se a hierarquia que se disfarça nesta aparente igualdade não terá chegado até aos nossos
dias; se não está implícita em certos discursos lusocêntricos sobre a comunidade lusófona, percebida, por alguns autores (Margarido, 2000; Almeida, Thomaz, 2000), como o resquício de uma
fraterna comunidade luso-tropical, a qual, como procurei demonstrar, foi dada como imaginação a
um vasto grupo populacional, através de um calculado plano governamental.
Alheio à suas próprias contradições, até ao 25 de Abril o regime vai intensificando a sua
mensagem luso-tropicalista. A figura 6 exprime a nova ideia-chave do regime, difundidas nos textos do manual, as de uma unidade nacional feita de territórios distribuídos por vários continentes e
de gentes de diversas origens étnicas. Alude também, à ideia de um povo português tolerante,
aberto a diferentes povos, com facilidade no relacionamento inter-racial, unido por um passado
histórico, sentimentos e valores comuns, bem como a partilha de uma mesma língua. O discurso
sobre alteridade do Estado Novo, com acentuadas ressonâncias luso-tropicais a partir dos anos
sessenta, foi limando contradições ou ocultando paradoxos, e construiu-se, até à queda do regime, como um todo coeso e estático, fixado como verdade monumental e inquestionável.
Esta racionalidade sobre si e sobre o Outro, que determinou a visão de um Portugal
multirracial, terá sido transposta para a narrativa da Lusofonia, outro discurso identitário de inspiração luso-tropical, que agora justifica “a criação formal de uma comunidade lusófona com
propósitos culturais, económicos e de cooperação em matéria de política externa” (Castelo:
1999,140). Como vários autores (Castelo, 1999; Almeida 2002; Martins, 2004, Thomaz, 2000),
penso que certos discursos do presente, nem sempre consensuais, sobre quem somos e sobre a
dita comunidade lusófona - discursos que aludem a uma suposta unidade de sentimentos e valores, reforçada pela língua portuguesa - podem ser remontados à formação discursiva de influência luso-tropical, cuja genealogia procurei traçar em manuais escolares, a fim de identificar as
contradições que, de algum modo, ainda nos constituem.
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Fig. 3 (L1970a: 72,73)
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Fig. 5 (L1970b: 122)

Fig. 6 (L1970a: 103)

Notas

1

“Quanto mais intenso e variado for o mestiçamento e mais activa a interferência social e política dos
mestiços na vida portuguesa, mais rápida e fortemente se desfigurará a fisionomia tradicional da Pátria e
irá desaparecendo o que de mais nobre e próprio existe no valor português” (Mendes Correia, cit. in Matos, 2006: 150). Esta declaração do deputado Mendes Correia, proferida em 1940, representa uma crença
generalizada nas décadas de 30 e 40, a da “superioridade biológica de uma população que se queria hegemónica” (Matos, 2006: 149).
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2

Apesar da propaganda sobre a ausência de racismo nas colónias, vários autores demonstraram que a fase
imperial do Estado Novo, nas década de 30 e 40, foi marcada por uma organização jurídicoadministrativa baseada nas diferenças raciais. Apenas nos anos 50 surgem mudanças na práticas discursivas e na legislação, ainda que permaneçam descoincidências entre discursos e práticas (cf. Ferreira, 1977;
Matos, 2006).
3
“Os ‘indígenas’ eram ‘os indivíduos de raça negra ou deles descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distinguiam do comum daquela raça” (Matos, 2006: 65); Matos explica que não eram dados
nenhuns outros elementos de identificação do indígena e que, tendo os governos coloniais a função de os
identificar, nem sempre os funcionários administrativos o sabiam fazer. Os assimilados “eram indígenas
que, quando se consideravam ‘europeizados’ (dominando a língua portuguesa, praticando a religião cristã
e sendo, de algum modo, alfabetizados), podiam requerer o estatuto de assimilado, gozando do mesmo
direito dos portugueses – mas eram uma minoria ínfima” (Vidigal, 1996: 393).
4
Nestes manuais, a descrição “de uma cultura e ambiente africanos é, no entanto, completamente distorcida pela quantidade de imagens de brancos ou de Portugal, enquanto que a moral, as questões religiosas
e históricas são tratadas – apenas em português – exclusivamente de um ponto de vista português” (Ferreira, 1977: 190).
5
Na mensagem de Natal do Cardeal Cerejeira, em 1960, percebe-se o que pretendia o Estado com o ensino nos territórios ultramarinos – “Precisamos de escolas em África, mas de escolas onde seja indicado aos
indígenas o caminho para a dignidade do homem e a glória da Nação que o protege” (Cerejeira, cit. in
Ferreira, 1977: 25, sublinhado meu). Em 1970, espera-se deste indígena que participe na guerra colonial,
ajudando, por sua vez, a proteger a nação.
6
“No conjunto global dos territórios de além-mar, notamos ainda a hierarquia existente entre os seus habitantes, estando no estrato social mais baixo os angolanos, os guineenses e os moçambicanos, depois os
timorenses e os são-tomenses e numa posição mais elevada os habitantes do Estado da Índia, de Macau e
de Cabo Verde.” (Matos, 2006: 66).
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A tradicional aliança entre a literatura para crianças e a instituição escolar se revestiu
historicamente de várias formas e roupagens. Assim, livros infantis já foram usados tanto como
instrumento para desenvolver competências de leitura, quanto como veículos de ensinamentos,
representações, modelos de conduta e ideais de homem, mulher, cidadão, aluno etc. A utilização de tais livros ora como material de leitura obrigatória, ora como prêmios para alunos que se
distinguiam, ora como fonte de extração de textos para integrarem manuais didáticos usados
em sala de aula, ora como recurso para a abordagem “prazerosa” de conteúdos curriculares é
apenas a face mais visível dessa articulação entre a escola e a chamada literatura infantil.
Dentro desse âmbito, também em diferentes contextos e momentos históricos, os livros para crianças veicularam representações de alteridade, diferença e identidade. Na medida
em que a literatura infantil brasileira foi, em seu início, tributária da literatura europeia para
crianças, por meio de traduções e adaptações de contos de fadas, fábulas, histórias populares,
era de se esperar que tal alteridade – quando referida aos negros e aos indígenas – fosse situada em um olhar notadamente eurocêntrico. O homem branco, europeu, cristão, letrado e “civilizado” constituiu, assim, o paradigma desejável a partir do qual os negros e indígenas eram
narrados – como sujeitos “em falta”, “atrasados” ou “exóticos”, a serem normalizados. É verdade que, em se tratando de um país multiétnico como o Brasil, a literatura para crianças já vinha
incorporando nas décadas anteriores às do foco deste trabalho (anos 50 e 60 do século XX)
representações de negro e de indígena, representações essas marcadas, de diferentes formas,
pelas posições sociais e especificidade das relações estabelecidas entre os grupos sociais pertencentes às diferentes etnias, como a escravidão.
Gouvêa (2004), em abordagem histórica da literatura infantil brasileira, observa que,
entre 1900 e 1920, o negro constitui personagem quase ausente e, quando presente, era mudo
e não caracterizado para além da menção à cor. Tal ausência se conectaria à busca de apagamento de uma ordem social arcaica, atrasada, que obstaculizaria o ideário de construção de
progresso e civilização. Já nos textos produzidos a partir de 1920, a figura do negro é equiparada à do escravo, associando-se a escravidão (descrita com um olhar compassivo) à crueldade
dos brancos. Gouvêa observa também como a alteridade negra e indígena se diferenciam em
suas representações; enquanto o índio, na literatura daquelas décadas, é representado como o
senhor da terra, altivo e corajoso, o negro é representado como passivo, recebendo a benemerência da Abolição. Personagens frequentes nos livros de então são a mãe preta e os contadores de histórias – a negra e o negro velhos, transmissores de histórias de origem africana e
frequentemente associados à bondade e mansidão. Tais traços parecem suavizar sua ignorância
e apego a feitiçarias, indícios de uma “cultura inferior, pré-científica”, não-civilizada. A autora
aponta nos livros da época o uso da etnia como definidora dos personagens, que recebem epítetos como “preta, pretinho, preto, negrinho”, assim como a frequente “animalização” do negro
e uma inferiorização estética, à qual se associa uma inferiorização cognitiva (que emerge, por
vezes, na menção a uma linguagem estropiada). Por fim, Gouvêa observa que, já nos livros das
décadas de 20 e 30, é evidente a intenção de apresentar um “modelo de relações sociais e raciais marcado pela proximidade amistosa e cordial”; aponta, ainda, que os personagens negros
são retratados despojados de sua identidade etno-cultural, reduzida – sua alteridade - a distinções físico-raciais.
Já Zilberman e Lajolo (1986), ao estudarem a literatura infantil brasileira, descrevem o
período entre 1945 e 1965 como aquele em que “A literatura infantil brasileira civiliza-se...”, e
observam que nas obras do período mantêm-se alguns vínculos com o nacionalismo dos períodos anteriores, como é o caso do aproveitamento do mundo rural como cenário da ação ficcional. Em algumas obras, o espaço não urbano se identifica com um território primitivo a ser
ocupado, sugerindo conexões com o momento político-econômico brasileiro e a emergência,
então, dos projetos de ocupação de faixas de território consideradas não povoadas (relembrar a
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“Marcha para o Oeste”, iniciada no Estado Novo, e a própria construção de Brasília). As autoras
identificam outras temáticas dominantes no período, como a valorização do café como a grande
riqueza nacional, os problemas enfrentados pela agricultura e os benefícios da vida rural, que
começa a se tornar desconhecida para leitores mirins urbanos. Outra tendência é a retomada
do veio biográfico de vultos da história brasileira, como modelos para a infância brasileira, e o
destaque à epopeia bandeirante, com o bandeirante consagrado como herói no contexto de
alargamento do território nacional,
Dentro desse panorama mais geral, é que se situa o tema do presente trabalho, qual
sejam as formas de representação de negro e negritude em livros ficcionais endereçados e amplamente lidos pelas crianças brasileiras nos anos 50 e 60 do século XX. Seus objetivos são mapear formas de representação da negritude, através da ação e caracterização de personagens
negros e de discursos sobre os negros embutidos na polifonia narrativa – ora na voz do narrador, ora na de personagens, e verificar em que medida tais formas de representação se conectam com os ideários de nação brasileira, progresso e outros valores sociais correntes na época,
representando descontinuidades e/ou continuidades com a produção escolar e literária de épocas anteriores. Por fim, efetuaremos algumas conexões com discussões efetuadas sobre a invenção da nacionalidade em sua articulação com identidade/diferença/alteridade. Para tanto, o
estudo tomará como fontes obras de larga circulação no referido período, como As aventuras
de Tibicuera, de Érico Veríssimo, publicado inicialmente em 1937, mas com larga circulação nas
escolas brasileiras até a década de 1970; os livros da Série Taquara-Póca, englobados no volume Aventuras em Taquara-Póca, de Francisco Marins, publicados de 1945 a 1950, que alcançaram sucessivas reedições por décadas, e a obra Infância Humilde de Grandes Homens, de
Clemente Luz, editada inicialmente em 1956, com várias reedições posteriores.
Nas seções que seguem, faremos uma breve contextualização das obras para em seguida passar à análise tanto dos personagens negros – formas de nomeação, caracterização e
papel desempenhado no enredo etc., quanto de alguns dos discursos explicitamente veiculados
pelo narrador e-ou outros personagens em relação aos negros, à negritude e, nos casos em
tela, à escravidão.
Um projeto de nação em Taquara-Póca: o negro entre o passado e o presente
Francisco Marins é um dos mais prolíficos autores brasileiros para a infância, com uma
produção bibliográfica que se inicia na década de 1940 e atravessa as décadas seguintes até
1990, tendo suas obras sucessivamente reeditadas e por vezes reescritas para adequá-las a
novos públicos e tempos. Coelho (1995: 349) nos informa que Marins profissionalizou-se na
área dos livros, tendo recebido vários prêmios e distinções literárias em nível nacional e estadual. Sua estreia na literatura infantil seria justamente com a obra Nas terras do Rei Café, lançada
em 1945, cujo sucesso abriu caminho para a série “Taquara-Póca”, constituída por mais quatro
livros, dos quais o último, publicado em 1981, foge ao período que constitui o foco de nosso
estudo.
Os quatro livros iniciais da série “Taquara-Póca” – Nas terras do rei Café (1945), Os Segredos de Taquara-Póca (1947), O Coleira-Preta (1948) e Gafanhotos em Taquara-Póca (1950)
tiveram dezenas de reedições e tiragens, o que resultou em mais de um milhão de exemplares
impressos até o ano de 1990 (COELHO, 1995). Ou seja: as aventuras, as representações e os
conceitos embutidos nas aventuras do grupo de crianças, secundadas por adultos, ecoaram nas
mentes de milhões de brasileirinhos durante várias décadas1.
O espaço em que transcorrem as ações da série é um sítio produtor de café, de propriedade do personagem Vovô, a qual atravessa várias dificuldades, cujo suplantamento, inclusive,
constitui temas de várias das aventuras ali vividas. Os protagonistas são crianças, com destaque para o neto citadino do dono do sítio, Dudu, seu primo Tiãozinho e o amigo Tico-tico, além
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de outros com aparecimento menos constante. Realidade e fantasia se misturam nos diferentes
livros, ou através de figuras imaginárias, como o Curupira, do folclore brasileiro, ou o rei Café,
ou, ainda, através da antropomorfização de animais, como o macaco Coleira-Preta e outros,
que confabulam entre si. A respeito do primeiro livro da série, Lajolo e Zilberman nos informam:

Nas terras do rei Café exclui uma saída regular para o impasse econômico de
Taquara-Póca, determinando o apelo ao imaginário: Dudu busca a flor
mágica do samambaial, sonha com o auxílio do rei Café em pessoa e, depois,
ajuda a encontrar o tesouro, também de procedência incomum.(...) A
necessidade de informações
adicionais sobre a atividade rural e a
insistência na importância da cafeicultura indicam o público a que se
destinam os textos: indivíduos já distanciados da vida agrícola e
financeiramente independentes dela. (...) A modificação é relevante, pois
faz com que as narrativas ou adotem uma perspectiva nostálgica, ou
convertam o cenário rural em pano de fundo para roteiros de
aventuras. (LAJOLO & ZILBERMAN, 1985: 101)
Todos os livros da série conjugam uma ágil narrativa de aventuras, que joga com sentimentos como medo, surpresa, alívio, aliados a ensinamentos tanto sobre aspectos tradicionais
da vida rural, quanto sobre novas tecnologias que vêm a facilitar e/ou otimizar o labor campeiro, sobre o pano de fundo de um país que se moderniza. À p. 33 do livro Gafanhotos em Taquara-Póca2, por exemplo, Tio Juca explica aos pequenos o funcionamento de uma sonda que
permite o uso de formicida diretamente no formigueiro, já que as formigas constituiriam uma
das ameaças ou “pragas” que punham em risco a continuidade da lavoura de café.
Podemos rastrear os ensinamentos trazidos por Francisco Marins sobre o negro (que
não fogem a certos clichês da literatura anterior), através da forma de apresentação dos (poucos) personagens negros e de passagens em que, pela voz de adultos, se ensina às crianças
brancas sobre a escravidão.

- O Vovô contou que todas as pedras da Casa-Grande foram carregadas
desde a pedreira até lá pelos escravos.
- Coitados, não? ... Tiveram muito serviço! (p. 25)
Já no início da saga de Taquara-Póca, é apresentado o personagem negro com maior
realce na trama - nhô Lixandre - numa conversa em que os meninos “da roça” explicam ao menino da cidade como se organiza o sítio e que pessoas o habitam.

- Mora alguém lá embaixo?
- Ali é a casa de nhô Lixandre.
- Fica bem rentinha do mato!
- Mas nhô Lixandre não tem medo. É um preto velho de quase cem anos. E
ainda está forte.
- Quase cem anos ?!
- Se não tiver mais. E sabe cada história do tempo antigo, que é uma beleza!
- E ele conta pra gente?
- Conta, sim, gosta muito de prosa. É só irmos lá. (p. 26)
O estereótipo do preto velho, contador de histórias, bondoso, religioso (ele é representado frequentemente com suas rezas ou abençoando [benzendo?] os meninos) é reiterado em
diversas passagens da história. No primeiro livro da série, Nas terras do Rei Café, o persona-
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gem assume um importante papel, na medida em que é ele que traz à tona a história de um
tesouro, enterrado há muitos anos na fazenda por antigos escravos e cujo resgate permitirá
saldar as dívidas da propriedade, impedindo que o vizinho “mau”, credor do Vovô, tome conta
da mesma. E também é pela própria voz do velho que a história da escravidão é recontada,
numa visão que se alinha à historiografia oficial da época. Identificam-se, em um dos diálogos
do velho com as crianças, vários dos clichês que compuseram tal história (p. 81):

- Vocês sabem que antigamente os meus irmãos de cor eram escravos...
- Aprendi isso na escola, falou Dudu.
- O senhor também foi escravo?
- Fui sim, mas o meu sinhô foi sempre o seu avô, que era amigo dos pretos.
Todos gostavam dele. Mas isso não era comum. A maior parte dos sinhôs
maltratava muito os escravos.
- Coitados!
- Além de os pretos trabalharem o dia todo em troca da comida, por qualquer
falta eram castigados. Apanhavam muito.
- Judiação!
- Na fazenda Estrela, do pai de Zé Pedro, os pretos eram maltratados naquele
tempo. Muitos dos meus irmãos de cor não suportavam os sofrimentos e
viravam canhamboras, isto é, fugitivos. Mas os sinhôs mandavam atrás deles
o Capitão-do-Mato.
- Capitão-do- Mato?
- Era um homem sem coração que saía para perseguir os pretos fugidos e
trazê-los de volta. Castigava os pobres sem piedade. Pois bem, continuou nhô
Lixandre, como vocês veem, os pretos sofriam bastante e não tinham
liberdade, a coisa mais preciosa para o homem.
Um dos tópicos presentes no excerto acima – recorrente em muitos outros textos sobre a escravidão – diz respeito à divisão entre bons e maus senhores de escravos. Aliás, a dicotomia bondade-maldade, homens bons (de bom coração)- homens maus (sem coração) está
presente em vários livros infantis do período, dentro de uma tradição que já vem dos contos
populares, dos contos de fadas e de outras obras para crianças com um apelo moral muito
grande (relembremos os conhecidos títulos da Condessa de Ségur). Neste – e em outros livros
– a questão da escravidão parece por vezes subsumida em questões morais de melhor ou pior
tratamento dispensado pelos senhores a seus escravos, ao lado da questão maior, trazida pelo
Iluminismo, que é a perda da liberdade humana.
Na sequência da conversa, Nhô Lixandre “explica” a abolição às crianças:

- Era preciso tomar uma resolução para o bem dos nossos irmãos que tanto
sofriam. Mas os sinhôs andavam vigiando e os pretos nada podiam fazer.
Graças a Deus muitos brasileiros ilustres trabalharam por nós, vocês sabem
disso.
- O meu professor falou nos... a... aboli...
- Abolicionistas, completou o Tião.
- Isso mesmo.
- José do Patrocínio, Eusébio de Queirós, Joaquim Nabuco... (...)
- Pois é, esses brasileiros ilustres e muitos outros, achavam que a escravidão
era uma vergonha para o Brasil e trabalharam para acabar com ela. (p.82)
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Reencontramos aqui o que Gouvêa (2004) já havia identificado em obras anteriores: a
alusão aos negros que “recebem” o benefício da Abolição. Além disso, dois outros aspectos podem ser ressaltados nesta explicação às crianças: a menção à “ilustração” dos homens que trabalharam para a abolição “pelos negros” e a referência às lições da escola. Aliás, toda a série
Taquara-Póca é perpassada pela ênfase à educação escolarizada e seu papel central na formação das novas gerações e no progresso do país. Assim, no livro O Coleira-Preta, o acontecimento que muda o rumo dos eventos do sítio é a abertura da escolinha rural e a chegada de um
jovem professor que, além dos saberes escolarizados, se engaja nas lutas empreendidas pelos
habitantes do Sítio contra outras “pragas”, como é o caso das queimadas e das nuvens de gafanhotos, trazendo conhecimentos úteis e mais informados para a ação do grupo. Não por acaso, a contribuição de nhô Lixandre e outros habitantes do sítio para a resolução dos problemas
que o assolam vai diminuindo, à medida que a participação do jovem mestre vai adquirindo
relevo. Assim, num episódio em que a queimada ameaça o cafezal do sítio, a ação de nhô Lixandre resume-se a “trabalhar e [a] rezar, fazendo pedidos a Deus”. Em capítulo posterior, o
velho preto é retratado pagando a difícil promessa de durante dois meses levar água até o cruzeiro do campo, promessa feita caso Deus mudasse a direção do vento e, em decorrência, a
plantação de café fosse poupada do fogo (o que tinha acontecido). Na narrativa, o narrador
refere o pensamento dos pequenos que viam nhô Lixandre como “um exemplo de força de vontade e de simplicidade, que eles admiravam” (p. 117) (grifos nossos).
Já ao professor Justino, que tinha “andado por todo o Brasil”, cabe esclarecer o grupo
sobre várias questões, como os hábitos das formigas de correição – outra praga que assola a
lavoura; no caso dos gafanhotos, o mestre chega a reunir todos os habitantes do sítio, incluindo
nhô Lixandre, para dar explicações sobre os mesmos; é ele, enfim, que comanda as estratégias
para a defesa da fazenda contra a praga.
Sobre o velho preto e outro morador do sítio, o narrador dirá, em certa passagem, que
“estavam envergonhados de ter dito aos pequenos que a escola era ruim e que os professores
castigavam os alunos” (p. 66). Efetivamente, ao final desta obra, o preto velho é convertido às
ideias de superioridade do saber letrado, de tal forma que, quando o professor organiza aulas
noturnas para os adultos que não sabem ler, nhô Lixandre fica animado para frequentá-las. Ao
final das aventuras de Gafanhotos em Taquara-Póca, entretanto, quando os pequenos se engajam nos preparativos para a festa de São Pedro e vão às casas de vários adultos para convocálos à colaboração, afirma-se, de Nhô Lixandre, que “estava com tudo preparado. Ele ia dizer as
orações”.
Outro personagem negro da série é o menino Butoca, neto de nhô Lixandre, arrolado
entre as crianças que frequentarão a escola do professor Justino. O mestre, numa busca de
sedução para que as crianças venham à escola, organiza o Clubinho Taquara-Póca, com várias
atividades e uma diretoria, cuja presidência é exercida pelo neto citadino do dono do sítio (descrito como “o garoto mais sabido do sítio”), e cabe a Butoca ser Diretor Esportivo. Afinal, ele
“era um pretinho esperto que gostava, como ninguém, de um joguinho de futebol e de outras
brincadeiras” (O Coleira-Preta, p. 64), confirmando um resistente estereótipo para meninos negros. Butoca, sem outras características marcantes, parece apenas corporificar a experiência da
infância rural, como a de ter um carrinho puxado por um bode amestrado, invejado pelas outras crianças.
Ensinando as crianças sobre a infância de “grandes homens”
Na próxima obra analisada, é possível perceber o esforço de construção de um perfil
positivado da negritude através da biografia de homens negros ou mestiços de destaque que
teriam tido uma infância pobre e sofrida, numa mescla de nacionalismo e exaltação dos valores
éticos e/ou morais. Trata-se do livro Infância humilde de grandes homens3, que traz sete biografias das quais quatro são de homens negros. A respeito da obra, Lajolo e Zilberman obser-
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vam que ela aborda um tema que, no período de 1945-1965, começa a mostrar sinais de exaustão – a do passado brasileiro, embora nela, em especial, tenha havido o aproveitamento de
uma variação interessante de abordagem – a biografia. Afirmam as autoras:

cendem de
leitor humilde
sem criticar a
alguns

O livro mostra que, embora pobre (e preto, já que vários heróis desescravos), um homem pode vir a tornar-se célebre. Oferece ao
uma
saída compensatória; e consegue discutir a pobreza,
sociedade, pois aquela aparece como a condição natural de
indivíduos, e não fruto de um desequilíbrio social. (LAJOLO &
ZILBERMAN, 1985: 117)

Nele vemos que, ao narrar como determinados personagens históricos viveram, se
constrói uma espécie de imagem do “negro de alma branca”: um sujeito que tem valores associados a uma estética e moral brancas. Nos contos que compõem a obra, vemos a valorização
da escolarização como elemento de destaque (o que aliás já foi identificado na obra de Francisco Marins): o saber aparece assim, configurando uma rota de “saída” da situação econômicosocial de vulnerabilidade. Em O mulatinho feio, temos a vida de Machado de Assis, escritor brasileiro, mulato, reforçando esta visão do estudo como forma de ascensão social:

O menino gostou disso, começou a se interessar por tudo. Um novo
caminho se abria à sua frente. E ele pensou: ─ Vou estudar bastante.
Assim eu poderei ser gente. (p. 11)
No decorrer da narrativa, vemos que o escritor vai crescendo e mostrando seu talento.

(...) desde esse dia, apesar de continuar pobre e na miséria, começou a
publicar seguidamente. Passou a ser tipógrafo da Imprensa Nacional,
teve uma porção de cargos de trabalho bruto e acabou sua vida como a
maior glória literária de seu país (p. 16).
Em outro dos contos, intitulado O menino que foi vendido pelo pai, vemos a vida de
Luiz Gama, abolicionista brasileiro, e outra das características marcantes da negritude brasileira
pós-abolição: a impossibilidade de rastrear a ascendência dos mestiços, fruto das relações não
consentidas (porque não aceitas, ou porque fruto de abuso dos senhores para com suas escravas). Assim, o “pequenino mulato Luiz era filho da preta Luiza Mahin e de um fidalgo de nacionalidade portuguesa, cujo nome a história não guardou” (p.41).
Os mulatos eram, por um lado, a materialização de um desvio, de um comportamento
inadequado (as relações inter-raciais) que, forçosamente, deveria ser corrigido; por outro lado,
representavam a busca de uma purificação, de um branqueamento (e, portanto de uma melhora) da nacionalidade brasileira.

O núcleo desse racialismo era a ideia de que o sangue branco purificava, diluía e exterminava o negro, abrindo, assim, a possibilidade para
que os mestiços se elevassem ao estágio civilizado. A ideia de embranquecimento foi elaborada por um orgulho nacional ferido, assaltado por
dúvidas e desconfianças a respeito do seu gênio industrial, econômico e
civilizatório. (Guimarães, 1999, p.50)
Vemos, assim, como, ao destacar a identidade racial dos personagens – marcadamente
mulatos ou mestiços – através da reiteração da nomeação, a obra subscreve a ideologia do
branqueamento como um dos objetivos da construção da nacionalidade brasileira.
Na mesma obra, o conto A pancada milagrosa narra a vida de José do Patrocínio, outro
abolicionista brasileiro, num texto que, marcadamente, aponta para a excepcionalidade de seu
brilhantismo – “já que” negro.

Zé do Paro, que é o mesmo José Carlos da Fazenda de Lagoa de Cima,
era querido e admirado. Era quase que um negro, mas a cor não influía
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em sua vida. Suas ideias e suas palavras eram melhores, mais lúcidas
do que as de muitos brancos. (p. 90)
Um personagem índio contra sobre a História do Brasil e os negros
Outra obra sobre a qual nos debruçamos, por ter circulado largamente desde o seu lançamento, em 1937, até meados da década de 19704, é As aventuras de Tibicuera, de Érico Veríssimo. Nome de relevo no panorama literário brasileiro do século XX, mais conhecido pela sua
obra para leitores adultos, Veríssimo também se dedicou à literatura infantil, em especial no
início de sua carreira, de cujo momento data a primeira edição do livro em tela. Foi ele premiado no Concurso de Literatura Infantil promovido pelo Ministério da Educação e Saúde, em 1937,
conforme informa Marchi (2000, p.112). Trata-se de uma narrativa em primeira pessoa de um
índio – Tibicuera – que acompanha o próprio desenrolar da história do Brasil, participando de
vários eventos, através de artifícios do enredo. Organizada em pequenos capítulos, num estilo
vivaz, entremeado por diálogos, a obra teve sucessivas gerações de leitores. Em alguns aspectos, ela se aproxima de outras do período, em especial pelo apreço à temática histórica, pela
valorização da religiosidade cristã, pela exaltação do estudo e da leitura; entretanto, em outros
aspectos, como a existência de um protagonista-narrador que foge ao perfil prototípico do herói
em tudo virtuoso e digno de admiração, delas se afasta.
Para Lajolo e Zilberman (1985, p. 79):

A criação de Érico [As aventuras de Tibicuera] é menos ufanista que as de
Viriato [Correa], assumindo, contudo, os mesmos juízos legados pela visão
portuguesa da história brasileira. Ainda que narrada por um índio, este
endossa seguidamente os preconceitos relativos à caracterização de seu povo;
e não se constrange em justificar procedimentos desumanos, a escravidão
negra e guerras, como a do Paraguai, a serviço do imperialismo inglês
Neste sentido, várias das aprendizagens patrocinadas em As aventuras de Tibicuera são
desconcertantes: nas palavras do autor vemos a imagem do negro como alguém cujo papel
“natural” seria a inferioridade e que, quando ocupando outro patamar, causaria estranheza.
Assim, a figura do negro aparece pela primeira vez no livro no capítulo 33, que se intitula “Vi
um preto refestelado...” e assim inicia:

Ontem vi um preto refestelado dentro dum automóvel. Estava bem vestido e fumava charuto. Contaram-me que é formado em Medicina. Fiquei fazendo reflexões otimistas. Enfim neste bom Brasil velho não há
ódios de raça e é possível a um homem de cor conseguir posição na
sociedade e na política. Os negros afinal de contas são criaturas humanas como os brancos, os amarelos e os vermelhos. (p. 68. Grifos
nossos)
Novamente aqui temos reiterado o racismo brasileiro, diluído nas narrativas da “democracia racial” onde não há ódios de raça, uma vez que “[...] alguém só pode ter cor e ser classificado num grupo de cor se existir uma ideologia em que a cor das pessoas tenha algum
significado. Isto é as pessoas tem cor apenas no interior de ideologias raciais” (GUIMARÃES,
1999: 44).
E é a partir desse gancho que o narrador Tibicuera desenvolve a sua narrativa sobre os
negros no Brasil, de certa forma replicando a historiografia oficial que então vigia. A conhecida
alegação da inadaptação do índio para os trabalhos da lavoura, que teria ocasionado a busca de
escravos na África pelos colonizadores, e a existência anterior de escravatura no continente
africano são temas retomados, mas é o esboço do quadro trágico de sofrimento dos negros,
nos navios negreiros e nas lavouras que avulta no texto de Veríssimo. Também reedita-se o
topos dos “bons” donos de escravos: “Senhores de escravos havia que os surravam só pelo
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prazer de ver o sofrimento dos africanos. Outros, entretanto, tinham bom coração e chegavam
a libertar seus escravos, dando-lhes uma vida mais ou menos decente.” (p. 69)
Como uma estratégia narrativa para envolver o protagonista-narrador, Tibicuera, na
história do quilombo de Palmares, o autor faz com que ele seja confundido com um escravo
fugido, seja aprisionado e tenha de trabalhar junto com outros escravos na lavoura, até que,
com um companheiro negro, foge para o quilombo de Palmares. Nos breves capítulos em que
Tibicuera fala do quilombo (“Os Palmares”, “A destruição dos quilombos”), são mencionadas “as
danças, as cantigas, as festas dos quilombolas” (p. 74), os sucessivos combates provocados
pelos ataques dos brancos, sem menção maior a atividades econômicas e organização social.
Considerando que a obra infantil foi inicialmente publicada em 1937, é preciso considerar, conforme a dissertação de mestrado de Reis (2004), a genealogia da criação de Zumbi dos Palmares como herói na historiografia brasileira. Em seu estudo sobre as abordagens da temática do
Quilombo dos Palmares nessa historiografia, a autora salienta que, durante o Império e, de
maneira geral, até 1900, houve um considerável silêncio sobre Palmares, com eventuais e breves alusões ao episódio. Já nas primeiras décadas do século XX – período em que foi escrito As
aventuras de Tibicuera – começa a haver um maior investimento, em especial pelos Institutos
Históricos e Geográficos, em estudar e focalizar o episódio.
Conforme afirma Reis:

Este período [primeiras décadas do século XX] foi importante também,
porque foi neste momento que começou a se delinear Palmares como símbolo
da liberdade, e posteriormente o emprego de Palmares como o maior feito da
raça africana no Brasil.Ou seja, o terceiro capítulo [da dissertação]
elucida como ocorreu a valorização e mutação das imagens do Quilombo e de
Zumbi na historiografia, que variaram de bandidos coloniais a um quase
esquecimento no Império, para então serem abordados como parte da
história de Alagoas (sic). Alterando, ainda, a imagem de símbolos dos
movimentos libertários para o grande expoente das reivindicações negras
no país. Entretanto, nas primeiras décadas do século XX, a formação da
imagem de Zumbi não foi unilateral, pois os autores que produziram na
região Sudeste possuíam outro olhar sobre Palmares. Enxergaram no
episódio apenas uma das grandes conquistas bandeirantes. [...] p. 19
Veríssimo, em sua obra e através do narrador-protagonista, alude ao que seriam as
causas das sucessivas investidas contra Palmares, sem partilhar do seu estatuto de verdade ─
“O governo achava que a existência dos quilombos constituía um perigo para a nação” ─ e contrapõe a essa afirmação, em outra passagem, uma menção à organização do quilombo e a coragem dos seus habitantes (sempre chamados de “negros” ou “pretos”): “Havia ali muita ordem
e muita paz” e, na narrativa da resistência às investidas das expedições: “Dizem que o negro é
covarde. Quem o viu lutar nos Palmares não pode acreditar nesta afirmação”. Já para narrar o
fim de Palmares, o autor opta por uma das versões da morte de Zumbi: a do seu suicídio, atirando-se de um penhasco, atitude que teria sido tomada pelo líder e seus generais (sic), sendo
que a outra versão (REIS, 2004: 87) é a de sua morte pelas tropas bandeirantes.
Voltando a As aventuras de Tibicuera, a última menção a negros feita pelo narradorprotagonista é a relativa às lutas abolicionistas e à abolição. O onipresente e imortal índio “torna-se amigo” de um abolicionista, José do Patrocínio, que descreve como tendo uma “figura
imponente”, com “artigos e discursos [...] corajosos e entusiastas” . Entretanto, a história trazida se alinha às versões oficiais da assinatura da Abolição e outorga da liberdade aos negros
pela princesa regente e das festas correspondentes do povo, sem qualquer postura crítica
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Considerações finais
Nosso breve percurso sobre as três obras escolhidas e a análise das representações do
negro nelas presentes mostraram certa continuidade com características de períodos anteriores
da literatura infantil brasileira: a identificação dos personagens pela pertença racial [preto, mulato, negro], o apagamento de qualquer traço de identificação cultural, a preferência pelos personagens velhos ou crianças que se tornam adultos bem sucedidos ou proeminentes [Nhô
Lixandre, da série Taquara-Póca; Machado de Assis, Luiz Gama, p.ex., em Infância humilde...],
a visão condenatória da escravidão, assim como algumas rupturas ou maior exploração de tendências apenas afloradas anteriormente, como a preocupação em não conectar especificamente
os personagens negros com a incapacidade cognitiva e a fala estropiada e em mostrá-los como
capazes de, pelo estudo e virtudes pessoais, ascenderem socialmente. É possível, neste sentido, relembrar Lajolo e Zilberman (1986), que afirmam que grande parte das obras deste período estava marcada por um nacionalismo desenvolvimentista, peculiar da época. Neste sentido,
também a presença negra, fundamental na constituição da sociedade brasileira, é representada
no labor de “invenção de uma nação” que se quer civilizada, progressista e em desenvolvimento; e isso se faz em imagens que, de certa forma, reduzem a sua alteridade às características
fenotípicas, acentuam o papel da educação e do esforço próprio, individual, para a ascensão
social, reiteram a representação interessada de uma contemporânea democracia racial e, enfim,
buscam normalizar e enquadrar o negro num contexto que é descrito como “bom Brasil velho
[onde] não há ódios de raça e é possível a um homem de cor conseguir posição na sociedade e
na política” (passagem de As aventuras de Tibicuera). Tais lições perpassam as páginas e os
textos das obras circulantes no ambiente escolar das décadas citadas, predominantemente frequentado por crianças leitoras brancas, que, em suas páginas, também aprendiam sobre alteridade negra, seu “lugar” e sua função na invenção de uma nação.
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1

O volume que serviu de fonte para so trabalho foi adquirido num “sebo” e ainda mantém a ficha da
biblioteca a que pertenceu – de uma instituição privada de ensino. O registro dos sucessivos empréstimos
para leitores vai de 1965 a 1989.
2
O volume único de que nos valemos é intitulado “Aventuras em Taquara-Póca”, abrangendo quatro
títulos: “Nas terras do rei Café”, “Os segredos de Taquara-Póca”, “O Coleira-preta” e “Gafanhotos em
Taquara-Póca”. A numeração de cada título é independente e é ela que utilizaremos. Atualizaremos, em
todas as citações dos livros, as grafias originais.
3
Em um grande site brasileiro que reúne sebos de todo o país, encontram-se à venda vários exemplares
desta obra, em diferentes capitais brasileiras e com anos de publicação distintos, o que indicia de alguma
forma a penetração da obra.
4
Uma das autoras do texto testemunhou o uso escolar desta obra em diversas escolas públicas do estado
do Rio Grande do Sul, Brasil, ainda no início da década de 1970.
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Desde o século XIX, quando, no Brasil, surgem as primeiras obras literárias endereçadas especificamente para o público infantil, é possível perceber que as narrativas infantis vêm construindo
diferentes representações relativas à identidade dos tipos brasileiros: adultos e crianças. Assim,
para além de sua função propriamente estética, as obras infantis também produzem, ao longo
da história, diferentes noções sobre a criança, o adulto, o índio, o negro, o bandeirante, o estrangeiro, a mulher (geralmente mãe ou professora), entre tantos outros.
Como destacam Zilberman e Lajolo (1993), de 1890 a 1920, a maior parte das obras voltadas
para crianças, no Brasil, seguia o procedimento da adaptação de clássicos consagrados da literatura infantil europeia e universal, como os Contos das Mil e uma noites, o Barão de
Münchhausen, Robinson Crusoé, Wilhelm Busch, entre vários outros. É somente a partir de
1920 que surge uma produção genuinamente nacional, sendo que um de seus traços característicos iniciais é a presença forte do universo rural no que diz respeito às principais temáticas
abordadas. Muitas obras desse período têm um caráter fortemente nacionalista. Além disso,
nelas, predominam figuras como os netos de Dona Benta – da clássica obra de Monteiro Lobato, O sítio do Pica-pau Amarelo –, crianças nascidas na cidade que vão passar as férias no sítio
ou na fazenda, onde se desenvolvem muitos dos enredos, frequentemente mobilizando figuras
míticas do folclore brasileiro.
Em parte, esse fenômeno pode ser explicado devido à influência exercida pela própria obra de
Monteiro Lobato, visto ter sido Lobato praticamente o fundador de uma literatura infantojuvenil genuinamente nacional. Por outro lado, contudo, a valorização do meio rural para representar a nacionalidade brasileira também está atrelada à estrutura socioeconômica do país
àquela época, quando predominava uma configuração eminentemente agrária e regida por
elites proprietárias de grandes latifúndios. Após a década de 1950, contudo, a predominância
tão forte no que diz respeito à representação do mundo rural vai perdendo espaço, principalmente devido ao avanço do processo de industrialização do Brasil, que se faz notar de modo
gradativamente mais intenso desde então. Em outros termos, o Brasil se transforma, aos poucos, de um país eminentemente agrário em um país cada vez mais alinhado com o capitalismo
internacional, e a literatura infanto-juvenil – como não poderia deixar de ser – passa a abordar
também os problemas e crises inerentes a essa nova configuração econômica.
Embora tenha trazido alguns elementos novos para a arena das representações, a literatura
infantil que se produz entre as décadas de 1945 e 1965 não foge muito ao lugar-comum do
mundo rural. Lajolo e Zilberman (1993, p. 131) também chamam atenção para a entrada de
um novo tipo de personagem no cenário da literatura infantil: o índio. Conforme as autoras, até
então, eram privilegiados apenas “heróis brancos, não raras vezes, acompanhados de um parceiro subalterno, como ocorre, por exemplo, com João Peralta e Pé-de-Moleque. O índio, porém, está sempre do lado errado, a não ser quando se civiliza, convertendo-se ao cristianismo e
aliando-se aos brancos” (Ibidem, p. 131).
Considerando, então, o panorama histórico de questões ligadas à representação e à
produção de identidades no campo da literatura infantil, o objetivo do presente artigo é discutir
o modo como são construídas representações de índio em seis obras de ficção infantil que circularam de forma expressiva nas décadas de 1950-1960, considerado o terceiro período histórico da literatura infantil brasileira.
O corpus da análise é composto por seis romances infantis nos quais o índio figura como protagonista ou como importante personagem, a saber: As aventuras de Tibicuera, de Érico
Veríssimo1 (1937); A bandeira das Esmeraldas (1928), de Viriato Corrêa2; Expedição aos Martírios (1952) e Volta à Serra Misteriosa (1954), de Francisco Marins3; Curumi, o menino selvagem
(1956), de Jeronimo Monteiro4; Curumim sem nome (s.d) 5, de Balthazar de Gadoy Moreira6.
Embora As aventuras de Tibicuera e A bandeira das Esmeraldas sejam obras escritas anteriormente às décadas de 1950 e 1960, foram selecionadas por apresentarem características em
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comum com as demais obras e por terem circulado intensamente no circuito de leitura naquele
período.
Colocando em foco as formas como o índio é apresentado nas seis obras analisadas,
observa-se que algumas das representações já consagradas a partir da literatura produzida para adultos adquirem também expressividade. Ao proceder à análise destas obras, identificamos
uma representação dicotômica da imagem do índio – de um lado o bom selvagem e de outro o

canibal.
O bom selvagem
Nas principais representações produzidas sobre o índio brasileiro e americano, construídas já nos primeiros documentos da era colonial, destaca-se inicialmente a ideia do nativo como
um sujeito inocente e dócil por natureza, destituído de religião e de valores como a cobiça, a
necessidade de propriedade e de hierarquia. Essa representação se faz presente na Carta de
Pero Vaz de Caminha, e também pode ser encontrada nos escritos de viajantes portugueses e
de outras nacionalidades – tais como os franceses Jean de Léry e André Thevet, por exemplo. A
inocência atribuída ao índio no contexto de uma concepção colonialista mais ampla, reduz o
Outro a um significante vazio, sobre o qual pode ser impresso qualquer significado proveniente
da cultura do colonizador. Nesse caso, interessa, sobretudo, destituir o Outro de todos os valores considerados absolutos e universais pelo próprio colonizador, a saber: sua religião, seu sistema de leis e normas e sua autoridade. A ideia de que os índios não teriam qualquer religião,
lei ou autoridade, presente já na Carta de Caminha, tornou-se de fato consagrada pelas formulações de portugueses como Gabriel Soares de Souza e Pero de Magalhães Gândavo, entre outros, algumas décadas mais tarde.
A representação do índio como um sujeito inocente e desvinculado de instituições como
o Estado e a religião recebe uma repaginação importante no século XVIII, a partir das reflexões
do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau sobre o bom selvagem. Para Rousseau, assim como
para outros iluministas, o ameríndio representava uma espécie de “emblema nostálgico da inocência perdida, desfrutando do puro gozo da natureza benfazeja longe de uma civilização
malsã”. (GOMES: 2007, p. 53). Nesse sentido, diferentemente da perspectiva hegemônica desde o século XVI, segundo o iluminismo de Rousseau, não é mais o índio que deve ser ensinado
sobre a religião e a cultura europeia, mas é o próprio europeu que passa agora a aprender,
com o índio, como retornar ao seu estado original de “primitivismo redentor”. Em outros termos, na perspectiva do iluminismo francês, a velha civilização europeia, já carregada de vícios
produzidos pelo distanciamento com relação à natureza e ao estado natural do ser humano –
bom em essência – passa a ver, nesse habitante primitivo das selvas, um sujeito ainda não corrompido pelas instituições sociais que pode atuar como uma espécie de exemplo a ser seguido.
A tese iluminista sobre o bom selvagem desempenha um papel fundamental nas representações que a literatura romântica do final do século XVIII e XIX passa a construir sobre o
índio, a partir de então. Entretanto, é importante ressaltar que, salvo algumas exceções, as
obras literárias daquele período não seguiram à risca a representação rousseauniana do índio
como redentor da civilização, embora a concepção iluminista tenha contribuído para que o índio
romântico não fosse apenas incorporado como também viesse a desempenhar o papel de herói
nacional em muitas narrativas. De modo geral, no Romantismo, o índio, embora sempre exótico
e telúrico, é concebido a partir de traços como a bravura, a nobreza, a pureza, tornando-se o
símbolo da própria Terra, bem como da nação brasileira. Essa transfiguração é possível a partir
de uma projeção tão extrema de valores consagrados como ideais na cultura ocidental que o
índio se torna uma espécie de construto idealizado do próprio colonizador.
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Nas narrativas dos seis livros infantis considerados neste trabalho, a representação do
índio como bom selvagem é reiteradamente resgatada, tanto em sua versão hegemônica de
sujeito dócil quanto em sua versão romântica de personagem idealizado. Geralmente, ele incorpora essas identidades quando é cristianizado ou submetido a um projeto de civilização e, assim, desde uma perspectiva utilitária, passa a servir ao colonizador de alguma forma.
Apesar de Érico Veríssimo ser considerado um autor ligado ao Modernismo literário, sua
obra infantil As aventuras de Tibicuera está repleta de representações estereotipadas do índio
como o bom selvagem que tem prazer em aprender as leis da civilização e da religião europeia.
A narrativa de Veríssimo conta a história de Tibicuera, um índio tupinambá que nasce antes de
1500 e vive durante 400 anos, terminando sua narrativa em um arranha-céu de Copacabana,
no estado do Rio de janeiro. Essa estratégia de composição permite, ao autor, revisar vários
episódios da história brasileira sob o olhar do protagonista indígena, Tibicuera. Contudo, ao
contrário do que se poderia esperar, Tibicuera revela um olhar tão eurocêntrico quanto o olhar
de qualquer narrador branco, reverenciando o legado civilizatório da cultura europeia e cristã
que lhe fora transmitido, principalmente o legado religioso.
Esse aspecto pode ser percebido em vários elementos do livro. Quando está prestes a
ser devorado por um povo indígena rival, por exemplo, Tibicuera é resgatado por ninguém menos do que o próprio Padre Anchieta, um dos principais articuladores das estratégias de conversão do índio à religião católica. Numa atitude de gratidão, Tibicuera se coloca em posição de
total subserviência em relação a Anchieta: “Não me lembro de ter dedicado a alguém amizade
igual à que dediquei àquele homem. Segui-o por toda a parte como um cão fiel. Sempre estava
disposto a sacrificar minha vida por amor dele”. (VERÍSSIMO, 2005, p. 52) O uso da palavra
“cão”, nesse enunciado, para se autodenominar, pode ser lido no contexto semântico criado
pelo uso reiterado, em toda a narrativa, de termos como “canibal” e “selvagem” para se referir
ao índio enquanto um sujeito que se aproxima do comportamento animal, colocando-o, assim,
em situação de inferioridade em relação ao europeu.
Também nos livros Expedição aos martírios e Volta à serra misteriosa, que fazem parte
de uma trilogia escrita por Francisco Marins, esse mesmo estereótipo é agenciado do início ao
fim das histórias, através da relação entre os personagens brancos, Tonico e Perova, com o
personagem índio, Pixuíra. Assim como na narrativa de Érico Veríssimo, também aqui o pequeno índio, principal coadjuvante na narrativa, é resgatado da barbárie de outros índios pelos protagonistas, representados pelo vilão Bugre, um índio perverso que se transforma em
bandeirante e passa a “caçar” e perseguir índios que ainda vivem nas florestas.
Nos livros de Marins, são recorrentes os dois principais estereótipos ligados à representação do bom selvagem: a ideia do índio dócil e completamente dedicado ao branco, de um
lado, e do índio repleto das características idealizadas dos heróis românticos – como bravura e
coragem –, de outro lado. A primeira característica se apresenta ao longo de todo o enredo,
pois, na medida em que Tonico e Perova se embrenham em uma expedição pelo meio da selva,
rumo à Serra dos Martírios, o índio Pixuíra os acompanha para servi-los voluntariamente: “Depois, o pobre índio que ele procurou salvar das mãos do Bugre, em reconhecimento, tornou-se
seu companheiro inseparável e fora com ele em direção aos Araés” (MARINS, 1966a, p. 83). O
fato de os protagonistas seguirem o caminho das antigas bandeiras, de Porto Feliz a Cuiabá, no
estado do mato Grosso, refirma a grandiosidade do empreendimento colonial e as conquistas
dos bandeirantes, tidos como personagens centrais neste episódio histórico.
Ao passo que o índio de Érico Veríssimo vai incorporando completamente a cultura do
homem branco ao longo do enredo, o índio de Marins permanece como um eterno coadjuvante:
O indiozinho, sempre bom camarada, a cada vez que encostávamos as canoas para um pouso,
internava-se nos campos e voltava trazendo picuás cheios de deliciosas frutas silvestres... (MARINS, 1966a, p. 63). Sua bravura idealizada, por outro lado, é demonstrada nos episódios em
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que há necessidade de lutar contra inimigos ou quando é submetido a provas hercúleas de resistência, por parte de seu próprio povo, das quais sai sempre como um vencedor exímio.
Assim como Pixuíra e Tibicuera, as demais personagens indígenas dos livros infantis
desse período representadas sob o signo do bom selvagem são sempre leais aos europeus. É o
caso, por exemplo, da índia que acompanha o Bandeirante Fernão Dias, na obra A bandeira das
Esmeraldas, e de Curumi, um menino que se une a um grupo de expedicionários, guiando as
personagens centrais pelos caminhos da floresta. Também nessas obras, além de dóceis, os
índios são revestidos de características idealizadas na estética romântica, tais como bravura,
nobreza, altivez.
Por outro lado, tais idealizações românticas, quando projetadas sobre o índio, revestem-se de matizes diferenciadas nos enredos. Nos livros aqui analisados, é possível observar
duas direções diferentes: de um lado, os índios são integrados ao mundo natural, sem, contudo, oferecer qualquer perigo; de outro lado, aparecem em contextos da vida “civilizada”. Na
primeira direção, destaca-se, por exemplo, na obra Curumi, o menino selvagem, a exuberância
da paisagem e dos elementos naturais, sendo que o índio está integrado a essa paisagem natural. A Amazônia, cenário no qual a trama se desenrola, é representada como uma região de
mistérios e de riquezas intermináveis.
Descrevendo, por exemplo, a viagem aérea até a cidade de Belém, o narrador informa
que naquela terra tudo é maravilhoso devido ao ar transparente, ao verde magnífico das árvores, ao sorriso das pessoas. “O Brasil está lá – no Norte. O Brasil não é isto, estes monstros de
cimento armado e asfalto, de ruídos e gritos, de ranger de dentes e pressa que são as cidades
de São Paulo e do Rio” (MONTEIRO, 1956, p. 17).
Observa-se, no recorte apresentado, um apelo ao “primitivismo redentor”, um traço do
iluminismo francês, destacado anteriormente. A cidade encravada no meio da floresta serve,
aqui, de contraponto para as metrópoles, estabelecendo estilos de vida distintos: de um lado,
uma relação supostamente harmônica com a selva e, de outro, uma sociedade carregada de
vícios produzidos pelo distanciamento relativo à natureza.
Sob o exuberante pano de fundo da floresta, o índio figura ora como parte do encantamento suscitado pela paisagem, ora como parte da ameaça que ela também significa. Interpretado à luz do código romântico de Rousseau, esse fascínio com a naturalidade, a valentia e
a força indígena pode estar ligado à noção de que ele representaria um “eu” mais autêntico,
porque sua imersão na natureza o conecta com algo essencial que, na experiência da cidade,
por exemplo, é colocado em segundo plano. Essa representação também pode aludir, por vezes, à noção evolutiva (naturalizada no contexto histórico de meados do século XX) de que o
índio representaria um “estágio” anterior da civilização, algo como a infância da humanidade.
É Curumi quem conduz e orienta o grupo no interior da densa floresta e que os alimenta com
caça; ele também serve de intérprete e faz a mediação entre a língua dos colonizadores e a
língua caiapó quando os expedicionários capturam um índio e o fazem entregar segredos e
tesouros do seu povo. Pela voz de Curumi, o leitor é informado sobre rituais de sacrifício humano, que serão abordados na próxima seção deste texto. Em suma, Curumi é um caso exemplar da representação de bom selvagem articulada à noção de utilidade do índio em um
empreendimento colonizador/civilizador.
No livro Curumim sem nome, por sua vez, a história inicia com a descrição da personagem
indígena: “Há muitos e muitos anos vivia em São Paulo um indiozinho guarani. Era corajoso,
inteligente e vivo como um buscapé. (...). Na enorme fazenda de Seu Chico Pedroso, onde ele
morava, ninguém queria outro moleque para fazer um serviço rápido, levar uma carta, apanhar
um animal no pasto e trazê-lo encilhado” (MOREIRA, s.d , p. 7). A agilidade e presteza do
menino são assinaladas em vários momentos, na obra, inclusive no enfrentamento aos guaicurus, índios descritos como perigosos e que, por isso mesmo, são posicionados na repre-

CD-ROM DE ATAS | 872 | COLUBHE 2012

sentação do canibal, destaque que se fará adiante. O menino consegue fugir, mas é perseguido
pelos guaicurus, sendo então salvo por dois bandeirantes paulistas. Em outro momento, quando já havia se afeiçoado aos brancos, o menino salva também a vida de seus benfeitores,
planejando e executando sozinho uma ação que impede a captura de três protagonistas brancos pelos índios canibais.
A devoção ao colonizador se estabelece, assim, em diferentes momentos nesta história, desde
os primeiros contatos com os bandeirantes, até a prolongada inserção do jovem índio nas atividades rotineiras da fazenda. A condição servil é justificada, na obra, através de afirmações
como as seguintes: “quase todos os índios eram bem tratados. Pouco a pouco se habituavam
com os costumes dos brancos e nem queriam voltar mais para as tabas”; “tornaram-se os melhores companheiros dos bandeirantes”; “muitos adquiriram instrução, progrediram, e seus filhos e netos, casando-se com brancos, formaram muitas das antigas famílias de boa raça de
que descendemos” (MOREIRA, s.d, p. 9).
Na obra A bandeira das esmeraldas, ocasionalmente, também surgem personagens indígenas
envolvidas em uma trama que destaca as “sagas heroicas” dos bandeirantes e, na segunda
parte, a “benevolente” ação dos Jesuítas.
O índio aparece integrado ao trabalho das vilas ou, novamente, acompanhando os bandeirantes
e, dessa forma, realiza os mais variados serviços, que abarcam desde funções domésticas até o
transporte de carga ou a função de guia pela mata. Um exemplo pode ser destacado: “Uma
noite, estava Fernão repousando no interior de sua choça, quando uma índia que ele trouxera
de S. Paulo entrou para lhe falar”. A narrativa prossegue, informando que ela desejava alertar
Fernão Dias de que seu filho e companheiro de viagem estava reunindo homens para rebelar-se
contra o pai e trair a “Bandeira”. Observa-se, neste recorte, que a condição servil do índio é
naturalizada, sendo este apresentado como leal ao colonizador e, de forma ampla, ao projeto
civilizatório colocado em curso. As personagens aderem espontaneamente ou facilmente se
acostumam com a condição servil e com a vida dita “civilizada”. Tal aspecto assinala uma característica já discutida neste texto, de que os índios seriam criaturas inocentes e prontas para
receber dos europeus os ensinamentos e a religião cristã, servindo-lhes em troca dessa suposta
benevolência (a civilização seria a dádiva recebida, pela qual os índios pagariam com sua força
física, com seus serviços e com sua lealdade).
Descreve-se, nesta mesma obra, o trabalho da Companhia de Jesus, enaltecendo o
“serviço” prestado ao projeto civilizatório: “ninguém imaginava que a Companhia, quinze anos
depois [de criada], viria prestar ao Brasil serviços incomparáveis. Ninguém imaginou que ela
viria a ser a maior força civilizadora de nossa terra” (CORRÊA, 1928, p. 101). Nessa narrativa,
subdividida em 14 seções que abordam a ação jesuítica na voz de um avô que ensina ao neto,
os Jesuítas são caracterizados como “santos”, “apóstolos”, “capazes dos sacrifícios mais altos a
bem da humanidade”, além de saberem como lidar com uma população de selvagens tal qual a
população do Brasil (Ibidem, p. 101). Nessa história, os índios são novamente inseridos nas
missões, são protegidos pelos padres jesuítas, aprendem ofícios, ajudam a atrair outros indígenas para as missões. Quanto a esse último aspecto, sua devoção ao colonizador se expressa,
inclusive, sob a forma de traição ao povo indígena (que vive fora das missões) em nome de um
ideal civilizatório. Em suma, o bom selvagem, neste caso, é bom porque é útil e também por
ser entendido como receptivo o bastante para ter sua história, seu corpo, sua cultura reescrita
sob a forma de um projeto de nação definido pelo europeu.
O Canibal
Embora, no início da colonização, principalmente devido aos escritos de Caminha, Gândavo e Soares, tenha predominado uma visão idealizada do índio – segundo a qual ele habita
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um paraíso natural, não possui cobiça, governo ou religião –, aos poucos, configura-se uma
representação diametralmente oposta à do bom selvagem. Na medida em que o colonizador
europeu descobre alguns rituais religiosos autóctones, o mito do selvagem sem religião precisa
ser suspenso e, ao mesmo tempo, emergem relatos cada vez mais expressivos do índio enquanto canibal.
O mito do canibalismo é já iniciado nos Fragmentos do Novo Mundo, por Vespúcio, que
logo percebe a existência da prática antropofágica entre os nativos: “E percebemos que eram
de um povo que se diz “canibais” e que quase a maior parte desse povo, senão todos, vivem de
carne humana”.
No livro escrito pelo alemão Hans Staden sobre suas viagens ao Brasil, esse tema recebe uma configuração quase romanesca, o que contribuiu para a sua rápida popularização na
Europa. Com Manuel de Nóbrega, que chega a realizar comparações entre o canibal indígena
brasileiro e os canibais africanos citados por Rabelais no quarto livro de Pantagruel, o mito do
indígena americano como um canibal acaba se consagrando e entrando definitivamente para o
imaginário europeu.
O cânone literário brasileiro direcionado para adultos incorporou desde muito cedo a
ideia de que o ameríndio, quando não submetido ao processo civilizatório e cristianizador do
europeu, estaria entregue a uma natureza selvagem e animalizada à qual não pode escapar,
sendo o canibalismo uma manifestação, entre outras, dessa natureza. No que se refere ao projeto da conquista e da colonização, é preciso ressaltar que, da mesma forma como a representação do bom selvagem, também a representação do índio como canibal serve ao propósito
colonizador dos europeus, na medida em que propõe, primeiro, que o habitante das Américas
se define completamente por sua natureza animal/selvagem e, segundo, que essa natureza
pode ser domesticada, unicamente, através de um modelo civilizatório, dos valores relativos à
Lei, à Religião e à Autoridade do próprio europeu.
Esse argumento é construído através de vários textos fundadores da literatura brasileira, mas pode ser exemplificado, de modo bastante evidente, pelo modo como um dos representantes da épica árcade, Frei de Santa Rita Durão, constrói o enredo de Caramuru, em 1722.
Logo no primeiro canto, o narrador relata, em tom revestido de forte dramaticidade, o ato de
canibalismo praticado pelos índios com Sancho, um dos náufragos da expedição de Diogo Álvares Correia:

Correm, depois de crê-lo [morto], ao pasto horrendo,
E, retalhando o corpo em mil pedaços,
Vai cada um famélico trazendo,
Qual um pé, qual a mão, qual outros os braços:
Outro na crua carne iam comendo,
Tanto na infame gula eram devassos.
Tais há que as assam nos ardentes fossos;
Alguns torrando estão na chama os ossos.
Após representar o índio como um animal famigerado que se alimenta gulosamente de
carne humana, Santa Rita Durão dá a entender que o europeu tem sua natureza controlada
devido à religião cristã – “a fé no Redentor” –, único recurso para domesticar a essência selvagem do humano. Pode-se dizer que Caramuru é um protótipo de narrativa que institui uma separação dicotômica entre o índio selvagem canibal, de um lado, e o índio europeizado e
cristianizado e, portanto, civilizado, de outro, o que serve de argumento e justificativa para o
projeto da colonização das novas terras bem como da exploração de suas riquezas. Essa redenção do índio pela religião cristã ocorre, na narrativa, justamente através do casamento entre
Diogo Álvares Correia e a índia Paraguaçu, que se converte ao cristianismo e termina adotando
um nome europeu: Catarina.
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A representação do índio como um canibal cuja única “cura” é a conversão à fé cristã,
disseminada fortemente pela literatura brasileira canônica direcionada aos adultos, é incorporada às obras infantis brasileiras produzidas entre 1945 a 1960. Nesse período, repete-se, à exaustão, a dicotomia simplista entre aqueles índios descritos como aliados e dóceis (os bons
selvagens), a quem se deve acolher, e aqueles descritos como inimigos, a quem se deve combater (os canibais).
É possível perceber essa dicotomia entre o índio canibal e bom selvagem, por exemplo,
nos livros de Francisco Marins. Pixuíra, de um lado, é o índio dócil que serve voluntariamente
aos seus companheiros em uma expedição à selva, trazendo-lhes alimentos e protegendo-os
dos perigos da natureza. Os demais índios, de outro lado, são temidos e podem sempre ser
canibais. No episódio em que Tonico e Peroba são presos pelos Mutucas, por exemplo, essa
representação vem à tona no discurso de Perova: “A gente devia tentar fugir, exclamou Perova.
Talvez nos queiram comer assados” (MARINS, 1966b, p. 22).
No livro de Érico Veríssimo, essa dicotomia está presente na biografia do próprio protagonista: antes de conhecer os jesuítas, Tibicuera fazia parte de uma tribo regida pela barbárie,
marcada pela prática de decapitar os inimigos. Após uma batalha, o personagem relata do seguinte modo o tratamento dado aos índios da tribo adversária: “Voltamos para a taba com os
troféus da vitória. Minha mãe me esperou sorrindo. – Cem cabeças de inimigos. Que lindos enfeites para a nossa caiçara, mãe!” (VERÍSSIMO, 2005, p. 27). Agora que se converteu ao cristianismo e mora em uma grande cidade, por outro lado, Tibicuera está completamente integrado
à cultura considerada civilizada, o que significa, portanto, que sua natureza selvagem está domesticada: “Agora, sentado aqui numa boa poltrona, no estúdio de meu apartamento de Copacabana – onde escrevo esta história –, eu sorrio ao me lembrar de meus pensamentos de
selvagem”. (VERÍSSIMO, 1966, p. 25)
Ao longo do livro, Veríssimo deixa muito claro que a abolição do canibalismo ocorreu
através da intervenção dos padres jesuítas, representados pelo próprio Anchieta, que ensinava,
aos índios, regras de civilidade através da religião. Em alguns casos, a ideia do canibalismo como decorrência de uma natureza selvagem adquire uma fundamentação evolutiva, de acordo
com a qual a civilização é fruto de uma evolução temporal, que vai aperfeiçoando as culturas e
os sujeitos. A obra A bandeira das esmeraldas, por exemplo, contém certas passagens em que
um ancião se pronuncia e, em uma delas, responde à seguinte indagação feita pelo neto, Pedrinho: “E os índios eram, na verdade, comedores de carne humana?”. A resposta do ancião é
expressa da seguinte maneira: “Eram (...), mas isso não diminui os índios. Isso não prova que
eles tivessem uma alma ignóbil. Mostra apenas que eram atrasados. Só por atraso os indígenas
brasileiros usavam a antropofagia. É preciso que nós nos recordemos que eles estavam na idade da pedra polida” (CORRÊA, 1928, p. 131). Prosseguindo com sua argumentação, o personagem branco explica que os índios estão mais próximos dos animais do que os europeus, por
estarem num estágio inferior de desenvolvimento: “É, portanto, natural que ele não saiba quanto é horroroso comer seu semelhante” (Ibidem, p.133).
Em outra obra, Curumi, o menino selvagem, o autor chega a estabelecer uma diferenciação em termos de nível evolutivo entre duas etnias diferentes, os açurini e os caiapó:

Os açurinis são terríveis inimigos dos caiapós. São muito valentes,
mas não salteadores como os outros. Êles ficam quietos em suas
terras, que ocupam à margem direita do Xingu...[...] Os açurinis são
bons artistas. Fabricam cerâmica, ornamentam seus objetos de uso e
suas armas com bom gosto artístico. Tecem rêdes e dormem nelas.
Os caiapós, ao contrário, são rudes, não tecem rêdes, dormem no
chão, não fazem nada de cerâmica e seus objetos de uso são muito
rústicos (MONTEIRO, 1956, p. 51).
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Como não poderia deixar de ser, nessa obra, a temática do canibalismo está ligada justamente
à etnia dos caiapó, representada como “menos evoluída”, o que também reforça a dicotomia
entre os índios dóceis (mais próximos da civilização) e aqueles que se constituem como obstáculo a ser eliminado (os canibais, os selvagens). O encontro com a personagem que dá
nome à obra, Curumi, também marca a distinção deste em relação aos demais: “Não era, porém, um enorme selvagem tatuado, de aspecto horroroso, mas sim um garôto de 12 ou 13
anos. Estava inteiramente nu (...) a pele estava queimada do sol e os cabelos, também queimados, tinham côr de cobre. (...) Sua fisionomia altiva exprimia decisão e domínio”.(Idem, p.
63-64).
No capítulo final de Curumi, descreve-se um espaço no qual os caiapó realizam sacrifícios rituais
como algo imponente e engenhoso, mas também aterrorizante: “O que vimos foi a prova definitiva de que aquela construção se devia a um povo realmente inteligente e capaz” (Ibidem, p.
137). Apesar dessa menção elogiosa, contudo, a descrição que segue dá relevo a outra representação, desabonadora: “(...) descendo uma estreita escada de pedras, os protagonistas chegam a um ossuário, situado abaixo de uma ampla mesa ritual – eles comem a carne e os
detritos vão para baixo “esqueletos sem conta amontoavam-se embaixo do buraco circular”
(Ibidem, p. 138).
Outro exemplo dessa dicotomia pode ser visto nas primeiras páginas da obra Curumim sem
nome, nas quais se informa que o menino foi aprisionado pelos guacuru, inimigos dos guarani.
Na maloca destes, o menino pressentiu o perigo, “sabia que mais cedo ou mais tarde seria morto. Teria bons alimentos e seria bem tratado, mas isso serviria para engordar depressa e ficar
em condições de ser comido” (MOREIRA, s.d, p. 11). Ao final da narrativa, são os tamoios que
aparecem como desprezíveis e bárbaros, pois teriam aprisionado Curumim e Piaú – este último,
um menino branco – para devorá-los, mas são surpreendidos pelos bandeirantes paulistas. “Os
salvadores apareceram; eram de fato os paulistas”, informa-se no desfecho (Ibidem, p. 110),
que conseguiram encontrar os meninos graças à astúcia de Piaú, que se oferece para ajudar a
pintar corpo dos guerreiros e escreve neles a palavra “socorro”. Aqui, o binômio civilizaçãoselvageria é representado pela oposição entre escrita (dominada pelo branco) e a oralidade
(forma de comunicação atribuída ao índio).
Considerações Finais
Uma das principais conclusões a que as análises realizadas neste artigo permitem chegar é que, quando o índio passa a ser representado dentro do campo da literatura infantil, a
partir da década de 1930, os autores buscam as principais referências para a construção desse
personagem no cânone da Literatura Brasileira endereçada aos adultos, no qual o índio já vinha
sendo representado, de diversas maneiras, desde o século XVI. Curiosamente, contudo, os autores da literatura infantil daquele período não buscaram sua inspiração nas obras de seus contemporâneos, que estavam fortemente influenciados pelas concepções do Modernismo.
De fato, vários autores literários identificados com a estética Modernista já vinham desconstruindo o pensamento colonialista e eurocêntrico em torno do índio e de outras etnias, em
seus romances, já desde a década de 20. Nesse contexto, deve ser mencionada a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, como um marco quanto à revisão de representações literárias consagradas sobre o índio e o negro no cânone literário tradicional. A tendência iniciada com Mario
de Andrade e o Modernismo teve uma grande repercussão quanto ao modo como o índio passou a ser representado a partir de então. Como esclarece Rubelise da Cunha (2007, p. 336), ao
invés de rememorar antigas concepções eurocêntricas sobre o índio, nas quais ele se define
como um Outro na relação com o europeu, autores como Antônio Callado – por exemplo, Qua-
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rup (1967) – e Darcy Ribeiro – por exemplo, Maíra (1976) –, entre outros, passaram a apontar
as incoerências do discurso eurocêntrico sobre esse sujeito.
A literatura infantil produzida entre 1945 e 1960, contudo, não se alinhou com o projeto
ético-estético do Modernismo brasileiro. Antes, procurou as principais referências para a construção do personagem indígena justamente em uma antiga dicotomia existente já desde o início
do cânone literário brasileiro, a saber, a ideia do índio enquanto simultaneamente bom selvagem e canibal. Instituída nos textos dos primeiros exploradores das Américas, essa representação dicotômica foi sendo reproduzida à exaustão ao longo da história da literatura brasileira,
chegando a se transformar em um verdadeiro estereótipo, o qual passou a ser incorporado,
amplamente, pelas narrativas infantis produzidas entre as décadas de 1945 e 1960 no Brasil.
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1

Um dos mais destacados escritores brasileiros que nasceu em Cruz Alta, no estado do Rio
Grande do Sul, em 1905. É considerado um escritor de grande força estilística, com dezenas
de obras produzidas para adultos e crianças. De acordo com Coelho (1995), se na produção
endereçada a adultos o autor utiliza uma variedade de técnicas narrativas, na literatura infantil
mostra-se conservador, marcando suas histórias com ensinamentos de teor moralista,
transformando as transgressões dos personagens em travessuras que acabam sendo quase
sempre punidas nos desfechos. Contudo, alerta ela que “é preciso não perder de vista que a
literatura infantil de Érico Veríssimo é datada. (COELHO, 1995, p. 313).
2
Escritor de destaque no cenário acadêmico brasileiro da metade do século XX. Nasceu em
Pirapema, estado do Maranhão. Constituiu uma obra bastante diversificada, com forte teor
regionalista. Sua produção voltada para crianças, composta por cerca de 20 títulos, foi
responsável pela sua visibilidade no cenário nacional, e suas principais narrativas tem apelos
pedagógicos e moralistas, ao estilo das leituras exemplares (COELHO, 1995, P. 1127).
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3

Escritor paulista nascido em 1922. É um dos autores mais populares do período, tendo várias
de suas obras traduzidas. Iniciou sua produção para crianças e jovens em 1945, publicando
nas décadas seguintes duas séries (Série Taquara-Póca e série Roteiro dos Martírios) além de
outras tantas obras avulsas.
4
Escritor paulista, nascido em 1908, com diversas obras publicadas. A obra analisada neste
estudo alinha-se com o enfoque de problemas nacionais, conforme Coelho (1995).
5
Obra escrita nos anos 1950, porém sem indicação precisa do ano de edição, conforme Coelho (1995).
6
Escritor paulista cuja extensa produção se concentra nos anos 1905 e se direciona
particularmente ao público escolar Muitas de suas obras foram sucessivamente reeditadas.
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PATRIMÔNIO EDUCATIVO:
DESAFIOS ATUAIS SOBRE
A GUARDA E OS USOS
DOS ACERVOS NAS
INSTITUIÇÕES ESCOLARES
Maria Cristina MENEZES, Coordenadora
Esta mesa coordenada tem como objetivo apresentar três comunicações de quatro
pesquisadores, três brasileiros e um português, visando a discussão sobre acervos
documentais e museológicos guardados nas instituições escolares que originaram
a sua produção ou os seus usos sob o abrigo institucional. Trata-se de trazer, sobretudo, a questão da organização, da guarda e disponibilização dos acervos escolares,
considerando o descaso do poder público com os espaços e os seus materiais no
interior das escolas, como também da falta de conhecimento dos sujeitos escolares para tal tema, e da sua importância para a preservação da memória de uma
cultura material e as práticas que representam. Práticas já esquecidas por alguns
e desconhecidas pela maioria. Os documentos trazem escritos de um cotidiano administrativo registrado em uma materialidade que já não se produz, os materiais
de ensino permitem perceber aspectos do cotidiano escolar, sensíveis às lógicas
das práticas e dos fazeres cotidianos dos sujeitos escolares e não simplesmente
reproduzir a lógica organizacional e legal das instituições. São os arquivos como
um ambiente não só de consulta pública e pesquisa, mas de trabalho pedagógico
na escola.
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PATRIMÔNIO EDUCATIVO: O ARQUIVO ESCOLAR,
ORGANIZAÇÃO E INVENTÁRIO DOCUMENTAL
Eva Cristina Leite da SILVA
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José Eduardo Moreirinhas PINHEIRO
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Nas últimas décadas houve o crescimento do debate na temática do patrimônio educativo, em
especial no âmbito da história da educação, englobando os arquivos escolares que possuem
fontes documentais produzidas no cotidiano das instituições. Todavia, durante anos o cerne das
discussões esteve pautado na relevância ou não destas fontes documentais históricas, hoje as
pesquisas, no que tange à área da História da Educação têm demonstrado as possibilidades de
releituras da história das instituições escolares, com olhar para suas materialidades, buscando
inclusive compreender a escola nas suas diversas tessituras - constituição, representação, identificação, apropriação, etc., com o apoio especial das fontes documentais, indiciárias dos contextos institucionais, considerando a cultura material, entre outros aspectos de interesse da
educação. Porém, a garantia da organização, guarda, preservação e acesso ao bem público
enquanto patrimônio educativo (mobiliário, equipamento, materiais didáticos, iconografias, documentos), ainda é incipiente ou introdutório nas discussões. Contemporaneamente, vivemos
na malha da informação tecnológica em suas renovações e obsolescências, os circuitos de relações até então seladas pelo papel, passam para a documentação digital maciçamente, dos “desenhos” caligráficos para a “modelagem” dos bits. A falta de gestão documental persiste
independente do suporte físico, temos a constatação de mudanças tecnológicas, formas de registro e transmissão da informação, mas não há constatação de preservação de grande parte
da informação histórica produzida nas instituições escolares. O objetivo geral deste texto é
enunciar os benefícios de parcerias contributivas para a preservação do patrimônio educativo.
Especificamente demonstrar: que a tomada de conscientização e pequenas atitudes podem
mudar formas e formatos na guarda e acesso ao patrimônio educativo, aqui centrado no arquivístico; que o planejamento e gestão de arquivos, necessariamente precisam fazer parte do
cotidiano da instituição escolar, assim como o fazer pedagógico, a educação patrimonial é intrínseca ao processo de educação escolar. O trabalho apresentado refere-se à parte de uma
pesquisa1, pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, que ocorreu,
sobretudo, na interlocução entre dois pesquisadores, do Brasil e de Portugal, realizada em Portugal, em parceria com Instituições Portuguesas, (Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências e Escola Superior de Educação de Lisboa), mas, em especial, nesta fase, na Escola Superior
de Educação de Lisboa, na qual foi beneficiada pelo trabalho de vigilância patrimonial que desenvolve, voluntariamente, o pesquisador português, professor aposentado/reformado na referida unidade da Escola Superior portuguesa. O período pesquisado foi referente às primeiras
décadas do século XX, 1910 a 1930. Através das fontes documentais históricas da antiga “Escola Normal de Lisboa”, armazenadas em diferentes locais físicos do prédio, hoje da Escola Superior de Educação de Lisboa, buscou-se conhecer o itinerário histórico da Escola e a tipologia
documental por ela produzida visando a comparação com uma Escola brasileira, antiga “Escola
Normal de Campinas”, que também teve seu acervo descrito/inventariado. Assim, houve um
exaustivo levantamento e estudo dos documentos seguido da elaboração de suas descrições,
constando: título e, ou assunto do documento, data limite de uso, síntese dos dados lavrados
nos livros de registros escolares (em sua grande maioria livros), os tipos de suportes de registros das informações e seus respectivos estados físicos, números de páginas, entre outras informações, consideradas pertinentes pela pesquisadora brasileira, para identificação de cada
documento, o que ocorreu sempre na interlocução entre os dois pesquisadores. A metodologia
seguida para descrição documental das fontes foi orientada pelas Normas de Descrição Arquivística, internacional (ISAD-G), e nacional brasileira (NOBRADE). A organização e descrição documental realizadas tiveram como embasamento o itinerário histórico de cada Escola. Cada
instituição escolar é única, por isso, a organização e a descrição das fontes seguiram o contexto
de produção, buscando aproximar-se ao máximo do modo de ser e fazer institucional. Em muitos casos, neste momento, a organização do arquivo e suas fontes só são possíveis na intersecção entre diferentes profissionais: professores, historiadores, arquivistas, museólogos,
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bibliotecários, pesquisadores, etc. Contudo, pode ser decorrente de práticas isoladas e pontuais, de guardiães do patrimônio educativo. No que se refere ao acervo documental da “Escola
Normal de Lisboa”, pertencente à Escola Superior de Educação de Lisboa, o desenvolver das
atividades foram facilitadas pela prestação de cuidados ao patrimônio educativo pelo pesquisador português, como já abordado, que procurou, ao longo dos anos, preservar as fontes documentais sem, contudo, ter conhecimentos específicos da área da arquivologia. Não é atribuição
profissional do pesquisador em história da educação conhecer procedimentos metodológicos de
gestão e organização arquivística, todavia, há a co-responsabilidade da sociedade como um
todo em preservar sua memória, seu patrimônio. E o escolar não é diferente. Por isto, é chamada a atenção para a prática da gestão documental, e da iniciativa de ações específicas visando à preservação e disponibilização das fontes documentais, da informação que constitui o
arquivo escolar. O desenvolver da referida pesquisa possibilitou a troca de conhecimentos e
experiências, para além do entorno pedagógico, ao adentrar a instituição escolar e buscar a sua
história no universo arquivístico produzido pelos atores da Escola, o que foi possível também
pelos procedimentos de organização e descrição consolidados pela arquivologia. Foram pesquisadas e descritas as fontes documentais primárias produzidas por cada instituição no período de
abrangência da pesquisa (primeiras décadas do século XX) respeitando, contudo, as periodicidades de denominações pelas quais passaram as respectivas instituições. Foi na somatória de
conhecimentos possibilitados, principalmente, pela existência das fontes, em novas descobertas
ou reencontros de documentos trancados em covas ou caves, no entrecruzamento teóricoprático, sobretudo, das áreas da educação, da história e da arquivologia, que as fontes ganharam novas possibilidades de leituras, não apenas pelos atores que as recuperaram e apostaram
na preservação destas fontes, mas para a sociedade em seu todo, escolar, científica e todas as
demais pessoas interessadas em ter acesso às informações contidas nos documentos, seja por
motivos culturais, acadêmicos, probatório, etc. A organização e preservação do patrimônio escolar, patrimônio possível de ser lido também como arquivo escolar, centro de documentação,
centro de memória, museu, ou, centro de referência escolar, só tem função quando possibilitador e, ou facilitador de acesso aos bens que têm sob sua guarda. E a guarda é importante ser
feita e mantida por seu produtor, é especialmente no contexto de produção que as fontes acumulam sentidos. Ou seja, o patrimônio educativo é um bem público, e o bem público deve estar
aberto ao público, ser de acesso público e mantido por seu produtor. Neste texto não serão
apresentadas conclusões do trabalho, mas alguns apontamentos finais, por entender que o trabalho de organização dos arquivos escolares - patrimônio educativo não é conclusivo. As instituições continuam produzindo registros documentais em seus cotidianos e as novas fontes, ou
os novos documentos fazem parte da história construída no hoje, conseqüentemente o planejamento e gestão de arquivos escolares é contributivo para a vida administrativa da escola e
para a preservação do patrimônio educativo. Assim, a modalidade de pesquisa aqui apresentada beneficiou o conhecer do acervo documental das duas Escolas Normais Primárias, brasileira
e portuguesa; permitiu demonstrar o abandono do patrimônio educativo referendado nos arquivos históricos; e recuperou de porões e caves parte da materialidade produzida por cada unidade escolar, até então oculta e desconhecida por grande parte da comunidade interna e externa
de cada Escola.
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1

Trata-se de parte de uma pesquisa, que foi realizada na Escola Superior de Educação de Lisboa, durante
o período de doutorado da pesquisadora da FE/UNICAMP, sob a orientação da Profª Drª Maria Cristina
Menezes, com estágio de doutorado sanduíche, em Portugal, pela Faculdade de Ciências, da Universidade
de Lisboa, na qual foi recebida pelo Prof. Dr Joaquim Pintassilgo, um dos coordenadores do Convênio
CAPES/GRICES, do qual a UNICAMP participou.
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Objetivo
Este trabalho tem o objetivo de apontar as possibilidades de uso dos acervos históricos
escolares para a compreensão de aspectos da especificidade da cultura escolar desenvolvidos
em uma instituição de ensino. Nesse sentido, foi investigada a disciplina Physica-Chimica no
nível secundário na virada dos séculos XIX/XX no Colégio Culto à Ciência da cidade de Campinas/SP.
Essa escola foi fundada em 1873 por um grupo composto por positivistas, maçons e republicanos e ficou sob administração privada até 1892 quando fechou suas portas. Em 1896
essa instituição foi reaberta pelo poder público com a denominação de Gimnasio de Campinas e
começou a se estruturar para oferecer um ensino teórico e prático das ciências da natureza.
Atualmente denomina-se Escola Estadual Culto à Ciência e possui um riquíssimo acervo bibliográfico, arquivístico e museológico.
A pesquisa se desenvolveu tendo como referencial teórico o conceito de “apropriação”,
tal como elaborado por Certeau1, e as ideias sobre Cultura Escolar desenvolvidas por Escolano2.
Em poucas palavras, pode-se dizer que nessa investigação procurou-se compreender a criação
cultural estabelecida pelos usos que foram feitos na prática cotidiana da escola, das idéias propostas, dos materiais adquiridos e das normas estabelecidas para o ensino das ciências.
Metodologia
Do ponto de vista metodológico, as investigações levaram em consideração 1. os documentos produzidos fora do contexto escolar, tais como, os manuais e os programas de ensino; 2. os documentos produzidos pela escola, como os inventários dos laboratórios, os
catálogos da biblioteca e os livros de ofícios; 3. os materiais indiciários das práticas pedagógicas, como os registros de memórias e as avaliações escolares e 4. os materiais pedagógicos
adquiridos pela instituição.
A análise desse material demandou procedimentos diferentes, de acordo com as características das fontes. A investigação dos documentos com suporte em papel envolveu a organização do acervo, a leitura crítica e a análise a partir do contexto sócio-cultural do período
investigado. Os materiais didáticos também tiveram que ser identificados e catalogados antes
de serem investigadas suas materialidade e possibilidade de uso3. A identificação dos materiais
pedagógicos envolveu a pesquisa em manuais de ensino e em catálogos de fabricantes e a
comparação com acervos semelhantes em museus e instituições escolares, principalmente, em
Portugal.
O ensino de Physica
A comparação dos conteúdos conceituais abordados no ensino de Física foi feita a partir
dos programas de ensino do Gimnasio Nacional4 e do manual indicado pelo Prof. Manoel Agostinho Lourenço5 para a cadeira de Physica/Chimica. A escolha dessas fontes se justifica pelo
fato de que, apesar da escola de Campinas ter sido “equiparada” em 1901 com o ginásio da
capital federal obrigando-a a seguir os mesmos programas, sua congregação optou por manuais diferentes tanto para o curso de Física, quanto para o curso de Química. O programa da
instituição do Rio de Janeiro indicava para o ensino de Física o manual Physica, de Ganot6 e no
Gimnasio de Campinas a opção foi pelo manual Physique de Langlebert7.
O programa de Física do Gimnasio Nacional para o curso Realista estava distribuído em
42 lições, divididas em 29 no quinto ano e 13 no sexto ano. O manual Physique distribuía os
conteúdos em 29 capítulos. A comparação entre os temas e os espaços que cada tema ocupava
no currículo no Programa do Gimnasio Nacional e no manual de ensino indica o seguinte:
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Programa do Gimnasio Nacional
Introdução – 3 lições
Barologia – 6 lições
Thermologia – 7 lições
Óptica – 8 lições
Acústica – 5 lições
Electrologia – 13 lições

Manual de ensino escolhido pelo Gimnasio de
Campinas
Notions préliminaires
Príncipes de Mécanique
Pesanteur – 3 capítulos
Hydrostatique – 5 capítulos
Statique des gaz – 1 capítulo
Chaleur – 4 capítulos
Météorologie – 1 capíulo
Électricité – 2 capítulos
Magnétisme – 1 capítulo
Électricité Dynamique – 2 capítulos
Électro-Magnétisme/Électro-Dynamisme – 1
capítulo
Induction Électrique – 2 capítulos
Acoustique – 2 capítulos
Optique – 4 capítulos
Chaleur Rayonnante – 1 capítulo

Pela análise da tabela, verifica-se que, embora os temas fossem semelhantes, eles
eram agrupados e apresentados de formas diferentes. O ponto Barologia do programa é desmembrado nos itens Pensateur, Hydrostatique e Statique des gaz no manual; o tema météorologie, que tem um capítulo a parte no manual, está inserido no item thermologia do programa;
os conteúdos distribuídos no manual em capítulos intitulados Électricité, Magnétisme, Électricité
Dynamique, Électro-Magnétisme – Électro-Dynamisme, Induction Électrique, são agrupados sob
o termo electrologia e compõem o conteúdo do sexto ano do curso secundário.
Contudo, a diferença mais importante observada entre as duas propostas, são os espaços que cada assunto ocupava no currículo. Esse dado indica o quanto cada tema era valorizado no programa de ensino usado como referência para todas as instituições equiparadas no
Brasil com um manual francês que na apresentação informa que o curso de Física

Rèpondant aux derniers Programmes prescrits pour
l’Enseignement secondaire classique et secundaire modern, les exams
de Baccalauréat et les Écoles normales primaries8
Comparando os espaços destinados aos temas, verifica-se que a Barologia ocupava
14% do espaço no programa e os itens que tratam dos mesmos pontos que a Barologia ocupavam aproximadamente 31% dos capítulos nos manuais. A Acústica era o assunto de 12% das
lições do programa e de apenas 6% nos manuais e o Eletromagnetismo ocupava aproximadamente 31% do programa e 25% dos capítulos dos manuais.
Chama a atenção o fato de que, enquanto o manual destinava o dobro do espaço que
era destinado no programa para os temas que são associados à Barologia (Príncipes de Mécanique, Pesanteur, Hydrostatique, Statique des gaz), no caso da acústica acontecia o inverso, ou
seja, o programa reservava o dobro do espaço que esse tema tinha no manual de ensino. Além
disso, o programa dava maior destaque para os conteúdos de Eletromagnetismo do que o compêndio elaborado em um país onde a indústria e os hábitos da vida urbana exigiam mais desse
conhecimento.
A Meteorologia, que ocupa um capítulo inteiro no manual francês, é apenas um subitem
de uma lição do quinto ano do programa. Também neste item, é interessante notar a discre-
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pância entre as duas propostas, já que o domínio das condições climáticas era uma questão
muito importante para ser tratada no Brasil em função da sua principal atividade econômica na
época, mas isto não se refletiu na educação escolar.
A partir destes dados, percebeu-se que o curso de Física não seguia rigorosamente o
que definia o manual elaborado na França, valorizando alguns temas como eletricidade e acústica em detrimento de outros como a mecânica e o comportamento de fluídos. É interessante
observar que justamente os conceitos que, em princípio, poderiam ser mais úteis para a produção que se praticava no Brasil, são os que ocupavam menor espaço no programa.
Em relação à metodologia, percebe-se que o manual apresenta práticas com instrumentos científicos que deveriam ser realizadas nos laboratórios escolares, mas esses instrumentos
quase sempre exigiam algum treinamento para a sua manipulação. A possibilidade de que alunos pudessem trabalhar com eles é muito pequena. O mais provável é que esses materiais fossem manipulados pelo professor ou pelo preparador de laboratório em práticas demonstrativas.
Os materiais para o ensino da Physica
O trabalho de recuperação do arquivo da escola possibilitou o acesso aos documentos
que apontaram como foi o processo de aquisição do acervo para o ensino das ciências. Em um
deles, o inventário de materiais9, foi constatado que entre 1899 e 1902 a escola adquiriu aproximadamente duzentas peças para o ensino de Física. Dessas, cerca de oitenta foram identificadas pelo nome e pelo fabricante e classificadas de acordo com as tipologias da época. A
quase totalidade dessas peças tem a identificação do fabricante francês Les Fils d’Émile
Deyrolle.
Em 1898 a Maison Deyrolle oferecia seis opções de coleções com preços e quantidades
de peças variados. As coleções com aparelhos mais simples eram oferecidas pelos preços de
350, 700 e 1200 francos e as coleções com os aparelhos mais sofisticados eram vendidas nos
valores de 3000, 5500 e 12500 francos. Em qualquer destes catálogos não havia preços por
peça, mas apenas preços para as coleções completas10.
Nessas últimas coleções o número de peças variava entre 160, 200 ou 300 na opção
mais cara. É de se supor que a Deyrolle, ou não vendia peças avulsas, ou fazia um trabalho
para que fossem vendidos preferencialmente os gabinetes completos. Ou seja, provavelmente a
escola adquiriu uma coleção completa e não peças avulsas. Comparando-se as 200 peças do
inventário da escola com as oferecidas no catálogo intermediário deste fabricante, constatou-se
que 100 peças são coincidentes.
Entre as peças que não são coincidentes com o catálogo analisado se encontram o
Thermometro Metálico Brequet, o Apparelho de Haldat, o Phonographo Edson, o Modelo de
Locomotiva à Vapor, o Hygrometro de Condensação, a Balança de Coulomb, o Thermometro
Kinnesley, as Pilhas de Grenet, o Condensador Épinus, a Máchina de Wimhurst11.
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Máchina de Wimhurst Thermometro Metálico Brequet
Todos estes aparelhos possuíam algum grau de sofisticação e indicam a qualidade do
espaço que estava sendo montado. Embora não se saiba o quanto foi colocado em prática, tanto em relação às escolhas dos conteúdos conceituais, como em relação à metodologia de ensino, os dados mostram que apesar da forte influência francesa nas propostas para a educação
em Física, não houve uma transposição mecânica das ideias francesas para a escola de Campinas. Isso é confirmado, tanto pela análise dos conteúdos conceituais que aponta diferentes escolhas nos dois lados do Atlântico, como pela opção metodológica, pois não se pode não se
pode descartar a hipótese de que vários desses materiais tenham sido importados não pelas
demandas da educação, mas pelas condições de venda impostas pelo fornecedor.
O ensino de Chimica
Em relação ao curso de Química a comparação foi feita entre o programa do Gimnasio
Nacional e os compêndios Chimie de Langlebert12 e Éléments de Chimie de Joly13, apesar de
não serem esses os manuais sugeridos para o desenvolvimento desse curso.
No programa do Gimnasio Nacional aparece a indicação do livro Chimica de Engel14 enquanto o lente da escola de Campinas escolheu o manual Traité Elementaire de Chimie de Engel. No entanto, no Catálogo Geral das Obras da Biblioteca da escola, não constava esses
títulos. Em 1898 havia o registro de Chimica de Langlebert e Chimica Inorganica de Grimaud
(ou Grimaux); em 1902 havia outros dois títulos: Chimica Orgânica de Grimaux e Chimica de
Joly e em 1907 havia o registro do título Chimica Biologica de R. Engel15. Assim, há uma dúvida
sobre quais manuais foram efetivamente utilizados neste período. Os volumes de Langlebert e
Joly ainda estão disponíveis na biblioteca da escola.
A análise destes manuais revela uma grande semelhança entre as propostas dos livros
e do programa. O compêndio Chimie de Langlebert16 era apresentado da seguinte forma:

Plusieurs additions et modifications importantes ont été introduites dans cette nouvelle édition de notre cours de Chimie, pour le
tenir toujours au courant des programmes universitaires et surtout
des derniers progrès de la science.17
Analisando a obra, observou-se que ela apresenta nos primeiros três capítulos algumas
noções de química geral e, após esta introdução, por vinte e cinco capítulos, a obra é dedicada
a descrever elementos e substâncias químicas inorgânicas. Os experimentos – aproximadamen-
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te 34 - são usados para demonstrar as propriedades que foram descritas ou para explicar o
procedimento de preparo destas substâncias. A química descritiva, da forma como era proposta, propiciava um conhecimento teórico adequado para o ingresso nas academias, mas oferecia
poucas condições para que se pudesse realizar qualquer prática laboratorial. A maioria dos experimentos dificilmente poderia ser realizada pelos alunos em função da exigência de alguma
técnica para o manuseio dos materiais e da exiguidade de tempo para a montagem dos aparelhos.
Em uma segunda parte da obra são descritas as características e as propriedades das
substâncias orgânicas e nesta parte faz-se pouquíssimo uso do recurso de experiências. No final
da obra, em uma seção que ocupava menos de 10% do total do livro, são tratadas as “Noções
de Análise Química” com as quais pretendia-se que o aluno pudesse identificar elementos e
substâncias químicas. Neste ponto do livro, havia uma introdução à tabela analítica dos principais sais minerais, que sugeria a importância que se dava ao método de ensino que usava como recurso a observação direta de objetos e a investigação dos fenômenos:

Rien ne vaut, pour la mémoire, l’enseignement par la vue.
Tout ce qu’on voit s’y grave beaucoup plus vite et plus profondément
que ce qu’on apprend par la lecture ou par la parole. [...]18
No entanto, a justificativa não toca nos objetivos da formação do aluno, apenas apresenta razões de ordem institucional para inserir este ponto no compêndio.

[...] Nous avons dans le cours de ce livre décrit avec soin les
procédés d’analyse élémentaire, qualitative et quantitative, des principaux corps (eau, air atmosphérique, oxiydes, acides, etc.) qui y sont
étudiés. Il ne nous reste donc plus qu’à entrer dans le détail de quelques analyses usuelles (analyse des sels, des alliages, essais alcalimétriques, chlorométriques, etc.) prescrites para le nouveau programme
de l’enseignement moderne.19
Em quase todo o livro o método usado foi o da descrição e não o da investigação.
Mesmo constatando que na última parte do livro possa haver alguma possibilidade de realização de experimentos investigativos, é certo que a maior parte do conteúdo deste manual é tratada pela descrição. O mais provável é que, com este método, o que mais se exigia do aluno
era o desenvolvimento da memória.
O outro livro de química que constava do catálogo é Elements de Chimie de A. Joly. A
estrutura deste manual é muito semelhante a do anterior, pois os conteúdos privilegiavam a
química descritiva e praticamente não tratavam dos fenômenos da transformação da matéria; o
método é descritivo com práticas demonstrativas e dificilmente realizáveis por alunos e as experiências têm como objetivo a demonstração da composição e das propriedades dos materiais.
É natural que os manuais franceses tivessem a mesma estrutura, pois, tal como em
Langlebert, este também tinha como referência os programas de ensino daquele país. De acordo com o autor,

Ces Éléments de Chimie ont été rédigés aussi simplement que
possible em se conformant aux indications des programmes officiels
pour la classe de Philosophie et, par conséquent, pour le baccalauréat
classique correspondant.20
O programa de Química do Ginasio Nacional iniciava com os seguintes temas: definição
de Química, combinação e mistura, teoria atômica, notação química, classificação dos elementos e fórmulas e estudo geral dos sais, cristalização, reações químicas etc. Essa Química geral
era desenvolvida nas oito primeiras lições, depois dessa introdução, havia 23 lições de Química
descritiva com o título “estudo chimico, analytico e descritivo” nas quais se ensinavam as composições e as propriedades dos elementos e das substâncias.
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Com exceção de uma lição que trata de reacções chimicas (leis de Berthollet e de Malagutti – theoremas de Berthelot) o estudo das transformações da matéria, que envolve, por
exemplo, os tipos de reações, a relação entre reações e energia, a estequiometria das reações
estava quase totalmente ausente. Tal como no curso de Física, a escolha dos conteúdos mantém-se distante do cotidiano dos alunos.
Um exemplo é o processo de produção do álcool pela destilação do caldo de cana fermentado. Apesar de ser bastante simples e muito comum, esse conhecimento não era valorizado. O interessante é que na escola havia um alambique, o que é um indício de que esse
conhecimento não foi totalmente desconsiderado pela escola de Campinas.
A comparação do programa com os manuais aponta a existência de algumas diferenças
na abordagem da Química, como, por exemplo, no programa a Química geral é mais valorizada
ou a presença de temas diferentes. O que há de comum nas duas propostas é o grande número
de lições de Química descritiva.
Em relação aos materiais, os inventários apontam que, diferente dos instrumentos de
Física, os que eram usados para o ensino de Química tinham origem alemã e não francesa. Infelizmente, poucos materiais sobreviveram ao tempo, provavelmente pelo fato de serem mais
frágeis e talvez por terem sido usados com frequência.
Nos inventários foram encontrados materiais que hoje não são usados nos laboratórios
pedagógicos de ensino secundário, mas que também não apareciam de nas propostas de educação em Química investigadas. Entre outros materiais foram encontrados os aparelhos para
determinação do gás carbônico segundo Vandenberghe, o gazômetro de Berzelius e o aparelho
de Kipp. Uma hipótese que pode ser considerada para explicar a origem dos materiais de Química dessa escola é que sua aquisição não se restringiu ao que era comprado junto aos fabricantes de materiais pedagógicos, mas contou com a contribuição de agentes que não tinham
uma relação direta com o estabelecimento de ensino.
No arquivo foram encontrados registros21 da integração entre o Colégio Culto à Ciência
e o Instituto Agronômico de Campinas - uma instituição de pesquisa agrícola situada a poucas
quadras da escola e dirigida até o final do século XIX pelo químico austríaco Franz Dafert - para
o empréstimo de materiais e realização de visitas. Isso pode ser um dos fatores que também
explicam as origens dos conjuntos de instrumentos de Química. Também nesse caso, não se
sabe se os materiais foram usados nas aulas, apesar do programa de ensino ser explícito sobre
esse assunto ao afirmar que

As lições de Chimica descriptiva serão acompanhadas de trabalhos práticos de laboratório, ensaios systematisados de analyse por
via humida e pyrognostica.22
Um indícios de uso desses materiais são os registros da diminuição de reagentes e quebra de materiais realizados pelo preparador Eugênio Bulcão no inventário de 1902,

Alguns apparelhos que não se acham no gabinete de Physica
quebraram-se com o uso, e outros não foram encontrados quando recebemos a lista do fornecedor23
No entanto, ainda são pouco evidentes as marcas produzidas pelas supostas aulas práticas de Química. Uma fonte interessante para uma aproximação do que era a escola e de quais
saberes eram valorizados no período são as avaliações. Um conjunto de avaliações encontrado
no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro mostrou que, apesar da existência de uma estrutura
adequada ao ensino prático das ciências, ainda persistia no início do século XX uma orientação
mais teórica para o curso. Nas avaliações realizadas nos anos de 1902, 1903, 1907 e 1909 não
há qualquer referência às técnicas de manuseio de materiais ou questões sobre práticas de laboratório. Por exemplo, no quinto ano de 1902 os Pontos de prova oral de Chimica foram os
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seguintes: Potássio; Sódio; Ammonio; Chloro; Oxigênio; Enxofre; Água; Phosforo; Anhydrido
arsênico; Iodo. E, para a prova escrita foram avaliados os conhecimentos sobre:
Notação e nomenclatura da chimica; Ácidos, bases e sais suas
definições e propriedades geraes; Carbono, suas variedades crystallisadas e amorfas, carvões naturaes e artificiaes; Oxigênio e Asone;
Natureza chimica da água, caracteres d’uma água potável; Ar atmosférico, sua composição a superfície do solo e a superfície do mar24.
Os pontos da avaliação oral eram muito abertos, permitindo qualquer tipo de questão.
Estes temas podem ser abordados tanto por questões mais teóricas relativas à estrutura atômica ou as suas classificações pela tabela periódica quanto por questões mais práticas, tratando
da preparação, da ocorrência na natureza ou dos usos destes materiais no cotidiano.
A prova escrita indicava uma abordagem diversificada sem, no entanto, avançar para
problemas que envolvessem práticas laboratoriais. Os temas que foram abordados na prova
tinham conexão com o programa de ensino e com as abordagens dos manuais estudados. A
diferença é que, nos manuais, frequentemente, os conteúdos eram expostos e depois havia
uma experiência demonstrativa sobre o conteúdo trabalhado, mas a avaliação não faz nenhuma
referência à parte prática.
Isto sugere que o objetivo do curso era que o aluno compreendesse alguns aspectos da
natureza, mas apenas do ponto de vista teórico. O que se conclui por essas avaliações é que
não havia qualquer preocupação com a formação de técnicas que permitissem a manipulação
da natureza.
No ano de 1909 houve uma troca de professor na cadeira de Physica -Chimica em função do falecimento do professor Manoel Agostinho Lourenço, em 28 de janeiro. Em seu lugar
tomou posse, em 13 de outubro, o professor Aníbal Freitas, que viria a ser um dos principais
personagens desta escola por cerca de quarenta anos, ocupando os cargos de professor e depois de diretor.
Para o ano letivo de 1909, foram encontrados os pontos dos exames do 5° e também
do 6° ano25. Prova escrita do 5° ano:

Hidrogênio; Cloro e seus compostos; Ácidos, bases e Saes;
Nomenclatura dos compostos binários; Hypothese atômica e molecular. Afinidade, causas que a modificam
Prova Oral do 5° ano:

Nomenclatura dos anhydridos ácidos, dos ácidos, dos oxydos
e hidratos básicos; Determinação dos suppostos pesos atômicos e
moleculares; Hidrogênio; Reações chimicas, equações chimicas. Allotropia e isomeria; Thermochimica; Leis numéricas da chimica; Oxigênio e ozona; Óxydos metallicos; Chloro e seus compostos; Radicaes,
atomicidade dos radicaes.
Prova Escrita do 6° ano:

Series chimicas, sua divisão. Corpos homologados; Analyse
elementar das substancias não azotadas; Analyse elementar das substancias azotadas; Assucares; glycose e sacharose; Ácidos Orgânicos.
Prova Oral do 6° ano:

Séries chimicas, sua divisão. Corpos homologados; Analyse
elementar das substancias azotadas; Hidrocarbonetos não saturados,
acetyleno; Hidrocarbonetos paraffinicos; Função álcool e geral; Glycol
e glycerina; Aldehydes e acetonas; Hidratos de carbono, amido, dextrina e cellulose; Hidrocarbonetos saturados, phenoes; Aminas e amidas
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O que se percebe é que neste ano houve uma confirmação da orientação mais teórica
do curso. Nas quatro avaliações dos dois anos houve uma predominância de abordagens nas
quais não se encontra relação com as práticas de laboratório. A exceção fica por conta das
analyses das substancias azotadas que poderiam fazer referência a certas práticas demonstrativas que existiam nos manuais. Certamente as provas não faziam referência a qualquer tema
que demandasse do aluno técnicas de manuseio de materiais.
Em relação aos conteúdos, notam-se alterações em relação às avaliações de anos anteriores. Na prova oral do quinto ano, verifica-se a presença dos temas Leis numéricas da chimica
e Radicaes, atomicidade dos radicaes, só para citar alguns, e na prova escrita nota-se a presença do tema Hypothese atômica e molecular. Afinidade, causas que a modificam. Estas alterações indicam uma fuga da linha da química descritiva que prevalecia nos anos anteriores para
uma orientação de domínio de um conhecimento mais conceitual.
Além disso, os temas Reações chimicas, equações chimicas. Allotropia e isomeria e
Thermochimica, da prova do quinto ano, demonstram que também houve uma modificação no
conteúdo trabalhado. Estes temas não só não foram abordados em nenhuma outra avaliação
conhecida como também não faziam parte do programa oficial ou da seleção de temas apresentados pelos manuais. O que poderia ter estimulado a abordagem destes temas? É bom lembrar que nos laboratórios, desde 1902, já havia material para a realização de práticas de
termoquímica, como um calorímetro e vários termômetros.
Conclusão
A análise do material que constituiu este espaço das ciências demonstrou como um
acervo de objetos pode ser muito rico em informações históricas que, ao serem cruzadas com
outras fontes, contribuem para uma aproximação maior da escola que existiu em outros tempos. Para tanto é necessário que todo o acervo da escola seja identificado, classificado e tratado como documento.
Tanto no Brasil como em Portugal, há instituições escolares com potencial para constituir locais de preservação da memória da educação com informações únicas sobre a escola em
outras épocas. No caso do Colégio Culto à Ciência, os indícios obtidos a partir da análise de seu
acervo indicam que, embora a educação nas ciências tivesse uma forte raiz européia, houve
uma apropriação específica que a diferenciava de sua origem de produção.
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A recente preocupação com a cultura material escolar ocasionou um crescente movimento de
museus de educação, o que também interferiu nos enfoques e pesquisas dos historiadores da
educação. A valorização da cultura material escolar, como patrimônio a se preservar, articula-se
ao movimento pelos museus educativos. Nas instituições centenárias, da cidade de Campinas,
no Brasil, nas quais enfrentamos a tarefa da preservação dos acervos históricos, rastreamos
nas prateleiras de bibliotecas impressos sobre o tema dos museus.
Na antiga biblioteca da Escola Normal de Campinas, foram localizadas as seguintes obras: 1- O
livro Catalogue Raisonné du Musée des Écoles, composto pelo Docteur Saffray, cuja primeira
parte compreende o material necessário para as Leçons de Choses e o ensino das Ciências Naturais, e suas aplicações à industria e a vida prática, conforme os programas oficiais. 2 – O livro
de Leontina Silva Busch: Organização de museus escolares: uma experiência realizada pela autora durante o curso de prática de ensino, dado às professorandas de 1936, (Contem a descrição de 40 jogos e outros materiais de ensino). Leontina Busch é apresentada como: Assistente
da secção de Educação, do curso de formação Profissional de Professores da de São Paulo, o
livro não contem data, no entanto, o prefácio da autora é de 1937, e o exemplar doado à Escola Normal de Campinas, pela própria autora, contem a data de 1941.
A autora informa a preocupação de reorganizadores do ensino primário de vários Estados do
Brasil em prover as escolas desse órgão facilitador do ensino intuitivo, o museu escolar. Diz
ainda que será com o pensamento na grande lacuna pedagógica, a lacuna material, que a falta
dos museus escolares será questionada. Com base nessa lacuna, é que advém, para ela, a importância de ensinar às alunas do magistério a investigar, a criar ou manipular materiais, com o
propósito de oportunizar a elas a aquisição do hábito de ilustrar suas aulas com objetos ou
elementos motivadores do aprendizado, uma vez que sem a cousa a ensinar ou a sua representação, a ação docente torna-se quase nula em sua tarefa de despertar, dirigir e manter a atividade dos alunos. (Busch, s/d, 21). Ela cita também o livro de Everardo Backheuser “Technica
da Pedagogia Moderna”, como referência para a Reforma Fernando Azevedo, e arrola 18 itens
sobre os museus escolares que constam no livro. Menciona que os quadros Deyrolle, bem como
outros quadros parietais, que circularam abundantemente pelas escolas, e que, segundo ela,
nos anos 30, eram vistos como estáticos e pouco interessantes, a partir das instruções de
Backheuser, foram apropriadas por Fernando de Azevedo, e conseguiam transformar esses
quadros em instituição dinâmica, sobre as quais os mestres e alunos poderiam criar e renovar.
O caráter prático dos museus pedagógicos deveria permitir que os alunos aprendessem por si,
vendo, tocando e manipulando os objetos expostos, que deveriam ser organizados pela colaboração entre professores e alunos. Além do museu de classe, recomendava-se o museu da escola e o museu pedagógico central. 3- O exemplar de Backheuser localizado na Escola Normal de
Campinas, traz o título “Manual de Pedagogia Moderna”, (teoria e prática), Para uso das Escola
Normais e Institutos de Educação e compunha a Biblioteca “Vida e Educação”, sob a direção de
Álvaro Magalhães, vol.4. O autor é apresentado como: Presidente da Comissão Nacional de Ensino Primário, do Ministério da Educação e Saúde. Por ser uma 4º edição, pode se tratar da
mesma obra citada por Leontina. Nesta edição, ele anuncia 19 itens para os museus, um a mais
do que o exemplar de Leontina, e recomenda o Museu de classe e o de Escola, enquanto Busch
cita um Museu pedagógico central. 4- Outra obra localizada foi o Dictionnaire de Pedagogie e
D’Instruction Primaire, dirigido por Ferdinand Buisson, na França, no final do Século XIX. Para
esse autor, Museu Escolar poderia se aplicar às coleções, de toda natureza, organizadas pelos
mestres em vista de seu ensino, para proceder o ensino conhecido como lição de coisas, seria
uma coleção de objetos, alguns naturais, outros fabricados, destinados a dar aos alunos a idéia
nítida, exata, sobre o seu entorno.

CD-ROM DE ATAS | 903 | COLUBHE 2012

Sobre o Museu Pedagógico, caracterizava estabelecimentos que compreendiam, por um lado,
uma biblioteca de obras de educação, de legislação e administração escolar, livros clássicos
propriamente ditos, por outro lado, as coleções de material de ensino e o mobiliário escolar.
O objetivo principal deste texto está em trazer a discussão sobre as formas de organizar e disponibilizar os acervos históricos educativos, nas próprias instituições de origem, sobretudo, ao
se considerar que a organização dos mesmos se deu em articulação à história das instituições
que os abrigam, por isso levantar bibliografia sobre o tema da organização dos museus nas instituições escolares, permite a interlocução com o debate atual sobre o tema.
O presente texto envereda pela história cultural, ao considerar os objetos escolares como fontes que nos permitem rastrear práticas institucionais e a buscar projetos educativos a elas articulados. Os conceitos de apropriação e representação estão presentes na discussão que se vem
procedendo quando são perseguidos os modos de utilização de materiais, sejam bibliográficos,
documentais, museais, dos quais as instituições e os seus sujeitos se apropriaram e desenvolveram projetos educativos, a partir das representações construídas no tempo, o que nos permite perseguir o que buscavam aqueles sujeitos, levando-os ao desenvolvimento de projetos que
muitas vezes lemos a partir de nossas representações do presente.
Para alguns autores (Berrio e Dominguez, 2010), os museus de educação, da atualidade, podem ser agrupados em cinco modelos, tais como Escola museu; museu histórico escolar; museu
de educação; museu pedagógico; museu laboratório de história da educação. Essas proposições
vêm ao encontro da necessidade de se constituir lugares de memória e história, como um espaço de encontro e de aprendizagem, o que os converte em apropriados para a valorização e
descoberta de identidades. Os novos espaços vão além do que então se colocava aos museus
tradicionais caracterizados pelo colecionismo, e pregando o “guardar, instruir e entreter”, objetivos colocados como clássicos. (Berrio, 2010). Entretanto, a peculiaridade dos acervos, das
diferentes instituições, apresenta o desafio para a constituição de espaços que valorizem os
objetos e a culturas escolares que representam.
A proposta buscou pensar os museus educativos constituídos a partir das últimas décadas do
século XIX e primeiras décadas do século XX em relação às propostas atuais que já se configuram como uma nova museologia educativa, em espaços com possibilidades de preservar os
acervos e disponibilizá-los à pesquisa, podendo ainda acolher encontros e aprendizagens. Durante as comemorações do Centenário do 3º Grupo Escolar de Campinas, em 2010, foi lançado
o Centro de Memória da escola, com a organização de um pequeno espaço que contem o arquivo histórico documental desta escola, escrito e iconográfico, além de alguma vidraria dos
antigos laboratórios e dois quadros insetários. Por sua vez, a Escola Normal de Campinas nos
inclina, ao analisarmos o seu acervo, à constituição de um Centro de Documentação, que poderia inserir-se no rol dos museus como laboratório de história e história da educação, história da
instituição, uma vez que comporta o arquivo histórico da escola, parte considerável da antiga
biblioteca, algum mobiliário e pouco material pedagógico, que se revela no cruzamento das fontes. A terceira escola selecionada, o 1º Ginásio de Campinas, poderia muito bem ocupar o espaço de um Museu Pedagógico, nos termos enunciados por Ferdinand Buisson e mantido pelos
autores citados. Tal escola abriga um rico acervo com biblioteca, arquivo documental, mobiliário
e materiais de ensino, o que implica construir um espaço que possibilite um lugar de encontro e
aprendizagem, no âmbito de um novo conceito de museu, como instrumento apropriado, no
qual a comunidade descubra sua identidade de forma responsável e comprometida.
As experiências passadas, enunciadas, de como organizar estes espaços e as suas finalidades,
articularam-se às proposições atuais. O diálogo com a literatura e a aproximação com o acervo,
permite visualizar melhor a constituição do espaço e os seus usos possíveis. Das experiências
com a comunidade escolar, pode-se citar o trabalho na EE Culto à Ciência, em que 10 alunos do
ensino médio participam da organização do espaço do acervo na própria instituição, e, no 3º
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Grupo Escolar de Campinas, pesquisadores da Universidade desenvolvem atividades com alunos
e professores no espaço do Centro de Memória, tendo-o como laboratório para o estudo da
instituição. As conclusões são provisórias, mas permitem observar que a manutenção dos acervos em seus locais de origem traz ganhos à comunidade escolar e ao seu entorno, que as experiências dos projetos que se desenvolvem são importantes, sobretudo, para a reflexão sobre os
usos dos espaços e a proposição de políticas de manutenção dos mesmos.
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CONTRIBUTOS DA
TEORIZAÇÃO F OUCAULTIANA
PAR A A PESQUISA
HISTORIOGRÁFICA
DA EDUCAÇÃO
Julio Groppa AQUINO, Coordenador
Marcados por uma espécie de interpelação obstinada acerca das maneiras de escrever a história a partir de «universais», os estudos de Michel Foucault, por ele
sumarizados como «fragmentos ﬁlosóﬁcos em canteiros históricos», debruçam-se
sobre as práticas e suas racionalidades de uso, visando a uma investida genealógica que abarcasse tanto as descontinuidades quanto as arbitrariedades que vão
a par das transformações históricas. Para ele, trata-se de «acontecimentalizar»
tais práticas, tomando-as como vetores de encadeamento das regras que, na época, se impõem a tudo aquilo que é plausível pensar, dizer e fazer. No traçado do
pensamento foucaultiano, é precisamente a noção de governamentalidade que se
oferece como plataforma de problematização dos regimes de veridicção e de jurisdição correntes em determinado tempo histórico, cujos efeitos reverberariam nos
enquadres de subjetivação disponíveis no presente.
Tendo como pressuposto a relação imanente entre as intervenções de cunho educativo e o espectro ético-político da governamentalidade, relação por meio da qual
se materializam os processos de normalização das condutas tanto dos indivíduos
quanto das populações escolares, as investigações aqui reunidas objetivam problematizar, via aportes temáticos e recortes temporais distintos, as linhas de força
encarregadas de singularizar e, ao mesmo tempo, totalizar determinados usos e
costumes daqueles sob a guarda educacional.
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O paper a apresentar tem dois propósitos: i ) tornar visível um processo performativo de utilização do conceito de ‘governamentalidade’, derivado das análises de Michel Foucault (1991), como uma plataforma teórico-metodológica, na tentativa de dar forma a um dispositivo teórico
que ii ) desnaturaliza o conceito de ‘génio’pela sua colocação enquanto objecto de práticas discursivas específicas. A metodologia utilizada é a História do Presente, na medida em que se
trata, precisamente, de perceber que os modos pelos quais pensamos, vemos, agimos e sentimos se inscrevem em grelhas de racionalidade historicamente constituídas (Foucault, 1984;
Popkewitz, no prelo). Deste modo, configura-se uma abordagem histórica que vai contra o tradicional historicismo. Dizer isto é afirmar que o que aqui nos ocupará não é a produção da verdade, obsessão-efeito das teorias da representação ocidentais, mas antes, e a contrario,
perceber o ‘génio’ como um ‘evento’ cuja possibilidade deriva de regras discursivas particulares
que tornam possível o que é visto e pensado enquanto tal. Essas regras ordenam e organizam
as formas pelas quais os julgamentos são feitos, as conclusões desenhadas e como certas categorias, quer ao nível do pensamento, quer na sua capacidade de fabricação de tipos de pessoa
(Hacking, 2002), adquirem razoabilidade. Deste modo, o nível arqueológico da análise deve
ainda ser referenciado. De facto, é na formulação do conceito de arquivo, não apenas como o
depositório institucional de ‘guarda’ de documentos, mas antes como engenhosa maquinaria de
funcionamento do discurso que traça, na sua arquitectura, os (im)possíveis do pensável e do
dizível, que este texto adquire o seu próprio espaço de possibilidade.
Começarei por introduzir o neologismo Foucaultiano como uma perspectiva, ou uma arte de
(in)visibilidades, focando-me nos modos pelos quais o ‘génio’ foi historicamente construído como uma tecnologia de governo. A governamentalidade como uma arte de tornar os sujeitos
visíveis (Rachjman, 1998), através do saber, e pela activação de técnicas de condução da conduta individual, configura-se, simultaneamente, como uma perspectiva multi-linear e de
(des)aparecimento. O génio como tecnologia de governo é percebido a partir dos seus modos
de funcionamento enquanto barómetro de regulação que organiza modos de ver, de fazer e de
falar sobre a arte e a prática artística. Num certo sentido, o génio inscreve-se no mesmo sistema de racionalidade de produção do anormal.
A análise irá focar-se no discurso eugénico da segunda metade do século XIX, nos contextos
Europeu e Norte-Americano. É nessa malha discursiva que o génio, quer pelo magnetismo criado face aos territórios da anormalidade e da loucura, quer pelos fenómenos da hereditariedade,
se fabrica como um ‘actor’ na definição de um estado de excepção (que tem a sua visibilidade
máxima na ideia de raça), e da regulação e invenção de modos de ver e de fazer, mas também
de subjectivação face à produção artística, dentro e fora do que então se designou como o
campo especificamente da arte. Este nível de fabricação tem um duplo sentido. Por um lado, o
discurso sobre o génio cria uma ficção sobre o que é o génio e, por outro lado, tem um efeito
de ‘looping’ sobre a ‘realidade’, isto é, enquadra aquilo que é visto e dito como real (Hacking,
2002).
Como objecto de análise discursiva, para lá de toda uma série de tratados sobre o génio, considerados no interior do eugenismo, considerarei também escritos de artista. Estes últimos serão
percorridos ultrapassando o arco temporal da primeira série discursiva considerada, - (que
abarca a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX) -, englobando
esse mesmo período mas prolongando-se até à actualidade, mantendo-se, todavia, o enfoque
sobre a geografia Europeia e Norte-Americana. Mas importa desde já esclarecer que o que me
interessará é perceber os modos como o génio é mobilizado, quase nunca sob esse nome, mas
antes pela sua actuação nos modos como os artistas se relacionam com a sua própria prática,
supostamente de originalidade e autenticidade absolutas e, não raro, habitando dois dos mundos muito caros ao pensamento da genialidade: a precocidade, a incompreensão no seu próprio
tempo e o reconhecimento posterior da sua excepcionalidade. O génio que se instala a partir da
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modernidade é o mito feito de misturas várias entre capacidades, valores e apagamento de
meios de aquisição e legitimação das competências e dos juízos inquestionados, que encontra
nas figuras de meninos prodígios, por um lado, a inocência, a pureza e a irracionalidade, e, por
outro lado, a afirmação incontestada de uma predestinação. É essa a força de singularidade, e
simultaneamente o elemento potenciador da distância face a todos os outros sujeitos, daqueles
que são vistos (e se vêem) como os 'grandes' autores.
Do ponto de vista da delimitação temporal, os meus leitores já perceberão que não me sirvo
nem de períodos políticos nem de segmentações institucionalizadas que apontem para o tema a
ser tratado. O que me interessa, ao invés, é a própria problematização do conceito ‘génio’ na
modernidade ocidental. Se o meu objectivo primeiro é produzir uma consciência histórica do
presente, considerando o próprio presente como ‘acontecimento’, gostaria ainda de apontar o
outro território de análise que irei discutir. Interessa-me perceber de que modo uma linguagem
dos talentos está relacionada com as gramáticas de matriz psicológica que, a partir da segunda
metade do século XIX, passam a definir as formas possíveis de narração do ‘eu’. É imensa a
panóplia de exemplos que regula as imagens dos ‘eus’ possíveis em termos de uma natureza
especificamente humana. Criatividade, auto-expressão, personalidade, emoção, motivação, interioridade são apenas alguns desses universais antropológicos que passam por naturais. A
questão é como é que a linguagem cria o mundo e como torna (im)possível pensar num espaço
do ‘fora’.
À argumentação de que não há mudança possível num estudo que se estabelece como histórico, a história do presente procurar mostrar, precisamente, que a mudança possível não se organiza em torno do imaginar o futuro, mas antes no próprio estudo do passado como a
possibilidade de encontrar alternativas possíveis àquelas que são historicamente determinadas
e que governam o presente. O território da educação e do ensino artístico será o espaço de
confluência das análises efectuadas. De que modo continua o génio a operar como uma tecnologia de governo nestes domínios? Que alternativas nos abrem as ferramentas Focaultianas na
construção de espaços de resistência? Se a preocupação nossa contemporânea não é já a da
verdade, mas antes a de perceber como essa verdade funciona, é no processo de desnaturalização e de desactivação dos efeitos de poder dessa verdade que se concentra o nosso esforço,
tornando então vazio e inútil esse nome do génio ou do autor nas dinâmicas da inventividade.
Dizer isto é assumir um posicionamento teórico que se revê no espaço da acção e da resistência e que, mais do que pensar as causas ou as origens, se solta no trabalho de análise dos processos que nos tornaram nos sujeitos que hoje somos e no entendimento dos modos pelos
quais nos (re)vemos nesse sujeito.
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O texto que se segue é uma reflexão em torno da hipótese de relacionar historiograficamente as ideias de polícia e de educação. Num primeiro momento será explicitado o percurso
metodológico que conduziu à formulação do objectivo central da tese. O segundo momento
procurará determinar o tipo de narrativa que é possível criar a partir desse mesmo posicionamento, delimitando os objectos de pesquisa e os instrumentos teóricos que lhe são próprios.
Por fim, em jeito de conclusão, será destacado um conjunto de novas problemáticas suscitadas
por esse movimento em que decidi embarcar, e que poderia caracterizar-se pelos seguintes
imperativos: i) utilizar outros pensadores de modo instrumental, mais do que a título de monitorização da minha escrita; ii) entender os objectos de estudo como problemas produzidos no
interior de uma narrativa, e não tanto como verdades necessariamente inscritas num processo
civilizacional.
A Casa Pia de Lisboa, instituição total fundada sob D. Maria I e Pina Manique, servirá de
exemplo dessa materialização do gesto educativo no coração das práticas policiais entre as últimas décadas do século XVIII e meados do século XIX. A tese que procurarei defender, centrada no devir-escola das práticas policiais de governo, incorpora uma crítica às relações que
tradicionalmente se estabelecem entre o policial e o educacional, quer sejam da ordem da contradição, do paradoxo, de denúncia da deriva totalitária, ou ainda, no caso particular da orfandade e da mendicidade, da feliz e necessária coincidência entre um poder que tudo pode e um
humanitarismo que tudo presta.
Registe-se o facto de esta discussão se assumir, para já, como um roteiro de investigação, com os seus avanços, impasses e recuos, e que, por essa razão, se posiciona mais do lado
da interrogação ou da possibilidade de formulação de um problema, do que na perspectiva das
respostas, das soluções, ou dos resultados empíricos.

I
A finalidade do estudo a que me propus nos últimos anos foi emergindo lentamente sob
a forma de posição singular definida “pela exterioridade duas suas vizinhanças” (Foucault,
2008a: 19). De facto, lançando um olhar retrospectivo sobre a pesquisa efectuada, observo que
o lugar agora ocupado resulta em grande medida de um movimento de sucessivas desfamiliarizações em relação a tudo aquilo que tomava por certo e seguro e que, nessa qualidade, permanecia teimosamente no domínio do impensado.
Como tarefa inicial, entreguei-me à paciente recolha de textos que, ora centrados na
Casa Pia de Lisboa, ora na sua figura de proa Diogo Inácio de Pina Manique, operassem o cruzamento entre o policiamento e as práticas educativas. Esperava-se assim reunir uma diversidade de pontos de vista sobre esse estranho – e, em toda a aparência, anacrónico – encontro
do absolutismo de Antigo Regime com uma filantropia que mais facilmente se imaginaria incorporada num contexto oitocentista. Seria esta uma confluência única de factores em demanda
de um enquadramento analítico adequado: como é sabido, à excepção da Casa Pia, todos os
demais estabelecimentos pios de apoio social edificados em Portugal até ao século XIX (Casa
dos Expostos, Roda dos Expostos da Santa Casa da Misericórdia) integravam o conceito de caridade, o qual pressupõe a descontinuidade nos auxílios prestados e nunca por nunca a formação intensiva tendo em vista a produção de um determinado tipo de cidadão. O próprio Colégio
dos Órfãos do Porto, fundado em 1651, apesar de oferecer uma formação completa aos seus
internos, limitava-se a administrar princípios morais e religiosos sem qualquer pretensão programática de apetrechar os alunos com as ferramentas necessárias para sobreviver na mesma
medida em que se tornavam úteis para servir o Estado.
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Tratava-se então de perscrutar obras de referência – A Real Casa Pia de Lisboa (17801895): notícia da sua fundação, história, fins e organização actual, de Francisco Simões Margiochi, director do estabelecimento entre 1889 e 1897, Real Casa Pia de Lisboa: breve notícia da
sua fundação, de César da Silva com prefácio de Teófilo Braga, ou ainda Pina Manique, o Intendente de antes quebrar… (Costumes, banditismo e polícia no fim do século XVIII, princípios
do século XIX), de Eduardo Noronha, e Pina Manique, o político, o amigo de Lisboa, redigido
por Francisco de Assis de Oliveira Martins – em busca da problematização de um conceito de
polícia que aparentava contradizer a conotação negativa, de procura e sanção da falta, que hoje em dia lhe atribuímos sem grande reflexão.
Porém, verifica-se que estes textos, longe de apresentarem visões incompatíveis ou divergências de método na abordagem ao problema polícia, reiteram na verdade os mesmos recursos estilísticos, vertendo incansavelmente uma narrativa identitária centrada em Pina
Manique para dentro da análise dos acontecimentos que tornaram a Casa Pia uma realidade
institucional. É assim que – trate-se de historiar a Casa Pia ou narrar os feitos do Intendente –,
não cessam de se repetir os mesmos temas: a face negra do absolutismo, com os seus temíveis
excessos; a necessidade de, apesar de tudo, livrar todos aqueles órfãos e indigentes do estado
miserável em que se encontravam na Lisboa pós-terramoto; a proclividade progressista que
Pina Manique revelava pelas artes e pela cultura, que se opunha ao seu lamentável – mas ainda
assim compreensível – conservadorismo no foro da política. Com efeito, todos estes textos de
finais do século XIX e meados do século XX parecem convergir na ideia de que “a acção benéfica de Pina Manique [se] estende a tudo quanto represente melhoramento e progresso” (Noronha, 1923: 27). A dicotomia entre um poder discricionário e retrógrado e um pensamento
progressista e filantrópico, em vez de se constituir como tema de um debate público de cariz
político onde cada texto se virasse para o exterior e representasse uma posição relativa, aparece já resolvida e pacificada no interior desses mesmos escritos através de uma dupla imposição:
a) a ideia da necessidade da polícia, que remete para o papel providencial do Intendente num
período de dissolução e subversão generalizada dos costumes na sociedade portuguesa (Noronha, 1923: 22); b) a ideia de uma necessidade de educar, devolvendo-nos a imagem de um
Pina Manique que, por inspiração própria, interpreta o sentido dos ventos da história, optando
pela regeneração da indigência desvalida e abandonando as antigas práticas de interdição, punição e segregação. Produz-se assim essa figura histórica de enorme alcance, que ainda hoje
nos reconforta o espírito, tomando assento entre os excessos do absolutismo e os primeiros
passos da nossa frágil e inicialmente precária experiência do liberalismo. Consola-nos nele, ainda e sempre quando falamos na Casa Pia de Lisboa, esse estatuto de homem entre duas épocas (Tavares, 1990) que continua a ecoar em todos os empreendimentos historiográficos
patrocinados pela mesma instituição (Pinto, 1994; Araújo, 2000) e que nos reendereça inexoravelmente para a mesma metáfora: que o acto policial e o gesto educacional se relacionam por
exterioridade e que, no seio desta relação de exterioridade essencial, apenas se cruzam quando
um acontecimento histórico declara a sua necessidade profunda, ou quando um homem de excepcional clarividência – um autor da história – dá mostras do seu génio num misto de inspirações e vontades pessoais (Barthes, 2007: 56). Fazer a história da Casa Pia ou do Intendente
Geral da Polícia foi, durante muito tempo, uma actividade que parecia somente confirmar as
certezas do autor quanto ao seu próprio humanismo e patriotismo: “Hoje, decorrido mais de um
século, pode afirmar-se, aguentando, bem segura e equilibrada a balança da Justiça, que [o
Intendente] só empregou a força extraordinária e discricionária de que dispunha em benefício
da colectividade portuguesa e em honra da sua pátria.” (Noronha, 1923: 26).
Não encontrando nestes textos senão o tom panegírico da instituição ou a benevolência
dos princípios exaltados, tornou-se imperativo buscar noutros lugares esses pontos de contacto
entre polícia e educação que tivessem algo a dizer sobre a minha existência no presente, en-
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quanto indivíduo escolarizado, sem que isso significasse passar para o papel um conjunto de
fundamentos cooptados a uma história da verdade tal como ela nos é veiculada pelas instituições. Seguindo esse rumo na pesquisa, foi ganhando ímpeto o desejo de me afastar paulatinamente de um sujeito histórico colectivo que incorporaria esses determinismos de “mais escola”,
“mais cultura”, “menos regime despótico” e se manifestaria secretamente, em toda a sua virtuosa rectidão, nas linhas tortas que o passado nos oferece e que carecem de interpretação. Tratava-se agora de depreender o gesto educativo a partir do pensamento e das práticas policiais,
e não de descobrir as misteriosas origens do progresso na alma de um conservador ou no espírito da humanidade.
Não foi, contudo, no campo da história da polícia em Portugal, que se descobriu um
ponto de partida para estudar este problema. Tanto na História da Polícia de Lisboa de Albino
Lapa como na História da Polícia de Segurança Pública de João Cosme, é dedicado um espaço
para a análise etimológica do termo (determinação das origens) e para a descrição da sua polissemia (os diferentes significados de polícia). Em capítulos dedicados à Intendência Geral da
Polícia, esta aparece-nos em toda a sua singularidade – ou seja, em tudo aquilo que a diferencia das polícias que a precedem e daquela que hoje em dia conhecemos. Em ambos os casos,
ainda assim, parece tratar-se de um parêntesis aberto – e instantaneamente fechado – no interior de relatos que, mais do que uma história da polícia, aparentam construir uma história da
«ordem pública» e dos que, em diferentes épocas, a procuraram garantir. A noção de polícia
não é problematizada, aparece antes sob a forma de uma invariante histórica cujas diferentes
materializações se encontram aquém ou além do que hoje em dia chamamos de polícia de segurança pública. Naturalmente que a Intendência Geral da Polícia, sob este aspecto, representa
o excesso policial criado a partir de um Estado refém do despotismo. O seu vasto leque de atribuições e de campos de actuação – desde a fundação do teatro de S. Carlos até à iluminação
das ruas da capital; desde a perseguição de criminosos e maçons até à fundação da Casa Pia,
não esquecendo a plantação de oliveiras, a vigilância das alfândegas e o combate ao contrabando, ou ainda a coordenação de todos os magistrados criminais – não seria mais do que o
antecedente histórico de uma espécie de totalitarismo.
Em maior proximidade com o diálogo que pretendia entabular a propósito da correspondência entre polícia e educação, encontram-se os escritos de José Subtil e Patrícia Félix
(Subtil, 1993, 2007; Félix, 1998), ambos contribuindo com trabalhos decisivos para a continuidade de um campo historiográfico que havia dado os primeiros passos, entre nós, com António
Hespanha. Ainda do ponto de vista da história dos poderes e das instituições, não se poderá de
modo algum ignorar os contributos de Fortunato de Almeida, António Hespanha, Pierangelo
Schiera, e Guido Astuti (Almeida, 1927; Astuti, 1967; Schiera, 1968; Hespanha, 1984). Esta série de leituras permitiu a configuração de um campo de estudo independente – o fenómeno
policial na Europa setecentista – que conduziu a investigação no sentido de analisar a Intendência Geral da Polícia como acontecimento, com as suas regularidades de forma e o seu carácter de dispositivo, ou seja, de uma amálgama de práticas sociais e de reflexões sobre a
governação (Agamben, 2009: 2) que circula no contexto europeu e assume diferentes modalidades consoante o país em que é aplicada. Assim, enquanto a questão policial é levantada em
França, ainda no século XVII, a partir da administração local e na Alemanha/Prússia enquanto
saber universitário que transita para a área governativa, em Portugal parece ocupar o pensamento das altas esferas do poder desde o marquês de Pombal, captando igualmente a atenção
de um professor de Retórica que nos finais do século XVIII traduz do francês os Elementos Gerais da Polícia de um Estado (Vasconcelos, 1786). Contam-se entre as suas obras um manual
de civilidade pueril intitulado O Perfeito Pedagogo na Arte de Educar a Mocidade: em que se
dão as Regras da Polícia e Urbanidade Cristã conforme os usos e costumes de Portugal (Vasconcelos, 1782) e uma outra tradução a partir do francês: Livro dos meninos, ou ideias gerais,
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e definições das coisas que os meninos devem saber (Vasconcelos, 1824). No contexto pedagógico, o autor fala livremente de uma noção de polícia que se aproxima dos termos urbanidade e civilidade. Nos Elementos Gerais da Polícia de um Estado, discorre-se sobre a utilidade das
escolas e do desenvolvimento das “ciências” para uma optima maximização dos recursos do
Estado através da formação de vassalos obedientes, virtuosos e trabalhadores.
O elo entre polícia e educação, no século XVIII português, encontra-se assim explicitamente demonstrado em obras que focam cada vez mais a natureza produtiva do gesto policial.
Este opera directamente sobre a vida dos vassalos, em tudo o que sejam manifestações da experiência dos homens enquanto seres vivos, mas apenas na medida em que influem sobre o
estado civil e político da Nação (Vasconcelos, 1786: 21). A polícia não procura administrar directamente o comércio, a agricultura, a produção de manufacturas, a prática da religião ou das
ciências, nem sequer ditar um modo de vida às famílias do reino, mas sim remover os obstáculos que se opõem ao seu bom funcionamento, ou seja, a um estado de adequação e de alinhamento com o governo do Estado. É seu apanágio prever e prevenir eventuais entraves à vida
económica do Estado (furtos, desvios, erro humano, desastres naturais) e à produtividade em
geral, à vida (atentados à integridade física, homicídios), e ao pensamento (promovendo uma
moral dos "bons costumes") dos cidadãos: uma equação em que a felicidade e o bem-estar de
cada indivíduo potencia o fortalecimento do próprio Estado:
Hoje se entende por Polícia a arte de estabelecer os regulamentos interiores, de sorte
que o bom estado das famílias e dos particulares se ache inteiramente ligado com o bem do
Estado. A boa Polícia une pois invariavelmente o interesse do Soberano com aquele de todos os
vassalos; o bem de todas as ordens de vassalos com a de todos os particulares; a utilidade de
todo o Estado com aquela do maior número de indivíduos possíveis. (Vasconcelos, 1786: 5-6)
Desenvolve-se assim um objecto de estudo mais claro, balizado pelas ideias de governo
da vida e de fortalecimento do Estado. A polícia, não obstante a sua índole proibitiva e de enfrentamento directo da criminalidade, desenhava em paralelo todo um território de engenharia
social em que subtilmente canalizava, ou pelo menos organizava, a existência dos indivíduos
tendo em vista o incremento de potência e a confirmação reiterada da autoridade do Estado.
Colocava-se agora uma outra questão no horizonte da pesquisa. É certo que estas análises, muitas delas de inspiração foucaultiana, potenciam um olhar mais complexo sobre as práticas governativas a partir dessa ideia de polícia desenvolvida pelo pensador francês no seu
curso Segurança, Território, População (Foucault, 2008b). Mas não convidaria essa aproximação
demasiado tangente às ferramentas de Foucault a uma certa esterilidade do argumento? O
conceito de polícia, assim desenvolvido, não resolveria de uma forma demasiado imediata, por
simples aplicação e preenchimento de espaços, todas as questões que a Casa Pia poderia levantar? Não seria demasiado fácil colorir este acontecimento histórico – a célere escolarização
de um estabelecimento inicialmente fundado como um híbrido de prisão, casas de correcção e
oficinas – com o propósito governamental de uma polícia que já não reconhecemos como nossa
e cujas funções permanecem, para nós, na ordem do absoluto estranhamento? Se com a historiografia tradicional se corria o risco de revisitar a narrativa demasiado familiar do triunfo das
Luzes sobre os atavismos de Antigo Regime; se no campo da história da segurança pública era
difícil ultrapassar o problema da transcendência histórica da actividade policial; não obrigaria o
estudo intensivo da ciência da polícia setecentista (science de police, Polizeiwissenschaft) a uma
fidelidade suspeita por um espírito dos tempos para o qual Michel Foucault e alguns historiadores do Direito teriam não só gizado o enquadramento analítico mas também a interpretação
cabal? Ao associar a questão policial às idiossincrasias do absolutismo, não estaríamos de novo
a invocar uma transcendência, desta vez em torno do Estado enquanto ponto de origem de
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todo o poder totalizante exercido sobre uma população; poder esse cuja propagação ilimitada
atribuiríamos a uma falta de razão política? A questão que agora se colocava não se prendia
mais com a configuração do campo de análise. Interessava compreender – isso sim – em que
medida é que esta abordagem poderia ser útil para uma história do presente.
II
O passo seguinte levou-me a tentar pensar no que poderia constituir uma historiografia

inquieta e intempestiva, por oposição a uma historiografia polémica e verdadeira. Numa historiografia inquieta, tratar-se-ia menos de descrever esses outros que já viveram, semelhantes ou
diferentes de nós, mas de escrever sobre as coisas que se nos colam no presente. Não tanto a
identidade ou a diferença dos discursos históricos (vistos como opinião, transportadores de verdades) em relação a quem sobre eles escreve, mas a análise de elementos constitutivos do presente (vistos como produtivos, e produtores de verdade). Deste ponto de vista, os discursos
não transportariam consigo uma verdade, mas corporizariam estratégias. São as estratégias e
os modos de articulação dos discursos que agora importariam, e não tanto a relação identitária
do autor com a verdade dos acontecimentos históricos:“considero que quando nos ocupamos

da história do escrito histórico, são as intenções do texto que deveriam interessar-nos, e não as
intenções do autor.” (White, 2003: 61)
Estou também com Hayden White quando, a propósito do discurso historiográfico, nos
diz que a “representação de uma coisa não é a coisa em si” (White, 2003: 51) e que, como tal,
a narrativa em história é sempre uma modalidade de produção de significados. Assim sendo,
cada historiador é convidado a compor o seu próprio tempo. Compor um tempo não significa
inventar factos, mas conferir sentido narrativo a uma série de acontecimentos dispersos. O
tempo histórico, assim produzido, será sempre intempestivo, ou seja, nunca será bem-vindo,
não sera beatífico nem consolador; não alimentará um discurso identitário da certeza, mas um
discurso da crítica à identidade e da intangibilidade do sujeito.
Se a construção de um modelo narrativo historiográfico pressupõe a dúvida e a incerteza em relação ao objecto de estudo, deve por isso ser auto-explicativo, no sentido em que descreve os seus próprios gestos inventivos. O momento auto-reflexivo e o momento analítico ou
propriamente historiográfico acontecem em simultaneidade, visto serem as dúvidas sobre a validade ou adequabilidade da escrita a constituir o objecto de estudo. Só numa escrita que não
se apresenta enquanto escrita artesanal é que a constituição de um objecto de estudo e a sua
problematização aparecem como momentos distintos. Assim, a teoria não comanda a escrita;
são os problemas de escrita que reclamam fragmentos teóricos de outras escritas.
Como se pôde verificar na primeira parte deste texto, a pesquisa encontra a sua motivação para continuar não apenas na autocrítica, como também na crítica em relação a outros
discursos. Funda-se por isso numa espécie de encruzilhada onde os problemas de escrita são
também problemas de enfrentamento com o conhecimento – ou com o estado do conhecimento – no presente:
Visto que está sempre a escapar à lógica, perguntando constantemente à lógica se esta
é adequada para captar a essência do seu tema, o discurso tende sempre para a reflexão metadiscursiva. Por isso, todo o discurso trata sempre do próprio discurso, assim como dos objectos que constituem o seu tema. (White, 2003: 70)
Como poderá então uma escrita do enfrentamento assumir-se como não polémica; excêntrica aos conflitos em nome da certeza e da verdade únicas? Julgo que, se o objecto de estudo se constituir como dúvida, como algo que nunca está muito certo da sua própria
viabilidade, poderá então atravessar toda a documentação sob a forma de uma pergunta cuja
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subsistência e pertinência dependerão sempre dos recursos teóricos que a passo e passo reclamar para se alimentar. No caso presente, a interrogação de base – como relacionar historicamente a polícia e as práticas educativas modernas? – desdobra-se num duplo processo de
pesquisa cujo objectivo será determinar as condições de possibilidade da pergunta em questão
(que a prioris aceito quando formulo este problema?), por um lado, e as respostas instintivas,
ou de senso comum, que determinado conhecimento nos permite dar a este problema, por outro. Procurar delimitar, portanto, não apenas o lugar ocupado pelo sujeito da escrita, mas também traçar o percurso dos discursos que formam a nossa opinião corrente no presente.
Como utilizar aquilo com que me fui familiarizando (conceitos como polícia ou educação)
de modo a expandir a minha escrita para territórios menos familiares? Como inventar uma estratégia de escrita que desnaturalize o senso comum, mostrando-o na sua qualidade de lenta construção de evidências a partir de contingências históricas, posicionamentos relativos e
enfrentamentos de forças? É delineando este movimento que o texto não polémico se coloca em
contraponto à ideia de um objecto de estudo inscrito na natureza das coisas e da história, mas
também à pretensão de decifração do real implícita num conceito tomado como dogma ideológico. A escrita pode assim revestir-se simultaneamente de um papel de crítica do princípio teórico
fundador, que impõe uma mundividência, e de desconstrução do senso comum inquestionado,
que rarefaz a nossa capacidade de pensar diferente. Em consequência, parece-me mais útil a
uma historiografia inquieta e intempestiva, não exactamente a identificação da filiação teórica ou
do objecto de estudo, mas de intrumentos teóricos e hipóteses de estudo. É a hipótese de pesquisa que identifica a Casa Pia de Lisboa com a polícia, por um lado, e com a modernidade educativa, por outro, que conduz a escrita no sentido da busca de ferramentas adequadas, não só para
pensar coisas diferentes do senso comum, como também para desvincular essas mesmas ferramentas de qualquer filiação a que possam estar inicialmente amarradas.
*
Que recusas pressupõe, então, esta ambição de falar na polícia setecentista para, através dela, descobrir a eclosão da nossa própria contemporaneidade?
•

Evitar uma história institucional da polícia. Significa isto que o gesto policial não será
tomado como uma invariante histórica que coloca frente a frente as forças da segurança pública e a periculosidade constante da desordem urbana.

•

Não subscrever por inteiro uma análise da polícia setecentista que a defina em termos
de um simples “produto do seu tempo”; uma “monstruosidade do despotismo”, um arcaísmo institucional que, pela distância que nos separa dele, o torna ao mesmo tempo
curioso, estranho e assustador para o democrata convicto.

•

Contornar uma opinião comum, segundo a qual a Casa Pia de Lisboa se teria constituído como uma “Universidade plebeia”; um ilhéu de caridade e de Luzes num período
onde pontificaria, de um lado, a libertinagem e a desordem urbana e, do outro, o obscurantismo político e a censura intelectual.
*

Voltemos agora um pouco atrás, retomando o que há instantes ficou em suspenso: a
aproximação entre a ideia de uma polícia produtora de vida e o gesto educacional moderno.
Quando falo de polícia refiro-me, como já disse, ao significado utilizado por Michel Foucault, no
curso Segurança, Território, População, com o intuito de inteligibilizar uma modalidade de go-
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verno dos homens dirigida não tanto a um território (soberania tradicional) ou a um conjunto
de corpos (disciplina), nem mesmo à alma do cristão (pastoral cristã), mas a uma população
entendida como um complexo de seres vivos que se relacionam entre si e com o meio que habitam. Esta ferramenta foi importante para isolar a ideia de vida como objecto de governo, de
modo a relacioná-la com o gesto educativo moderno, o qual visa sempre a produção de cidadãos; ou a invenção de vidas a partir de uma realidade institucional. Esta é, pois, a ideia fundamental, a tese da tese: a análise de uma nova arte de conduzir os homens através da
construção das suas próprias narrativas de vida. A proposição de Nietzsche – existir: parece que
não temos outra forma de o imaginar senão “viver” (Agamben, 2009: 33) – ganha um peso
adicional se compreendermos que, enquanto alunos, somos produto de uma ideia específica de
vida que apenas uma instituição em Portugal – de carácter excepcional e de futuro sempre
ameaçado durante os primeiros anos de existência – promoveu em finais do século XVIII.
Quando em 2008-2009 apresentei o Projecto de Tese, e nos meses que se seguiram,
foi-me possível cristalizar a pesquisa em torno de uma série de questões invocadas pelo título A
polícia de todos e de cada um: razão de Estado e governo da vida no Portugal do século XVIII.
Tratava-se, nesse período, de tentar compreender a proveniência dispersa de um pensamento e
de uma prática de governo que, durante o século XVIII, foram assumidos como fórmula generalizada de governar os Estados, e que preconizavam uma ligação fundamental entre o crescimento do poder do Estado e uma vigilância atenta, em pormenor, que, de certa forma, se
colasse às minúcias da vida dos homens e as alinhasse com os propósitos políticos da razão de
Estado mercantilista. O vis-à-vis desta racionalidade de governo, aquilo que constitui o seu
campo de intervenção, não seria já um território e seu conteúdo (soberania tradicional) ou o
corpo e as suas potencialidades (disciplinas), nem mesmo a alma dos homens e a sua Salvação
(pastoral cristã). A atenção vira-se para a relação dos homens entre si e com o meio que os
rodeia: os locais onde habitam, a forma como constituem família, os padrões de nascimento e
morte, as actividades em que se empregam, as trocas que estabelecem entre si. Se o novo instrumento de análise e intervenção que começa a ser utilizado para lidar com esta nova realidade (e a ganhar corpo, de uma forma geral, na teoria política no século XVIII) é a ideia de
população, aquilo que verdadeiramente se constitui como objecto de governo é a vida, ou seja,
uma série de narrativas individuais no interior das quais se observa, se revelam, se tornam legíveis, condutas ou padrões de comportamento.
O propósito da minha tese era, então, o de reconstituir toda esta trama complexa do
policiamento em Portugal. Uma narrativa que nos conduziria desde as formas mais arcaicas do
termo – policiar a cidade (Quadrilheiros de Lisboa), policiar ou polir o trato ou a fala (educação
dos meninos nobres), polícia cristã (regras de conduta direccionadas ao leigo, constituindo uma
espécie de didáctica da vida cristã) – até à estrutura institucional personificada pelo Pina Manique, cuja margem de manobra governamental na segunda metade do século XVIII parecia
quase ilimitada. Daí decorreria, naturalmente, a ideia de que o gesto educativo moderno teria
as suas raízes mergulhadas na estratégia policial de governo do Estado, já que a Casa Pia de
Lisboa, esse primeiro “laboratório da modernidade pedagógica” (Ó, 2003), tinha sido fundada
em 1780 pela Intendência Geral da Polícia.
O pêndulo deslocou-se, de seguida, para uma perspectiva que passou a colocar no centro das suas preocupações as noções de movimento e de deslocamento. Como proceder para
explicar a acelerada escolarização de um estabelecimento policial?
A ideia de polícia e a sua prática deveriam ser descritas na sua contingência, à semelhança de um encontro fortuito entre estranhos, e nunca na sua evidência enquanto fenómeno
socio-político: a trama do policiamento como modalidade de governo seria substituída pela trama do “vivo” enquanto objecto e sujeito de governo. É, portanto, a história do vivo na medida
em que foi fabricado por um feixe de relações móveis, que me interessa traçar. Só nesta pers-

CD-ROM DE ATAS | 923 | COLUBHE 2012

pectiva de cerco incremental de um homem vivo, produtivo e falante seria possível pensar o
gesto educativo e a criação das populações escolares modernas à luz de uma polícia de todos e
de cada um.
Parece assim resolvido o problema de uma polícia cujo único referencial seria o seu
próprio momento histórico, e que pelas suas particularidades não se assemelharia de modo algum a algo em que nos reconheçamos na contemporaneidade. É na ideia de deslocamento – a
mudança de perspectiva que procurei esclarecer – que reside a chave para compreender esse
afastamento em relação a uma historiografia de inspiração foucaultiana que descreve “o passado” em pormenor, mas que não encontra esse outro tempo historiográfico em que seria possível coexistirmos com aqueles órfãos, por muito distantes que se encontrem de nós. A minha
ideia foi afastar-me um pouco de conceitos-base apreendidos a priori e observar, ver funcionar
o poder na sua capilaridade com as formas de saber: essa mutação no interior da Casa Pia, tão
estranha à nossa ideia de polícia, de uma lógica de prisão e correcção para uma lógica de centramento no aluno e nas suas capacidades. O meu título anterior, que incluía a explicitação razão de Estado e governo da vida no Portugal do século XVIII, pareceu-me um pouco hierático
para descrever algo que era da ordem do movimento, da transformação. Optei então por a Casa Pia e o devir escolarizante do governo da vida, não porque se tratasse de narrar uma alteração significativa nos princípios fundamentais que regiam a Casa Pia, mas porque entendo que
essa modificação se dá no interior dos próprios mecanismos de poder-saber. Mais uma vez, o
pensamento de Foucault viria em meu auxílio, não exactamente com uma linguagem da governamentalidade que tudo explica de antemão, mas com instrumentos que permitem reflectir sobre a mudança e a transformação; o que equivale a dizer: com a generosidade de quem nos
ajuda a não parar de escrever –“… uma mudança, na ordem do discurso, não supõe “ideias

novas”, um pouco de invenção e de criatividade, uma mentalidade diferente, mas transformações numa prática.” (Foucault, 2008a: 234)
*
Governar pela polícia, nos reinados de D. José, D. Maria I e D. João VI, era uma actividade simultaneamente generalista e compósita: era absolutamente crucial que três grandes
estratos da governação – o governo da infância, o governo do Estado, o governo da cidade –
estivessem numa relação cotangencial. A formação de determinado tipo de súbdito (primeiro a
nobreza, no Colégio dos Nobres, depois os órfãos da Casa Pia); a governação do Estado; a ordem pública nas cidades – cada um destes elementos só colocava um problema, só era uma
questão do foro da polícia, na medida em que os outros dois também faziam parte da equação.
Parece-me de particular interesse frisar, para uma história do presente, que dentro do gesto

educativo moderno está implícito um problema de ordem pública, e está também implícita a
noção de fortalecimento e de continuidade do Estado.
A Casa Pia de Lisboa, fundada com o intuito de remediar um problema de pobreza e
mendicidade, é também um instrumento que permite ao Estado governar a vida de modo a que
esta vida, assim entendida, o glorifique e fortaleça; e é igualmente uma engrenagem produtora
de determinado tipo de sujeito que é útil ao Estado e pacífico na cidade. Ela aparece, se quisermos, no centro de toda a problemática do governo da vida.
É nesta instituição, que sobreviverá à queda de um regime e que não mais cessará de
se desenvolver, que é possível, no meu entender, observar a linha de fuga de um dispositivo
policial cujo devir foi não tanto punir, segregar ou interditar, mas produzir sujeitos, fazê-los falar e individualizá-los ao máximo num contexto de anonimato quase total. Penso que essa, mais
do que a história dos regimes políticos ou dos grupos profissionais, é a narrativa que mais nos
aproxima do nosso próprio devir enquanto sujeitos no tipo de sociedades em que vivemos.
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Trata-se, então, de pesquisar a documentação administrativa da Casa Pia de Lisboa,
entre 1780 (quando era pouco mais do que uma amálgama de estabelecimentos prisionais, casas de correcção e pequenos colégios de ofícios) e 1834 (quando os vários colégios se encontram já em processo de escolarização) em busca desse ser vivo que aos poucos vai
aparecendo, sobre o qual há cada vez mais a dizer, e que deverá constituir-se como mestre de
uma vida que ainda não começou; da sua própria vida.
Assinala-se deste modo uma mutação fundamental no conceito de vida. A vida dos homens começa agora a ser registada a partir das noções de desvio em relação à norma (o órfão,
o louco, o doente, o condenado), e será a partir desse governo do desvio que se generalizarão as práticas de governo populacional aplicadas a “todos e cada um”. De acordo com Foucault, em Vigiar e Punir:
A criança, o doente, o louco, o condenado tornar-se-ão, cada vez mais facilmente a
partir do século XVIII e segundo uma via que é a dos mecanismos de disciplina, objecto de
descrições e de relatos biográficos. Esta transcrição por escrito das existências reais não é mais
um processo de heroização; funciona como processo de objectivação e de sujeição." (Foucault,
2004: 160)
Acrescenta ainda:
Num sistema de disciplina, a criança é mais individualizada do que o adulto, o doente
é-o antes do homem são, o louco e o delinquente mais do que o normal e o não delinquente. É
em direcção aos primeiros, em todo o caso, que se voltam na nossa civilização todos os mecanismos individualizantes; e quando se quer individualizar o adulto são, normal e legalista, agora
é sempre perguntando-lhe o que ainda há nele de criança, que loucura secreta o habita, que
crime fundamental ele quis cometer. (Foucault, 2004: 161)
Cada vez mais, o homem será, a partir de meados do século XVIII e num processo que
parece inexorável, objecto desse governo da vida.
III
Mas de que vida se fala? Não se trata certamente da extrapolação de outras noções de
vida para um contexto universal. Esta vida não é mais a dos santos, com os seus milagres e
martírios servindo de chave de leitura para uma vida que glorifica o Além e secundariza o elemento ético da relação do indivíduo consigo mesmo; não é também a vida estatutária de Antigo
Regime, cuja narrativa obedece às noções de cumprimento e missão dentro de cada grupo
(como é que o nobre se enobrece ou envilece pelos seus feitos, como é que o clérigo ou o bispo se mostram dignos ou indignos da missão que lhes foi confiada, com que sucesso é que o
rei ou o pai de família souberam desempenhar o seu papel de governo do reino ou da casa?) e
em cuja estrutura pontificam, como guias, os grandes exemplos da moralidade (portanto: o
moral e o imoral), da glória, ou da ascensão e da queda. Distingue-se igualmente dessa vida
que nos descreve Shakespeare, por intermédio do aviltado aristocrata Macbeth - "... nada mais

é do que uma sombra que passa, um pobre louco que se pavoneia e se agita por uma hora no
palco em cena e, depois, nada mais se ouve. É um conto contado por um idiota, cheio de som e
fúria, significando nada." Tanto a política, como a pedagogia, como as técnicas disciplinaressecuritárias encontrarão nessa insignificância de som e fúria toda uma rede complexa de significados que, além de produzir sujeitos de determinado tipo, constituirá a própria base de funcionamento, ou condição de possibilidade, do poder sobre a vida e de todos os seus contrapoderes. Essa rede de significados é balizada por três princípios: o governo do futuro através
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do governo do presente (na Casa Pia como nas prisões: o triunfo do internamento daqueles
cujo futuro desgovernado representa um perigo); o governo do presente através de uma narrativa do passado (na Casa Pia como nas medidas policiais para a cidade, como também nos processos judiciais: os registos do passado como chave para compreender alguma falta no
presente); o governo de si através da relação que se estabelece entre o sujeito e a linguagem
que o descreve (na Casa Pia como no governo do Estado: a aritmética política como tecnologia
de governo que faz determinada população operar, agindo sobre si e sendo conduzida pelas
instituições, por confronto permanente com os instrumentos que a descrevem: a descrição do
comportamento de um órfão seria, assim, uma prescrição para que ele aja sobre si mesmo em
função de uma maior homogeneização populacional).
Na Casa Pia, os órfãos definem uma espécie de grau zero da vida; a potência de vida
no seu estado natural, puro, desprovido de passado, de futuro, e de estatuto. A orfandade forma um conjunto populacional onde nenhuma personalidade se destaca fora de uma narrativa
de vida: o triunfo do indivíduo depende inteiramente da forma como é preenchida essa vida
sem passado, com um presente indeterminado e um futuro imprevisível.
Penso que o nosso estatuto de alunos entronca por inteiro nesta concepção policial do
futuro cidadão. Todo o trabalho escolar foi – desde a criação dos liceus por Passos Manuel até
aos nossos dias –, pensado com o intuito de colocar o aluno num diálogo permanente consigo
mesmo, numa produção e representação da sua própria bionarrativa, de modo a apetrechar-se
no governo da sua alma no presente e no futuro.
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Objetivos
Nos discursos que marcaram a emergência da modernidade pedagógica brasileira, raramente a tríade natureza/infância/ciência esteve ausente do debate educacional. Ora objeto de
crítica, ora ponto pacífico, a definição da criança como um ente formado por um substrato hereditário, portador de condutas previsíveis e de habilidades em desenvolvimento, remonta a
quase um século, constituindo até hoje um rico cabedal das palavras e coisas educacionais.
Destarte, esta pesquisa ambiciona tratar de tal codificação histórica. Dito de outra maneira, visamos problematizar as diferentes formas pelas quais os profissionais da educação do início do século passado colocaram em palavras os comportamentos dos aprendizes, ou, mais
especificamente, como os primeiros estabeleceram premissas norteadoras para a gestão dos
corpos e almas dos segundos e, assim fazendo, findaram, no mesmo golpe, por fabular suas
origens e decretar seus porvires.
Para tanto, tais profissionais dedicaram-se a medir, pesar, contar e comparar grandezas,
racionalizando a linguagem por meio da qual descreviam os educandos sob avaliação. Nosso
objeto de pesquisa – textos de divulgação científica publicados nas décadas de 1920 e 1930 por
autores ligados à pedagogia escolanovista no Brasil – é mostra contundente de tal racionalização.
Do grande oceano composto por dizeres que circularam no universo escolar brasileiro no
período aqui analisado, optamos por textos produzidos para a Coleção Bibliotheca de Educação,
editada pela Companhia Melhoramentos entre os anos de 1927 e 1979, perfazendo o total de
36 volumes e tendo sua “fase áurea” entre seu lançamento e os três anos subsequentes (Monarcha, 1997).
O destaque que concedemos à referida Coleção pressupõe a eminência de seu editor.
Lourenço Filho foi um importante reformista brasileiro que tem em seu currículo o mérito de ter
introduzido no Brasil o primeiro laboratório de Psicologia Experimental. Também participou da
Reforma Educacional do Ceará em 1922, foi docente de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal de São Paulo em 1924, dirigiu a Revista de Educação e figurou em diferentes cargos da
administração varguista durante a década de 1930.
O prestígio intelectual e político de Lourenço Filho permitiu que ele reunisse uma consistente mostra da intelectualidade brasileira e internacional em torno da Coleção Bibliotheca de
Educação. Os autores dos volumes, assim como os tradutores, foram escolhidos pelo editor em
razão de seus vínculos com instituições estatais, imprimindo “às obras um tom alto e oficial”
(Monarcha, 1997, p.40).
Das oito obras escolhidas para exame nesta apresentação, sete são volumes da referida
Coleção publicados entre 1927 e 1929; a eles foram somadas outras duas referências em virtude de sua visível conexão temática com as primeiras.
Tomaremos primeiramente Psychologia Experimental de Henri Piéron (1927), cujo interesse volta-se para a aplicação de um profícuo modelo científico para verificação das capacidades discentes. O mesmo enfoque de Piéron aparece na segunda obra que tratamos: A escola e
a psychologia experimental, de Edouard Claparède (1928). Segue-se a esta o volume assinado
por Sampaio Doria (1928), sob o título Educação moral e educação econômica, cuja abordagem
desloca-se para um inquérito sobre a origem da vontade nos educandos. Após a discussão sobre vontade e valores morais, voltamo-nos para aqueles autores que discorrem sobre o inatismo de certas tendências comportamentais. Desses autores, retomamos Pelegrino Junior com
seu livro Biotypologia e Educação (1936), o qual não consta propriamente da Bibliotheca de
Educação, mas foi coligido em razão da grande quantidade de referências à sua descrição dos
biotipos em diversos volumes da Coleção. Em conexão direta com Pelegrino Junior, encontramos o quarto volume da Coleção: Temperamento e carácter sob o ponto de vista educativo, de
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Henrique Geenen (1929), cujo objetivo é o de dissertar sobre o binômio hereditário/adquirido
na determinação acerca do que ele considera como indivíduo humano. A herança biológica
também está presente nas preocupações de Octavio Domingues, que comparece em nosso estudo com duas obras: A hereditariedade em face da educação (1929), o qual compõe o sexto
volume da Bibliotheca de Educação, assim como Eugenia (1933), cujos enunciados figuram de
modo bastante coerente com o discurso presente em grande parte da Coleção. Analisamos ainda a obra A lei biogenética e a escola activa, de autoria de Adolphe Ferrière (1929), na qual
aparecem ilustrativas considerações acerca do tema da liberdade, permitindo-nos sintetizar, a
partir dele, a correlação intrínseca entre natureza (tendências hereditárias), ciência (pedagogia
psicologizada) e criança (humano em desenvolvimento) presente na Bibliotheca de Educação.
Por meio da investigação por nós levada a cabo, foi possível constatar que, desde os
primórdios da escola reformada dos anos 1920, a observação criteriosa, a anotação persistente
e a intervenção segura parecem ter estado sempre presentes no horizonte dos pesquisadores
da psique infantil/discente. Assim, máquinas foram produzidas com fito de apurar as coletas;
gráficos, tabelas e quadros definiram as normas; a partir delas, teorizações minuciosas e previsões lógicas foram divulgadas.
Tal momento histórico, condizente com o avanço da concentração urbana no sudeste do
país, é marcado por iniciativas voltadas a uma suposta cientificidade definitiva dos processos
educativos. Daí os cruzamentos da psicologia experimental com a sociologia, a educação moral,
a genética, a estatística, dentre outros saberes em voga; todos eles visando garantir uma
enunciação tão explicativa quanto preditiva dos diferentes comportamentos. Segundo José
Gonçalves Gondra (2000), tratava-se de um tempo em que a urbanidade burguesa projetava
uma civilização higienizada, por meio da qual, “tendo em vista gerar/produzir sujeitos que pudessem ser integrados positivamente ao mundo do trabalho”, o cuidado com a criança garantiria a “defesa da sociedade” (p.105-106).
Parece-nos, ademais, que tais iniciativas operaram no sentido de constituir uma nova
gramática para determinar a natureza humana. Desse modo, as narrativas de si e, notadamente, as explicações para o sucesso ou fracasso – fossem de natureza escolar, profissional ou social – eram submetidas a um circuito de definições que codificava as condutas e, ao mesmo
tempo, as segmentava de acordo com um conjunto de atitudes esperadas. Os cientistas pedagógicos modernos, ao disporem de um montante de códigos em torno dos quais todos os humanos deveriam ser regulados, operaram vivamente em torno da sequência verificaçãodiagnóstico-prevenção, com vistas a definir as linhas de sustentação de uma educação escolar
doravante moderna.
Em nossa hipótese, a escola moderna, no momento em que sobreleva as definições biológicas para definir as individualidades de seus pupilos, oferece a eles critérios estritos de identitarização. Destarte, apresentamos como hipótese que tal modelo de escolarização, emergente
no Brasil dos anos 1920, converte-se, antes de mais nada, em uma potente matriz de bioidentidades (Rabinow, 2002).
Âmbito cronológico, metodologia e problemática
A constituição de bioidentidades, ou, com outras palavras, o movimento de absorção das
idiossincrasias por uma sequência de ações esperadas pelos cientistas da biologia não é atual.
Consideramos que ele emerge no Brasil ao mesmo tempo em que a escola brasileira assume
características massivas; época em que São Paulo, por exemplo, viveu os “frementes anos
vinte” (Sevcenko, 1992), caracterizados pelo afluxo populacional para as cidades em razão do
surto industrial gerado pelo contexto da Primeira Guerra Mundial.
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Observa-se igualmente que, já no final do século XIX, em diversos setores da gestão pública brasileira, elevam-se as preocupações quanto ao manejo dos grandes contingentes citadinos. A obra Da(n)ação da norma (Machado, Loureiro, Luz & Muricy, 1978) é rica em narrativas
acerca das preocupações da medicina social em relação à higiene urbana; por meio delas, torna-se evidente a conexão entre o corpo saudável do indivíduo e o corpo harmônico da cidade.
Nesse contexto, a escola moderna, tal como analisada por Cecília Hanna Mate (2002), eleva-se
como grande arauto de práticas racionais dirigidas à administração dos corpos dos escolares,
no sentido de inseri-los em um dado contingente populacional.
O procedimento a balizar nosso enfrentamento com as fontes aproxima-nos daquele utilizado por Ramos do Ó, para quem “estabelecer os processos de criação e circulação dos textos
é, literalmente, estar a fazer história. A verdade de uma fonte documental encontra-se, portanto, nos objectivos para que foi escrita e nas modalidades em que se viu transaccionada” (2009,
p.26).
A problematização dos jogos de verdade em torno do corpo infantil na modernidade educacional brasileira circunscreve nosso enfoque analítico, uma vez que pretendemos focalizar a
“história do que os homens chamaram de verdades e de suas lutas em torno dessas verdades”
(Veyne, 1982, p.172). Daí a opção por não procurar as causas anteriores de tais ou quais enquadres históricos, mas perseguir seus efeitos como desdobramentos de práticas específicas de
poder. Tal como Ramos do Ó, atentaremos para as condições de produção e circulação dos discursos no intuito de visualizarmos a potência produtiva das enunciações quando elas tomam o
outro como objeto de estudo e intervenção.
Para especular sobre os efeitos de poder gerados pelos enunciados a que nos dedicamos,
propomo-nos a analisá-los à moda foucaultiana, ou seja, almejamos “descrever os enunciados,
grupos inteiros de enunciados fazendo surgir as relações de implicação, de oposição, de exclusão, que podem ligá-los novamente” (Foucault, 2000, p.65-66). Trata-se, portanto, de tomar os
enunciados não como ilustrativos de um momento ou como reveladores de visões de mundo
subjacentes aos fatos históricos, mas como substratos possíveis, do ponto de vista genealógico,
para a constituição de determinados traços das subjetividades contemporâneas.
Dessa maneira, para constituir algo como a história dos jogos de veridicção que envolveram a produção enunciativa em torno da criação da escola moderna no Brasil, não podemos
fazer mais do que angariar discursos, alinhavar sua lógica interna, estabelecer as aproximações
e distensões entre os diferentes interlocutores para, desse modo, vislumbrar o espírito objetivo
de um tempo no qual se imaginaram alunos convivendo em escolas cujos cuidados desdobravam-se, primordialmente, como mantenedoras das condições da normalidade daqueles.
Fonte
A escola de massas no Brasil – instituída pela nova razão de Estado configurada com
Vargas nos anos 1930 – começou a se tornar um problema desde a década anterior, fosse no
sentido de racionalizar a educação nacional por meio da preocupação com o “rendimento, eficiência, produtividade, objetividade, previsibilidade, medição estatística, controle” (Mate, 2002,
p.22); ou de “transformar as normas tradicionais da organização escolar” (Lourenço Filho,
1963, p.15); ou “curar o inconsciente do brasileiro” (Artur Ramos apud Patto, 1999, p.106); ou
como “requisito do desenvolvimento nacional” (Patto, 1984, p.56); ou ainda como “clínicas em
que os males nacionais associados à mistura de raças poderiam ser curados” (D’Avila, 2006,
p.22). É incontestável que, a partir dos anos 1920, cresceu visivelmente o número de instituições estatais, publicações analíticas, dados estatísticos e lideranças políticas, todos conjugados
no sentido de assegurar o espraiamento de uma educação pública tão normalizadora quanto
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cientificamente orientada. A Bibliotheca de Educação é, sem dúvida, um mirante fecundo da
época.
O processo de criação da Coleção relaciona as obras contidas nela a um princípio comum: ela parece ter sido criada para instruir os professores no que tange às descobertas científicas de então e, por conseguinte, para iluminar as práticas pedagógicas.
A Companhia Melhoramentos orientou a distribuição e a comercialização da Bibliotheca,
sobretudo, para professores em aperfeiçoamento e pais de alunos – o que se verifica quando
atentamos para o didatismo dos textos, cujos capítulos são entrecortados por abundantes subtítulos, de modo a garantir a precisão e o encadeamento linear das definições. Estas são apresentadas como resultado final das pesquisas de seus autores, demonstrando incontestável
compromisso com a formação técnico-pedagógica dos leitores.
Autores de passagem pelo Brasil, como Piéron, Binet, Claparéde e Fauconnet, tiveram
seus textos traduzidos e inseridos em diferentes volumes da Coleção. Nessa época, segundo
Carlos Monarcha (1997), ocorreu uma intensa produção de coleções voltadas para professores,
normalistas e pais de alunos. A Companhia Editora Nacional, a Livraria José Olympio Editora e a
Livraria Martins eram as principais editoras voltadas a esse nicho de mercado.
No caso da Bibliotheca de Educação, as edições foram regulares, as reedições, frequentes e as tiragens, significativas: 3.000 exemplares em média. Entre 1927 e 1941, o total de
exemplares publicados foi de 137.800 (Monarcha, 1997). A maioria dos volumes foi utilizada em
cursos de formação de professores, “adquirindo a feição de manuais de ensino” (p.35).
O primeiro volume da Bibliotheca de Educação foi escrito por Henri Piéron (1927) e traduzido por Lourenço Filho. Fato evidente: o autor lança as bases a partir das quais a Coleção
trafegará. Em Psychologia Experimental (Piéron, 1927), o objeto investigado é uma criança,
antes disso, um estudante; antes, um filho, e antes de todos esses, um ser humano. A acuidade nas respostas, a conduta positiva, o procedimento respeitoso, a sofisticação artística e a
competência na repetição eram as condutas esperadas dos avaliados. Estes deviam ser verificados quanto: à sensibilidade visual; à percepção, ora do espaço ora da verdade; ao reconhecimento da cinestesia e tato; à capacidade de reconhecer o tempo; à velocidade e precisão das
reações; à motricidade e aos reflexos incondicionados; à força e forma de manifestar emoções;
à atenção e ao esforço mental; à análise dos órgãos dos sentidos; à excitação, depressão e impacto provocado por choques emocionais; à reação psico-galvânica (relativa à corrente elétrica); à memória e aprendizagem; à fixação e esquecimento; às leis do hábito e precisão dos
movimentos; aos processos associativos e pensamento; às reações automáticas e benefícios
dos exercícios; à introspecção e medidas funcionais, tais como temperatura, amplitude respiratória e valor do metabolismo; às medidas morfológicas (peso, altura, envergadura etc.) com fito
de definir o grupo étnico; ao nível global de desenvolvimento da inteligência; às aptidões espaciais; ao temperamento e qualidades morais; às capacidades ou à aptidão para imagens verbais; à espontaneidade e timidez; à idade mental, bem como ao respectivo coeficiente de
inteligência; à atividade psicomotora em geral; à capacidade de crítica e de invenção lógica; à
competência para combinar, permutar e deduzir; ao nível cultural e de desenvolvimento escolar; às capacidades adquiridas de leitura e cálculo; à capacidade de adaptação a novas circunstâncias; ao estado da higiene mental e corporal; às vocações profissionais, dentre elas, a
aptidão militar; à tendência ao vício e ao crime. Tratava-se da investigação técnica do material
humano com vistas a detectar anormalidades e impedir que pessoas inadaptadas assumissem
posições sociais pouco condizentes com seu status biológico.
Na mesma linha, A escola e a psychologia experimental, obra assinada por Edouard Claparède (1928), permite-nos secretar as estratégias científicas que abordavam um aspecto bastante amplo do comportamento: o interesse. Já no prefácio, o tradutor Lourenço Filho apontanos que a leitura de Claparède permitiu a ele especular que “a creança não deve trabalhar ou
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conduzir-se bem pela coação do mestre ou dos paes, mas porque se desperta nella um ‘interesse’ real e profundo” (p.7). Institui-se, dessa forma, a “escola sob medida”, (p.8) dedicada a
aplicar técnicas capazes de estabelecer, reconhecer e conduzir o interesse dos educandos.
Para tanto, Claparède sobreleva a necessidade de conhecer profundamente o desenvolvimento mental dos pupilos, pois “não se governa a natureza sinão prestando-lhe obediencia”
(p.14). Dentre os fundamentos naturais da criança, Claparède encontra o jogo como ação inata
do homem, pois, “ao collocar o amor ao jogo ou a tendencia do jogo, na alma da creança, a
natureza a armou admiravelmente contra sua própria incapacidade de interessar-se pelas realidades da vida” (p.19). O interesse, portanto, não é uma condição prévia da natureza infantil;
ele seria instalado, segundo Claparède, pela ação educativa e, nela, o despertar para o jogo –
este sim inato – seria a técnica mais adequada.
Portanto uma educação bem sucedida seria aquela que respeitasse a natureza da criança
e, por conseguinte, auxiliasse no seu pleno desenvolvimento em direção à fase adulta. O autor
considera que “o adulto raciocina, emquanto que a criança tactea, ensaia até que realise ou
descubra o que deseja” (p.62). Ou seja, o comportamento adulto seria o ponto culminante de
um processo de amadurecimento que partiria do respeito à natureza do infante e que se demandaria a condução cientifica da índole jogadora até chegar ao adulto interessado. De acordo
com essa concepção, a educação seria um processo por meio do qual o desejo da criança é
codificado segundo critérios verificáveis de desempenho. Concomitantemente, sua vontade de
jogar seria conduzida àquilo que os codificadores consideram realidades da vida.
No processo de codificação do desejo infantil para guindá-lo ao interesse adulto, ganha
destaque a educação moral. No volume da Bibliotheca de Educação, sob o título de Educação
moral e educação econômica, Sampaio Doria (1928), reformador paulista, enuncia que “a educação moral é, em substancia, educação da vontade” (p.29). A vontade, segundo o autor, é
aquilo que torna os homens entes de ação, subordinados às forças impulsivas das emoções,
suscetíveis aos instintos e avessos ao “raciocínio frio” (p.35). Desse modo, educar a vontade,
instituindo ações morais, significaria submetê-la à máxima: “o hábito do bem e o horror do mal”
(p.17).
Sobre o substrato da vontade, Sampaio Doria ergue o edifício moral por via da educação
e demonstra como o ato de educar torna o homem um ser social, isto é, naturalmente livre para reconhecer o bem e obedecer aos codificadores desse bem. Porém, a natureza narrada por
Sampaio Doria não seria igual para todos; há aqueles que suportam melhor as indicações morais e há aqueles que as questionam, cada qual agindo segundo seu tipo pessoal.
Para definir esse tipo, a lógica discursiva cara ao escolanovismo recorria aos exames. Ao
fazê-lo, produziam-se classificações que, dentre outras ações, inseriam as idiossincrasias em
biotipos.
A partir da relação entre constituição e comportamento, Pelegrino Júnior – um conceituado biotipologista potiguar – preocupa-se em dimensionar as reações dos diferentes tipos constitucionais perante adversidades, tais como doenças. Por exemplo: o tipo brevilíneo, quando
adoece, “não tendo o ventre, o sexo e os músculos em ordem, elles não comprehendem a vida,
porque é disso que depende a sua felicidade e o seu equilíbrio” (p.50). Já os longilíneos reagem
desacreditando a doença, desprezando-a.
Todas as reações adversas, danosas sob o ponto de vista da salubridade ou da sociabilidade, poderiam ser antecipadas e evitadas, caso tanto os professores quanto demais condutores das crianças conhecessem a ciência dos tipos morfológicos e se preparassem para evitar ou
corrigir o predomínio da tendência natural sobre o bem agir.
Acerca das tendências naturais, também disserta Henrique Geenen. Este, assim como
seus companheiros de Bibliotheca, preocupou-se com a interação explicativa entre constituição
fisiológica e comportamento. Conforme suas teorizações, seria necessário distinguir dois cam-
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pos de observação dos humanos: o hereditário e o adquirido. O conceito de temperamento seria empregado para compreender ações motivadas pelos instintos (constitucionais, hereditários). Por outro lado, o termo caráter definiria o comportamento resultante da interferência do
hábito sobre a base genética. Por meio da ação rotineira e moralmente regulada sobre a base
fisiológica, formar-se-ia o caráter. Este aponta para a dimensão humana que mais explicitamente se relaciona com a educação.
Ao analisar o desenvolvimento da criança em direção à vida adulta, Geenen vislumbra a
longa história da evolução das espécies e, no interior dela, das sociedades humanas em direção
à civilização.
Para o autor, o neonato seria refém de seus sentidos inferiores e relacionar-se-ia com o
mundo exterior por meio dos impulsos e reflexos. A partir dessa ideia, Geenen demonstra que,
nessa fase, é possível descrever, a partir das formas anatômicas do crânio (tal como a paleontologia faz com os primitivos), as capacidades em germe para os próximos momentos da vida.
Na primeira infância, portanto, localizar-se-ia o momento privilegiado para conhecer os instintos
humanos herdados (não apenas pela via familiar, mas, de certa forma, por toda a espécie).
Tais instintos perpetuar-se-iam vida afora por meio daquilo que o autor chama de temperamentos. Estes representariam o substrato constitucional do ser. Haveria a possibilidade, inclusive,
de discriminar diferentes tendências consoantes aos temperamentos: paranoica, perversa, mitomaniaca, ciclotímica e hiperemotiva.
Na segunda fase da infância, segundo Geenen, despontaria a disposição à imitação. Essa
característica, compartilhada com os macacos antropoides, predisporia o indivíduo à interação
social. Nesse processo, o confronto com os pais e com a sociedade levaria a conflitos internos
cujo encaminhamento íntimo resultaria na composição de complexos mecanismos de sublimação e recalcamento. Geenen afirma que esse estágio do desenvolvimento humano justifica a
atuação da psicanálise nas idades posteriores, com o objetivo de colocar em palavras os conflitos íntimos, sempre no sentido de saná-los. Dessa maneira, o inusitado tornar-se-ia dizível e,
por meio da linguagem científica, o individual seria definitivamente inserido numa série observável.
Ao definir os aspectos constitutivos (temperamento) e idiossincráticos (caráter) dos indivíduos, Geenen chega a uma conclusão inconteste: considerando a plasticidade da infância, a
educação deveria ser orientada para criar hábitos saudáveis e moralmente edificantes para uma
boa condução das tendências genéticas, sempre com vistas à produção de adultos equilibrados
e produtivos.
O vínculo do indivíduo com sua própria espécie e, por conseguinte, com a longa história
da origem das espécies é consenso entre os autores aqui elencados. Tal vinculação faz-nos especular sobre a potência performativa dos enunciados da genética no que diz respeito à criação
de bioidentidades.
Na Biblioteca de Educação, há diversos autores que versam sobre temas caros à genética; por exemplo, a obra de Octavio Domingues, constantemente citada por outros autores: A
hereditariedade em face da educação (1929).
Domingues considera que os homens – sejam eles pessoas comuns, professores ou cuidadores em geral – precisariam conhecer a imensa produtividade da ciência da hereditariedade.
Dessa forma, todos, com destaque para os professores, poderiam se valer da genética como
fundamento para acessar o mais íntimo de seus alunos: suas tendências.
A genética de Domingues não guarda nenhuma promessa; sua eugenia não é segregacionista. Ele não compactua com as esperanças dos higienistas. Em sua opinião, a educação não
tem o mesmo papel redentor que a maioria de seus colegas de Bibliotheca. Um amplo sistema
educativo somente teria importância na medida em que todos os envolvidos considerassem os
benefícios das investigações genéticas antes dos cruzamentos. Em plena década do reformismo
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educacional na qual se forma a Escola Nova, o geneticista – ponta-de-lança do conhecimento
científico – atribui à educação pública um caráter de mera caridade. Criar um homem consciente dos riscos oferecidos pela hereditariedade: essa deveria ser a meta da educação, no entender do eminente eugenista.
Na mesma chave interpretativa, encontramos Adolphe Ferrière, professor da Universidade de Genebra na década de 1920 e um dos abnegados promotores da Escola Nova na Europa.
Dono de uma abundante obra pedagógica, Ferrière teve seu texto A lei biogenética e a escola
activa publicado no nono volume da Bibliotheca, em 1929. O parágrafo a seguir bem poderia
sintetizar todos os enunciados tratados até o momento em nosso estudo.

Educação é a arte de iniciar na criança, mediante a excitação do seu
interesse, um desenvolvimento das forças intellectuaes e moraes que
corresponda ás leis, em virtude das quaes se realiza todo progresso
biologico e psychologico, differenciação e correspondente concentração das suas sãs faculdades e energias volitivas (p.27).
Vontade, desenvolvimento, interesse, progresso, moralidade, constituição biológica e estrutura psicológica compõem a imensa lista das faculdades para as quais se destinava boa parte
dos dizeres da psicopedagogia moderna. Em consonância com os princípios da modernidade
escolar, a obra de Ferrière acrescenta um aspecto fundamental: a liberdade.
“Os meninos, como os cantores do ar, necessitam de amplo espaço ilimitado, para que
possam desenvolver e chegar a ser homens fortes serenos e úteis” (p.12). O ensino deveria,
assim, ser implementado de dentro para fora. Os educadores deveriam dar vazão à capacidade
produtiva própria de todo humano. Para tanto, a escola para Ferrière deveria ser ativa, pois
deveria basear-se no trabalho.
Nessa escola, o erro deveria ser encarado como inadequação do conteúdo cobrado em
relação ao “progresso da intelligencia do menino” (p.44). Dessa maneira, o trabalho ensinaria e,
ao mesmo tempo, permitiria que surgisse o conhecimento espontaneamente, por meio da observação natural da vida humana.
Na escola proposta por Ferrière, a composição da liberdade com o ensino deveria respeitar uma única verdade: as leis biogenéticas do desenvolvimento humano. Assim, o método do
pedagogo constituir-se-ia no jogo entre aquilo que é oferecido pelos professores e o que os
alunos são capazes de realizar. Destarte, os discentes em liberdade deveriam ser submetidos a
um conjunto de estímulos cuja exigência seria determinada pela capacidade de execução dos
colegas que os precederam e, concomitantemente, pela habilidade dos educadores em criar
codificações para essas capacidades.
Considerações finais
Ao discorrerem sobre suas concepções acerca de métodos educativos desejáveis, os oito
autores acima retomados parecem percorrer, em alguma medida, toda a história da ciência biológica na modernidade. Nossos autores vislumbraram um homem em desenvolvimento, cujas
ações seriam previsíveis porque verificáveis por métodos que partem da coleta de dados, transitam pela apreciação matemática e chegam a generalizações para um humano em geral.
No entanto, há distensões patentes: o eugenista não tem fé na educação; o moralista
busca inserir responsabilidade onde existe a liberdade, esta sendo constitucional para o psicogeneticista; a vontade do jogo, percebida pelo psicólogo, poderia ser relativizada pelo caráter; o
biotipologista, por fim, atrela imediatamente fisiologia e comportamento, mas minimiza a atuação do inconsciente freudiano. Contudo, todos eles coabitam na Bibliotheca de Lourenço Filho.
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O que os amalgama, em nosso entendimento, são seus esforços em direção à edificação
de bioidentidades. Ao discorrerem sobre uma natureza infantil, cientificamente descritível e psicologicamente manipulável, os pedagogos modernos submetem o objeto de seus estudos a um
quadro identitário inequívoco e, salvo melhor juízo, irredutível porque biológico.
Ontem, assim como hoje, no intercâmbio da pedagogia com a psicologia, a filosofia, a
sociologia, a estatística, a pediatria e a psiquiatria, dentre outros saberes, parece residir a codificação da ampla gama de possibilidades de capturar em palavras as atitudes dos educandos.
Mais do que captura, a codificação das idiossincrasias parece operar por meio da definição de
critérios bioidentitários a partir dos quais cada qual devesse reconhecer a si mesmo (Rose,
2001).
Ao aventar a psique como instância em que as diferentes tendências humanas manifestam-se e definem as especificidades individuais, os cientistas do comportamento arrogam-se a
responsabilidade de levar a cabo previsões e, por conseguinte, manipulações dos mecanismos
que regem as atitudes daqueles sob sua guarda examinatória (Rose, 2003). Dessa maneira,
criam critérios de avaliação e instigam cada qual dos avaliados a justificarem suas capacidades
à luz dos resultados dos testes que eles próprios, os experts – e, em sentido estendido, a comunidade científica – definiram como normais (Canguilhem, 2006).
Ao visitarmos os primeiros tempos da pedagogia científica no Brasil, pelas mãos de alguns autores da Bibliotheca de Educação, deparamo-nos com uma complexa e inquebrantável
conexão empírica entre natureza, infância e ciência. Tal conexão garantiu contatos indeléveis
entre certas concepções de humanidade, desenvolvimento corpóreo e previsão de condutas, no
seio dos discursos escolares.
Tudo isso foi e continua possível, a nosso ver, graças à manutenção da pregressa conexão entre fisiologia e conduta, ao projetarmos, palmo a palmo, crianças naturalmente classificáveis; crianças-receptáculos de corpos e almas escancarados à inoculação científica de critérios
de veridicção e ajuizamento de suas existências.
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[...] o que se esconde sob essa palavra precisa, flutuante, misteriosa, absolutamente
simples: “Hoje”.
Michel Foucault (2008a)
O jornalismo é um campo de produção de discursos que opera com vistas à apropriação
e à difusão de ideias tidas como verdadeiras, o que, a nosso ver, garante-lhe a posição de locus
privilegiado para a problematização das formas de governo dos homens na atualidade. A imprensa escrita observa e difunde acontecimentos, produzindo narrativas que, em vez de descrevê-los, forjam o que ali é apresentado, por meio de um deslocamento do imaterial do
acontecimento para uma identidade fixada no interior de um discurso que delimita tanto o dizível quanto o que não é permitido dizer (Foucault, 2004).
Se, conforme assevera Michel Foucault (2007), o discurso é sempre dispersão, constituído que é por elementos que não estão ligados por nenhum princípio incondicionado, o que fornecerá a uniformidade do discurso jornalístico será o entrelaçamento por ele operado entre “os
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas”, todos englobados em
uma “regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações)”
(p.43).
Partindo da evidência de que a educação escolar tem-se apresentado como um tema
recorrente nas falas jornalísticas, o trabalho de investigação por nós levado a cabo objetivou
traçar um mapeamento das racionalidades e das tensões ético-políticas materializadas nas matérias sobre educação veiculadas pelo jornal Folha de São Paulo, no período de dezembro de
1996 – data da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente – a novembro de 2006.
A hipótese central de nossa investigação é a de que o discurso jornalístico, ao anunciar,
examinar e prescrever sobre acontecimentos da seara educativa, produz práticas que engendram uma arte de gestão das formas de vida não apenas dos leitores, mas dos cidadãos como
um todo, consistindo num potente recurso de governamentalização das atitudes e dos valores
partilhados pela população no tocante ao raio de ação do trabalho educativo. Assim, a partir de
certo estranhamento em relação à naturalização do ideário aí em circulação, propusemo-nos a
investigar as falas apresentadas tomando-as como elementos discursivos que interagem produtivamente com as imagens prevalentes acerca da boa escola.
A análise do corpus selecionado objetivou, em suma, construir uma espécie de nanogenealogia do presente escolar, com o fito de problematizar os modos pelos quais a questão educacional foi-se configurando para os atores sociais externos às práticas escolares durante uma
década cabal para a história da educação brasileira; uma década de consolidação de uma educação alardeada como democrática, plural e redentora, segundo quaisquer dos setores nela
envolvidos.

Do fato à verdade: transposições
Michel Foucault – referência teórico-metodológica capital de nossa investigação – aceitou, em 1978, o convite do diário italiano Corriere della Serapara que fosse ao Irã e redigisse
uma série de artigos sobre o que então se passava naquele país. Para o pensador, a exploração
de um acontecimento fulgurante como a Revolução Islâmica poderia pôr em questão, além do
próprio jornalismo, certos processos de subjetivação e o modo como eles eram atravessados
por relações de poder. Seu interesse residia não apenas no jogo que barra, interdita e invalida
o discurso das massas, mas também no papel da mídia na profusão de determinadas ideias
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partilhadas coletivamente. Didier Eribon (1990) lembra que “ele [Foucault] se questionava muito sobre o papel dos jornais na circulação das ideias e principalmente sobre a confusão generalizada dos valores” (p.273).
O que inquietava o intelectual francês a esse respeito era o papel da mídia impressa na
edificação, na validação e na circulação de determinadas verdades sobre o mundo presente,
sendo tais processos entendidos por ele como “um conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (Deleuze,
2006, p.13).
Assim, os jogos de veridicção do real dependeriam, segundo Foucault, de três elementos: os regimes de verdade e suas relações intrínsecas com os campos de saber (Foucault,
2006a); as relações de poder que determinam, junto com os saberes, os tipos de normatividade
dominantes (Foucault, 2004); bem como os modos de relação consigo mesmo e com o outro,
via determinadas formas de subjetivação (Foucault, 2006b). Os dispositivos de produção da
verdade instituem o indivíduo como protagonista de tal produção, o que se desdobra em diferentes níveis: no da linguagem, configura-se o sujeito falante; no do pensamento, o sujeito racional; no do cuidado de si e do outro, o sujeito moral.
Múltiplos são os espaços para o fluxo contínuo de dizeres verdadeiros; sem dúvida, a
imprensa escrita é um deles. Os relatos jornalísticos e seus temas diversificados compõem narrativas que enunciam acontecimentos, legando ao leitor uma abundante massa de informações.
Na mídia impressa, a oferta de notícias orienta-se, sobretudo, pela lógica da visibilidade: quanto
mais informação, mais fácil seria desvendar a suposta integralidade da verdade, em suas diferentes facetas.
Desse modo, dois fenômenos são fundamentais na estratégia jornalística da disseminação de informação: a observação e a incitação. Podemos definir a primeira como sendo algo da
ordem de um olhar diligente. As notícias veiculadas levam a crer que a mirada jornalística compareceria em todos os lugares: relatam-se ações específicas, inferindo suas intenções; expõemse os acontecimentos em quaisquer contextos – dos gabinetes legislativos aos consultórios médicos, passando pelas salas de aula etc. Trata-se, assim, de um olhar seletivo, classificatório e
produtivo, responsável por subsidiar opiniões que, por sua vez, ajuízam ações e práticas ora
como nocivas, ora como proveitosas.
A incitação levada a cabo pelas matérias opera num timbre semelhante. Relata-se muito; investiga-se em grandes proporções. A constituição de um relato verdadeiro basear-se-ia na
averiguação minuciosa dos fatos: quanto maior a quantidade de fatos relatados, mais abrangente seria a apuração. Em outros termos, pressupõe-se que quanto mais abrangente for o
número de informações, mais fidedigno será o relato do acontecimento em pauta. Tal ideia,
propagada e autenticada pelos meios de comunicação, autoriza a profusão de informações tidas
como confiáveis, porque alegadamente ancoradas no real.
Entretanto, a nosso ver, ao se problematizar a concepção de realidade ali disposta,
questionando sua unicidade, compreende-se a disseminação de informações como uma estratégia do dispositivo comunicacional, voltado à produção de regimes de veridicção do real, e não
à revelação deste. Pode-se, assim, entender a verdade ali pleiteada não como correspondência
dos fatos, mas como efeito de enunciados que têm sentido tão somente no horizonte de seu
uso. Nessa perspectiva, a repetição afigura-se como estratégia prevalente de fixação, de persuasão, isto é, uma tentativa de naturalização de um sentido considerado inequívoco, bem como
de estabelecimento dos parâmetros de inteligibilidade pelos quais julgamos os fatos apresentados.
Se compreendermos que os sentidos de determinado acontecimento podem ser múltiplos e que, portanto, não existe uma essência primeira sua a ser revelada, poderemos deduzir
que os relatos jornalísticos criam realidades lastreadas em bases alegadamente empíricas, mas
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que, a rigor, estão subsumidas a regimes de saber/veridicção já instituídos. Isso significa que a
imprensa é um sistema de informação que opera por meio de palavras de ordem. Como explica
Gilles Deleuze (1999),
elas nos comunicam informações, nos dizem aquilo que julgam que
somos capazes ou devemos ou temos a obrigação de crer. Ou nem
mesmo crer, mas fazer como se acreditássemos. Não nos pedem para
crer, mas para nos comportar como se crêssemos. Isso é informação,
isso é comunicação; à parte essas palavras de ordem e sua transmissão, não existe comunicação. O que equivale a dizer que a informação
é exatamente o sistema do controle (p.5).

Palavras de ordem, no contexto do pensamento deleuziano, não remetem a um comando imperativo, mas ao vínculo dos enunciados com pressupostos subentendidos. Trata-se
de pontos de vista implícitos que transpassam os assuntos abordados, sendo englobados por
um solo comum de significações de véspera.
Os jornais dizem-nos, portanto, o que é essencial “pensar, reter, esperar... uma vez
que o enunciado realiza um ato e que o ato se realiza no enunciado” (Deleuze; Guattari, 2008,
p.17). Todavia, é preciso não consagrar ao jornalismo, e à mídia em geral, um papel de oráculo, uma vez que ambos se inserem em toda uma rede de relações, discursivas ou não, atadas a
um mecanismo que opera sempre em conflito entre posições, por meio de embates e consensos, interdições e autorizações, inclusões e exclusões. Trata-se de um jogo de fricções que impele as ações dos sujeitos, respeitando e invadindo fronteiras delineadas conforme demandas,
necessidades de administração e gerência de condutas. Tal movimento oscilatório é perpassado
por forças que incitam diferentes palavras de ordem, diferentes grades de significação e, portanto, diferentes processos de subjetivação.
O texto jornalístico com pretensão ao estatuto de confiabilidade e veracidade deve estar fundamentado em formas racionais de saberes, muitas vezes fortalecidas por testemunhos
(Foucault, 2005), prática usual nos relatos jornalísticos. A produção e a fixação da verdade,
nesse caso, processam-se, sobretudo, por meio do expediente da confissão dos protagonistas
da situação. Se, em determinadas situações, os sujeitos identificam sua verdade por meio de
outros – por exemplo, pelas sentenças dos especialistas –, quando o testemunho de professores e alunos é convocado nas matérias, arregimenta-se uma estratégia pela qual o sujeito é
chamado a falar de si. Trata-se de uma enunciação do eu (Foucault, 1997) com vistas a um
engajamento do sujeito em relação à verdade que ele manifesta..
A confissão jornalística age, pois, em duas direções: no individual, engaja o sujeito à
verdade; no coletivo, cria algo cuja existência não pode ser contestada, legitimando uma verdade proveniente de seus próprios informantes.
A linguagem da mídia impressa é, assim, ação pura, performatividade inconteste. Na narrativa jornalística, há sempre movimento – acusações, insinuações, questionamentos, justificativas – incitando um posicionamento dos interlocutores. Os enunciados jornalísticos apresentam-se,
portanto, como elos de uma corrente de enunciação histórica e socialmente organizada, inserida
em regimes de verdade preexistentes que renascem no próprio ato daquela enunciação.
A educação no jornal: contornos de um mapa
Partindo da evidência de que a educação escolar brasileira tem-se apresentado como
um tema recorrente nas falas jornalísticas, nosso trabalho de investigação objetivou traçar um
mapeamento das racionalidades e das tensões ético-políticas presentes nas matérias sobre
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educação veiculadas entre 1996 a 2006 pelo jornal Folha de São Paulo, um dos maiores jornais
de circulação paga e diária do Brasil.
O recorte temporal da pesquisa inicia-se numa data muito aludida na história recente
da educação brasileira: 1996 foi o ano em que foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB-9394). Esta é considerada a mais importante lei educacional brasileira, um
marco que revogou as leis anteriores, dando novo direcionamento às práticas educacionais no
país. Ela tramitou no Congresso Nacional por oito anos e foi resultado de um intenso debate
entre setores da sociedade civil. Na década analisada em nosso estudo, encontramo-nos diante
do total de 3.267 reportagens, entrevistas e artigos rastreados em nossa investigação, para
classifica-los tornou-se importante estabelecer uma tática de busca que nos auxiliasse na
verificação dos possíveis entrelaçamentos entre os textos. Assim, em cada matéria,
discriminamos um ou mais dentre quatro descritores. Foram eles: 1) qualidade, 2) formação, 3)
investimento e 4) currículo. Trata-se de categorias definidas, em primeiro lugar, devido à sua
frequência, e, em segundo, por sua representatividade no que se refere às imagens em voga
sobre educação escolar. No total das matérias analisadas, não encontramos nenhuma que não
fizesse referência a ao menos um desses quatro termos.
Foi possível reconhecer, pois, que as matérias relativas à educação distribuem-se com
regularidade nas páginas do jornal analisado durante os dez anos focalizados, não havendo
nenhuma prevalência significativa de um assunto sobre outro, o que parece demonstrar uma
circularidade reiterativa das preocupações da mídia jornalística em relação à educação nacional.
Embora os 3.267 artigos tenham sido utilizados integralmente no mapeamento por nós
realizado, foram eleitos 449 para o trabalho de aprofundamento analítico, os quais cingiam a
maioria dos posicionamentos e prescrições do jornal em questão na década pesquisada. As
temáticas mais abordadas foram: 1) a educação como solução para os problemas do país e
para o bem-estar da população; 2) a formação do professor; 3) a questão da avaliação; 4) o
problema da qualidade; 5) a violência; e 6) a dicotomia entre educação pública e privada.
A educação despontacomo um vetor temático que se mescla a outras pautas diárias,
sendo atravessado por conteúdos diversos e, ao mesmo tempo, permeando um vasto
contingente de assuntos. Verificamos que a questão educacional, devido à porosidade e à
versatilidade que lhe são conferidas, materializa-se como um dos campos privilegiados para a
ingerência jornalística.
Na estrutura do jornal analisado, o tema da educação escolar aparece primordialmente
na forma de reportagens1: um gênero de texto jornalístico que se propõe a transmitir
informações isentas, por meio de relatos diretos e explicativos.
Grosso modo, o discurso da imprensa na década por nós pesquisada caracteriza-se por
um caráter explicitamente crítico-propositivo, funcionando de acordo com um movimento linear:
relatam-se fatos, apresentam-se críticas para, em seguida, proporem-se ações reparatórias ou
reformistas. Pudemos, nesse sentido, classificar os relatos selecionados em três tipos:
denunciativos, preventivos e prescritivos. Tal divisão é tão somente uma maneira de explicitar
as disposições predominantes, pois os três tipos muitas vezes aparecem simultaneamente.
Os relatos denunciativos, em geral, comunicam o descaso das autoridades públicas com
a educação, anunciam as improbidades com o erário, revelam as diversas formas de violência
presentes nas escolas e alertam para a baixa qualidade da educação pública, enunciando a
iminência de uma formação precária dos alunos.
Os textos preventivos oferecem, por sua vez, um conjunto de medidas que visam evitar
os males antes anunciados, por exemplo, a intervenção das empresas do terceiro setor como
solução para implementar a alegada qualidade da educação nacional.
Finalmente, os relatos prescritivos explicitam, entre outras coisas, como fazer a escola
funcionar de um modo supostamente correto, oferecendo uma espécie de receituário com vista
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a um ensino produtivo e revelando fórmulas de capacitação continuada. Encontramos aqui colunistas que descrevem soluções para a dita ineficiência da educação escolar.
As vozes encontradas nas matérias sobre educação são múltiplas e quase nunca dissonantes. Uma vez que o discurso mostra-se coeso e praticamente sem rupturas, o fator diversidade advém da eleição das testemunhas e dos analistas. Utilizando uma divisão arbitrária para
facilitar a classificação dos dados – como vimos, todos os elementos são mesclados no corpo
das matérias –, podemos categorizar tais vozes em três grandes blocos.
O primeiro deles é formado pelos protagonistas diretos da educação escolar: professores, alunos, coordenadores/supervisores e pais. Nesse segmento, usualmente, os depoentes
descrevem os fatos em questão no artigo, expediente este que se presta, ao que parece, tão
somente para legitimar aquilo que ali é narrado pelo jornalista.
O segundo bloco é integrado por especialistas que não estão ligados diretamente à lida
escolar. Nesse estrato, despontam professores universitários, pesquisadores de fundações estatais e de organizações da sociedade civil, psicólogos, médicos e funcionários de organizações
internacionais voltadas à educação, enfim, uma numerosa quantidade de profissionais que se
dedicam a avaliar o funcionamento das práticas escolares. Sua participação se dá, em geral, por
meio de informes de pesquisa que visam autenticar ou refutar informações, além de depoimentos cientificamente autorizados.
Já no terceiro bloco, temos o estamento dos formadores de opinião, tidos como comentaristas sociais supostamente qualificados. Suas ideias podem refutar ou franquear alegadas
verdades. Encontramos aqui o relato da informação caracterizado como um espetáculo, no qual
as ideias do formador funcionam como uma convocação. Sua opinião, apesar de não ser de um
especialista, é bastante valorizada. Participam desse bloco principalmente jornalistas e empresários, e suas manifestações se dão, em geral, por meio de artigos assinados.
As vozes autorizadas a proferir a verdade sobre a educação buscam assegurar uma espécie de salvação de um mundo escolar desprovido de eficiência e serventia. Assim, os especialistas e os formadores de opinião apresentam denúncias, cobram atitudes, examinam
alternativas. Suas falas são de um timbre afirmativo, ancoradas na prescrição sobre como alcançar uma boa educação e indicando o que defendem ser o melhor caminho para essa instituição secular, sempre tão problemática.
O discurso jornalístico a respeito da educação parece, em suma, valer-se de uma polifonia de vozes e, paradoxalmente, de uma uniformidade de conteúdo. À moda de uma fita de
Moebius, com movimentos cíclicos e ritmados, compõe-se um jogo de bases implícitas, contrapondo ideias que se podem confrontar na forma, mas que resultam cativas de fundamentos
semelhantes, quando não idênticos.
A educação escolar e a pauta jornalística: problematizações
A racionalidade apregoada nos artigos constitui um conjunto de procedimentos e saberes considerados desejáveis e úteis para a conformação de sujeitos que saibam dirigir suas próprias condutas – uma sofisticada estratégia de condução de condutas que visa, num só tempo,
a si e aos outros. Assim, a questão que se impõe nos enunciados pode ser descrita como da
ordem de uma demanda inequívoca de intervenção: instrumentalizar e tornar factível a ação
sobre aquilo que ali se esquematiza de modo, em geral, peremptório.
Tal processo perfaz discursivamente um horizonte social pedagogizado: a apresentação
do mundo baseada nos modos pelos quais este deveria inevitavelmente ser vivido. Aquilo que é
dado a ver nesse cenário define-se no diapasão de uma educação dos sentidos e da razão –
uma educação em valores, dito de outro modo. Tal quadro ético-político demonstra o papel
ativo do jornalismo no mundo social, explicitando sua importância como ponto estratégico de
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produção e difusão de certos discursos, bem como de arrefecimento ou, no limite, rarefação de
outros discursos possíveis.
Na intrincada malha do discurso jornalístico analisado em nosso estudo, propagam-se
determinados modos de organização do mundo e da vida, por meio de convocações constantes
para se alcançar uma existência plena, autônoma e responsável. A civilidade, a produtividade e
a racionalidade estão em pauta quando se elege um ideal de educação, assim como quando se
deprecia a realidade educacional narrada por prospecções negativizadas. A série de elementos
que a mídia impressa apresenta como constitutivos da educação escolar fundamenta um regime
de verdade que, no interior de uma rede de ressonâncias discursivas, opera como um expediente eficaz de controle das condutas não apenas dos escolares, mas também da comunidade que
se serve das escolas.
O discurso sobre educação é significado como um importante regulador da estabilidade
e do desenvolvimento da vida. Os textos constroem uma realidade, a qual é relatada, comentada, e também recondicionada e remodelada por intermédio de um discurso autorizado e autolegitimado, arregimentando as fronteiras de inteligibilidade e, portanto, de veridicção sobre uma
lida educacional desejável. Em outros termos: uma realidade-problema é constituída; fatos sobre ela são narrados; pesquisas sobre o que lá acontecem são apresentadas, legitimando o
verdadeiro e combatendo as falsidades; encaminhamentos são sugeridos; a responsabilidade de
cada qual é apontada e enaltecida.
Numa trama complexa, os escritos jornalísticos operam em consonância com as produções acadêmicas, os saberes dos especialistas e as injunções econômicas e políticas, formando
uma urdidura orientada por um discurso competente sobre a escola. A carência e a obsolescência afiguram-se como os principais argumentos das matérias analisadas, ou seja, a escola é
definida a partir de suas deficiências ou de seus desajustes flagrantes em relação a certa concepção idealizada de educação.
Pode-se dizer que três regularidades argumentativas molares despontam na composição das significações sobre a escola: seu caráter indispensável, o alarido pela qualidade e a
instigação de seu anacronismo. O caráter de indispensabilidade da educação escolar ancora-se
na premissa de que o trabalho pedagógico seria a chave para a conquista da autonomia, esta
compreendida como uma espécie de maioridade que transformaria o indivíduo em um sujeito
livre para fazer suas próprias escolhas.
A descrição de uma educação de qualidade compreende uma escola que tem como missão produzir nos alunos as competências cognitivas necessárias e que seja simultaneamente, baseada nos princípios da cidadania. Na ausência de uma definição conclusiva sobre o critério da
qualidade, dá-se destaque justamente à sua falta. A busca de uma suposta qualificação dos fazeres escolares, assim, inocula sua ausência como marca principal da atualidade educacional.
Tal lógica discursiva, como vimos, tem por objetivo gerar uma tensão – a ausência de
uma educação que seja abrangente e eficiente – e conduzir a um redirecionamento – as convocações dos especialistas representantes dos saberes validados –, criando assim um sólido eixo
argumentativo da discursividade jornalística em questão.
A falta desponta, pois, como o âmago da produção de um campo de verdade que define
a escola, tal qual ela se apresenta, como uma instituição inepta para suas funções básicas e, portanto, dependente de monitoramento externo, inclusive e fundamentalmente da própria mídia.
As soluções apresentadas nas páginas do jornal ora por políticos, ora por pesquisadores
e ainda pelos próprios professores, são bem parecidas umas com as outras e perseguem dois
alvos principais: a formação e o investimento.
O tema da formação docente é unânime. Em praticamente todos os artigos que tratam
do assunto, atribuem-se a essa formação poderes de salvação ou de danação Tal argumento
associa-se, de imediato, à urgência do investimento na formação continuada desses profissio-
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nais.
A valorização da formação constitui um enunciado que insere os professores num processo cíclico interminável de treinamento e de estudos, composto de práticas que ambicionem
ultrapassar o domínio dos conteúdos não apenas via aprimoramento técnico-pedagógico, mas
também por meio da qualificação moral do sujeito escolar.
O currículo escolar também é contemplado com prescrições salvacionistas. Exemplos
disso são as iniciativas de abordagem de temas como conscientização ambiental, saúde mental,
educação financeira etc. As sugestões de novos conteúdos atuam numa zona de produtividade
dos currículos (Silva, 2003), a qual opera não apenas no plano discursivo, mas ganha corpo em
procedimentos técnicos, esquemas normativos de comportamento, certos tipos de transmissão
de saberes e, claro está, formas pedagógicas específicas.
Outro ponto de intervenção vai na direção de abrir a escola (no caso, pública) à comunidade e convocar a participação dos pais na educação escolar de seus filhos. Nas
matérias
que apregoam a integração da escola com a comunidade, despontam três objetivos fundamentais: a melhoria do ensino, o reforçamento da segurança e o oferecimento à comunidade de um
espaço de lazer e cultura. Mescladas em intenção, as propostas das matérias anteveem o espaço escolar como um grande centro socializador que atue para além de seus muros, afetando
todos aqueles que, de um modo ou de outro, dele compartilham.
O processo de abertura das escolas apresenta um duplo viés. Primeiro, trata-se de convocar a participação dos pais e da comunidade, trazendo-os para dentro de seus muros. Segundo, trata-se de responsabilizar a sociedade como um todo pela educação de seus cidadãos,
convertendo a escola em um espaço de regulação social por meio do qual são difundidos à população hábitos saudáveis e mais adequados, e aumentando a possibilidade de alcance de suas
práticas regulatórias.
Os enunciados sobre a comunidade e seu envolvimento nos projetos educativos figuram
como propostas de condução a uma essência de unidade que parece não se sustentar por
completo. Nesse jogo argumentativo, articula-se uma incitação coletiva no intuito de agregar,
em torno de valores e ideais de unificação, sujeitos dispersos. Há a convocação a uma fusão
comunial por meio da qual se produz um apelo à dignidade, à vida e ao bem-estar. Reunir escola e comunidade, nessa perspectiva, seria partilhar valores, melhorar hábitos etc. Tal convocação opera como predição de uma razão comum, garantindo a fixação de um tipo de sujeito
cuja existência está vinculada à possibilidade desse exercício de comunhão.
A mídia impressa e os processos de governamentalizaçãoeducacional
Podemos deduzir que o papel da imprensa escrita é fundamental no jogo produtivo da
veridicção sobre os afazeres praticados nas escolas, não no intuito de alienar o sujeito por meio
de representações falseadas de uma suposta realidade-matriz, mas no de constituir um repertório de validação/recusa do que lá se passa. Os ditos sobre a educação escolar são autorizados e
legitimados, compondo o que entendemos e vivenciamos como a verdade da educação atual.
Assim, as palavras de ordem circulantes sobre a instituição escolar e seus encargos passam a
tomar parte dessa verdade, regulando seu funcionamento cotidiano.
Essa arte de governar foi denominada por Foucault de governamentalidade. Trata-se de
uma racionalidade de governo centrada nas problemáticas da população, da economia e da
segurança. Sua tecnologia multiforme age de maneira abrangente e apurada, articulando-se em
uma consonância de saberes e incidindo sobre os sujeitos de forma a balizar, regular e normalizar suas condutas. Por intermédio de práticas de governamentalização, a vida das populações é
ordenada e, ao mesmo tempo, opera-se uma crescente normalização da existência individual.
Governamentalidade, assim, diz respeito diretamente à condução da conduta de um
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grupo de indivíduos, em suas dimensões capilares. Ela “incide sobre os corpos individuais e coletivos regulando, marcando, normalizando e individualizando; induz efeitos de subjetividade,
produz subjetivações; concerne à vida dos indivíduos, dirige-se à sua conduta, envolve técnicas
de governo de si mesmo” (Prado Filho, 2006, p.19).
Ao analisar a iminência das práticas de governamentalização expressas nos enunciados
jornalísticos, deparamos com um discurso que encerra técnicas e modos de regulação visando à
geração de certas subjetividades afinadas à norma. Governar, nesse sentido, significa conduzir
condutas em um duplo aspecto: tanto em referência à “atividade que consiste em conduzir”,
quanto à “maneira pela qual conduzimos a nós mesmos, o modo pelo qual nos deixamos conduzir, a maneira pela qual somos conduzidos e pela qual, enfim, nos comportamos sob efeito de
uma conduta” (Foucault, 2008b, p.197). A atividade de conduzir condutas é, portanto, inseparável
da maneira de conduzir e da atitude de resistência a uma condução específica. Há, nesse movimento, uma responsabilização dos indivíduos, levando-os a uma tomada de decisão supostamente livre. O processo de governamentalização, no âmbito educacional, efetiva-se, ademais, pela
desqualificação do presente escolar – baixo desenvolvimento, atraso econômico, violência, desigualdade etc. – em favor de um futuro mais orgânico, mais desenvolvido, mais promissor.
É possível admitir, a partir da análise dos dados da presente investigação, que a educação desenhada nas pautas jornalísticas apresenta-se em oposição àquela que é ali denunciada.
Tratar-se-ia da positivação de uma educação diferenciada, legitimada por estudos acadêmicos e
encontrada em países desenvolvidos e em algumas poucas escolas privadas.
Afirma-se, desse modo, uma gestão das condutas de tipo pastoral (Foucault, 2008b), a
qual se efetiva por meio da convocação, da persuasão e do aliciamento dos sujeitos. Isso porque
a prática discursiva materializada pelos enunciados jornalísticos atua de modo consoante a um
movimento segundo o qual o sujeito deve ser educado e convencido a engajar-se em uma espécie de aliança íntima entre suas ambições pessoais e determinadas atividades institucionais socialmente valorizadas. É à distância e a céu aberto, pois, que esse tipo de governamento opera.
Mais especificamente, a discursividade jornalística reproduz e reforça conceitos – autonomia, democracia, responsabilização, comunhão etc. – que dão sustentação a uma lógica econômica e política com vistas à edificação de práticas capazes de gerar cidadãos produtivos e
conscientes de seus direitos e deveres.
Por meio de apelos que estabelecem balizas prescritivas de conduta e pensamento, irrompe uma abundância de racionalidades promotoras de uma educabilidade geral de formas e
modos de vida: deve-se aprender a viver de determinado modo, a partir de certos valores e
para fins específicos. O viver torna-se matéria a ser aprendida, habilidade a ser desenvolvida,
competência a ser adquirida. Tem-se aí, claro está, um projeto ético-político que prioriza, entre
outras coisas, obrigações voluntariamente assumidas por indivíduos livres que poderiam tirar
maior proveito de suas próprias existências mediante uma gestão mais responsável de suas
vidas.
As reportagens e principalmente os artigos de opinião veiculam prescrições disciplinares
e reguladoras, ao espargirem determinados conhecimentos e maneiras de produzir ações. Em
suma, a maioria dos artigos pretende ensinar à escola como ela deveria operar, ofertando a
seus protagonistas um modo mais adequado/atualizado de educar e, com isso, professando um
ideal de sujeito a ser formado, bem como um modelo de sociedade a ser concretizado. A eficácia argumentativa efetua-se pela disseminação de uma responsabilização que contém em si a
promessa de transformação individual e coletiva, resultando numa participação ativa na redenção e no aperfeiçoamento da escola e, por extensão, da sociedade.
Tal movimento remete, ao menos em parte, a uma desobrigação formal do Estado,
desvinculando as instâncias governamentais da responsabilidade sobre certas questões sociais.
Desta feita, o processo de descentralização, flexibilização e fortalecimento da sociedade civil
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finda por operar concomitantemente à formação de um sujeito que não mais possui a opção de
recusar o que lhe é decretado pelo mesmo Estado que, ao empoderá-lo, abandona-o à própria
sorte. Como bem explica Giorgio Agamben (2010), trata-se de “uma outra e mais dissimulada
operação do poder, que não age imediatamente sobre o que os homens podem fazer – sobre
sua potência –, mas antes sobre a sua impotência, isto é sobre o que não podem fazer ou, melhor, podem não fazer” (p.57).
Na contemporaneidade, os homens são constantemente incitados a levarem a cabo
uma pletora de ações (auto)edificantes, estando, no mais das vezes, impedidos de recusarem
tais demandas; é, pois, nesse combate à recusa que “prefere agir o poder que se define ironicamente como ‘democracia’” (p.58).
Os textos analisados em nossa investigação apontam inequivocamente que a escola
precisaria ser muito mais do que ela um dia já foi. Controlar os (des)caminhos dessa instituição
desponta como uma das estratégias seguidas à risca por aqueles que ecoam suas vozes nas
páginas dos jornais, decretando não apenas a verdade ali apresentada, mas também o papel
político que esta exerceria sobre os viventes. Nesse sentido, prosseguimos com Foucault
(2006b) ao definir o que aqui está em causa: “a questão política não é o erro, a ilusão, a consciência alienada ou a ideologia; é a própria verdade” (p.14).
Enquanto as notícias são lidas, repetidas e legitimadas, concretiza-se a afirmação de
um mundo exclusivo e a supressão de outros possíveis. O discurso consubstanciado nas palavras de ordem proferidas pelo jornalismo situa os indivíduos numa trilha de verdade, sem explicitar, porém, que ela é tão inventada como a vida que ela conforma.
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Não é realizada, aqui, uma distinção formal entre notícias e reportagens, sendo que estas abrangem tanto textos de teor informativo, quanto de tom investigativo.
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Passadas mais de duas décadas e meia de seu desaparecimento, Michel Foucault persiste como um expoente do pensamento do pós-guerra, constituindo, segundo Paul Veyne
(1982), um acontecimento capital do século XX no plano das ideias. Aclamada por uns, execrada por outros e, ainda, objeto de contestação para alguns, a obra foucaultiana desdobra-se no
intervalo entre 1954, com a publicação de Doença mental e psicologia, até os dois últimos volumes de História da sexualidade, em 1984. Três décadas de um tipo intensivo de pensamento
cuja repercussão se faz notar de modo tão paulatino quanto recorrente em várias áreas de conhecimento, incluindo a educação brasileira.
Visando configurar um horizonte possível da recepção do pensamento de Foucault na literatura educacional brasileira, a presente investigação tem como objetivo principal perscrutar
analiticamente a reverberação das ideias do pensador na produção investigativa veiculada em
15 reconhecidos periódicos da área nas duas últimas décadas – precisamente de 1990 a 2010.
Para tanto, cabe-nos, antes, traçar o percurso bibliográfico da difusão das ideias foucaultianas
no circuito educacional nacional.
Foucault no Brasil
“Foucault foi incansável andarilho”, assevera a pesquisadora da presença foucaultiana
no país, Heliana de Barros Conde Rodrigues (2011, p.98).
No Brasil, ele esteve cinco vezes: em 1965, em 1973 e nos três anos seguintes. Rodrigues (2010) assinala o clima de tensão
propiciado pela ditadura quando das duas passagens em que ele esteve em São Paulo (1965 e
1975); soma-se o embate teórico com os filósofos marxistas uspianos de então (LIUDVIK,
2011). Quando veio ao país pela última vez, em 1976, boa parte de sua obra já havia sido publicada na França, mas apenas os livros Arqueologia do saber e Doença mental e psicologia
haviam sido traduzidos no Brasil; respectivamente, em 1972 e 1975. A propósito, a bibliografia
de Foucault não seguiu, no Brasil, a ordem de publicação original. História da loucura na Idade
Clássica, por exemplo, de 1961, teve sua primeira edição nacional em 1978; As palavras e as
coisas, de 1966, em 1981; A ordem do discurso, de 1970, apenas em 1996.
Já a primeira referência nacional sobre o pensador, de 1971, intitulada O homem e o
discurso: a arqueologia de Michel Foucault, contendo textos de comentadores, além de uma
entrevista do próprio pensador, é anterior à publicação de seus livros propriamente. A difusão
do pensamento foucaultiano consolida-se, no entanto, a partir de 1977 e 1979, quando foram
publicados, respectivamente, seus dois livros mais familiares ao público brasileiro: Vigiar e punir
(hoje na 38ª edição) e Microfísica do poder (na 29ª edição). Esta consiste numa compilação de
textos selecionados por Roberto Machado, ele próprio um dos responsáveis mais ativos pela
divulgação de Foucault no país e autor de dois livros-referência: Ciência e saber: a trajetória da
arqueologia de Michel Foucault, de 1981, e Foucault, a filosofia e a literatura, de 1999.
Também a partir de 1977, várias obras − traduzidas ou de autores nacionais – foram
publicadas no intuito de introduzir os leitores brasileiros na seara das proposições de Foucault.
Destaque para três dicionários especializados da terminologia foucaultiana, dois deles a cargo
de Judith Revel, em 2005 e 2009, e o outro, em 2009, na lavra de Edgardo Castro.
Se, por um lado, a difusão do pensamento foucaultiano no país foi possível, ao menos
em parte, graças às publicações introdutórias a ele atinentes, por outro, é preciso levar em
conta três outras fontes de disseminação bibliográfica do autor: 1) os dossiês e números especiais de periódicos; 2) os eventos acadêmicos, na forma de colóquios, congressos etc.; 3)
obras específicas que tiveram Foucault como matriz temática, teórica e/ou metodológica.
No primeiro caso, há registro de 12 publicações, sendo quatro delas ligados a periódicos da área educacional: dois dossiês de Educação & Realidade (v.29, n.1 e v.34, n.2), em
2004 e 2009; outro em Educação Temática Digital (v.12, n.1), em 2010; além do mais recente,
publicado em 2011 por Currículo sem fronteiras (v.11, n.1).
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O volume das publicações especializadas adensa-se quando são computadas as coletâneas derivadas de eventos acadêmicos: 20 ao todo, tendo sido o primeiro deles realizado na
Universidade de São Paulo em 1985, o qual resultou no livro Recordar Foucault: os textos do
Colóquio Foucault, e o último, em 2010, ocorrido junto à Universidade Federal de Uberlândia,
que originou o livro Michel Foucault: transversais entre educação, filosofia e história.
Com relação aos estudos que tomaram Foucault como enquadre temático, teórico e/ou
metodológico, destacam-se, de imediato, Danação da norma: medicina social e constituição da
psiquiatria no Brasil, de Roberto Machado et al., publicado em 1978, e Ordem médica e norma
familiar, de Jurandir Freire Costa, publicado no ano seguinte; ambos tidos como estudos seminais quanto à reverberação foucaultiana no pensamento nacional. É, no entanto, na década de
1990 e, especialmente, na de 2000 que o país testemunhará um aumento expressivo de publicações, no formato de livros, por nós categorizadas de acordo com três grandes frentes: 25
obras que relacionam Foucault e outros campos do saber ou temáticas não foucaultianas; 16
obras que se debruçam sobre tópicos foucaultianos específicos; e 08 obras que cotejam ou associam Foucault com outros autores.
O inventário bibliográfico apresentado até o momento não deixa dúvidas quanto ao fato
de a presença foucaultiana no Brasil, via os livros dedicados ao pensador, ter operado de modo
tão progressivo quanto abrangente. Resta-nos, no entanto, pormenorizar a recepção de Foucault no campo educacional: um capítulo à parte da história recente da circulação das ideias
pedagógicas no Brasil.
Foucault na educação brasileira
Por meio de um exame preliminar da ocorrência de textos cuja temática principal é a
educação, presentes nos dossiês de periódicos e nas coletâneas gerais oriundas dos eventos
acadêmicos, é possível subtrair um quadro fidedigno da paulatina repercussão das ideias do
pensador francês no campo educacional brasileiro. No primeiro caso (os dossiês), encontram-se
31 textos da lavra de pesquisadores ligados a instituições brasileiras. Nas coletâneas, por sua
vez, há 22 textos que evocam direta ou indiretamente temáticas educacionais a cargo de autores nacionais, perfazendo pouco mais de 5% do montante total dos escritos aí veiculados.
Alfredo Veiga-Neto, não por acaso, é o autor mais recorrente na literatura aí espelhada,
uma vez que, ao lado de Tomaz Tadeu da Silva, foi um dos responsáveis por introduzir as ideias foucaultianas nos debates ocorridos na educação nacional dos anos 1990. O livro por ele
organizado, Crítica pós-estruturalista e educação, de 1995 – coletânea de estudos de pesquisadores brasileiros, todos eles então ligados ao Programa de Pós-graduação em Educação da
UFRGS –, bem como O sujeito da educação: estudos foucaultianos, de 1994 – compilação de
textos, em sua grande maioria, estrangeiros, sob organização de Tomaz Tadeu da Silva – constituem os marcos inaugurais da recepção das ideias do intelectual francês no quadrante educacional brasileiro.
A literatura da década de 1990 contará com importantes referências, a maioria delas a
cargo de Tomaz Tadeu da Silva, ou sob sua organização. Ainda nos anos 1990, surgem três
publicações consecutivas devotadas à explicitação de modos de pesquisar alinhados à vertente
pós-estruturalista, contemplando aqueles orientados direta ou indiretamente pela teorização
foucaultiana, intitulada Caminhos investigativos, cuja organização esteve a cargo de Marisa Vorraber Costa.
No mesmo diapasão investigativo, vieram a público, a partir de 2000, produções significativas de Sandra M. Corazza (2001); Maria Isabel E. Bujes (2002); Alfredo Veiga-Neto (2003):
Maria Manuela A. Garcia (2002); Ana Lúcia S. Ratto (2007); Sylvio Gadelha (2009); Alexandre
F. de Carvalho (2010); Kelin Valeirão (2010); Carlos E. Noguera-Ramirez (2011); e, mais recentemente, Rosa Maria B. Fischer (2012). É preciso destacar, ainda, duas coletâneas dedicadas à
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relação entre Foucault e a educação, sob organização, respectivamente, de José G. Vasconcelos
e Antonio G. Magalhães Júnior (2002) e Sônia M. Clareto e Anderson Ferrari (2010).
Ao oferecermos um inventário geral da literatura educacional especializada disponível
no país, nosso propósito circunscreveu-se à necessidade de dimensionar o mais fidedignamente
possível a recepção de Foucault no campo, do ponto de vista bibliográfico. Não obstante a variedade, entre nós, de escritos inspirados no pensador francês, é possível assegurar que ainda
não dispomos de estudos que tenham investigado o impacto das ideias foucaultianas especificamente no âmbito da pesquisa em educação, salvo aquele realizado por José Gonçalves Gondra (2005) e devotado à área da história da educação, o qual, no entanto, difere de nossa
proposta investigativa no que tange à abrangência do corpus.
Foucault na pesquisa educacional brasileira
Ao nos acercarmos do objeto geral da presente investigação, uma primeira inflexão metodológica se impôs. O exame da recepção das ideias de um autor em determinado campo de
conhecimento pressuporia, em termos modelares, o manejo de uma simultaneidade de fontes
empíricas: desde os estudos publicados na forma de livros (integrais ou capítulos) ou de teses e
dissertações, até a bibliografia empregada em cursos universitários, passando pelos trabalhos
apresentados em congressos e também, claro está, pelos artigos publicados em periódicos da
área. Com efeito, cada um desses âmbitos congrega particularidades, podendo, inclusive, haver
desníveis ou até incongruências quanto aos processos desencadeados em cada um deles. Nessa
perspectiva, o pesquisador que se empenhasse em analisar a complexidade envolvida nos processos de recepção de um autor nesse ou naquele quadrante estaria impedido de imaginar que
a somatória per se das fontes propiciaria alguma espécie de totalização do objeto em causa.
Abarcar a pluralidade de produções correlatas a um autor da envergadura e da circulação de
Foucault revela-se, ademais, uma tarefa praticamente inexequível, dada a profusão de produções textuais que o tomaram, ora de modo pontual, ora de modo sistemático, como parâmetro
temático, teórico e/ou metodológico. Exemplo disso são as teses e dissertações que dele se
valeram explicitamente. Um levantamento sumário junto ao Banco de Teses da Capes, no período entre 1987 e 2010, revela o impactante número de 1.791 dissertações e de 588 teses, perfazendo o total de 2.379 trabalhos de pós-graduação stricto sensu cujos resumos citam o
pensador. Dentre tais trabalhos, 684 (510 dissertações e 174 teses) fazem referência concomitantemente aos termos Foucault e educação – quase um terço da produção total.
Assim, o pesquisador disposto a analisar os usos desse pensador seria forçosamente
confrontado com a exigência de delimitação do corpus analítico que escolheu, uma vez que ele
seria acessível apenas por meio de estratos específicos, embora não excludentes entre si, mas
tampouco obrigatoriamente interdependentes. O mesmo raciocínio vale para o imperativo da
delimitação temporal do corpus. Em nosso caso, tendo em mente o surgimento das pesquisas
foucaultianas no campo em meados dos anos 1990, optamos por recuar até o início dessa década, de modo a contemplar as iniciativas germinais de interlocução com esse referencial.
Desta feita, o recorte eleito na presente investigação foi o da produção acadêmica veiculada em 15 periódicos especializados, tendo em vista o fato de se tratar de um âmbito da
literatura arbitrado por pares e de ampla circulação entre os pesquisadores. Os periódicos selecionados foram: Cadernos Cedes; Cadernos de Pesquisa; Currículo sem Fronteiras: Educa-

ção/PUCRS; Educação & Realidade; Educação & Sociedade; Educação e Filosofia; Educação e
Pesquisa; Educação em Revista; Educação Temática Digital; Educar em Revista; Pró-Posições;
Revista Brasileira de Educação; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, e Revista Brasileira
de História da Educação. Trata-se do conjunto das publicações periódicas mais consolidadas e
bem avaliadas, de acordo com os sistemas de avaliação brasileiros. Convém esclarecer, entretanto, que não incluímos o periódico Teoria & Educação, uma vez que, a despeito de sua impor-
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tância no que diz respeito à divulgação de pensadores de matriz pós-estruturalista no país, sua
circulação restringiu-se ao período entre 1990 e 1992.
Definida a constelação dos periódicos, o próximo passo consistiu na imersão em cada
um dos volumes/números das 15 revistas selecionadas que, reunidos, totalizaram 698 fascículos no período das duas décadas focalizadas. Para que se tenha uma ideia geral da quantidade
do material por nós manuseado, a somatória dos textos atingiu uma média de 7000 artigos.
Assim, o procedimento inicial consistiu no rastreamento dos textos que informaram, em suas
referências bibliográficas, ao menos um dos textos de Foucault e que efetivamente o mencionaram no corpo da argumentação. Tal busca resultou no montante de 628 artigos. Descontados
os 117 textos de autores estrangeiros, restaram então 511.
Em seguida, o processamento do material demandou a discriminação dos textos segundo três categorias distintas – a apropriação incidental, a apropriação conceitual tópica e a apropriação do modo de trabalho – a reboque daquelas empregadas por Afrânio Mendes Catani,
Denice Bárbara Catani e Gilson R. M. Pereira (2001) na investigação realizada sobre as apropriações de Pierre Bourdieu no campo educacional, com a qual, aliás, nossa proposta investigativa
se alinha quanto aos procedimentos gerais. Além dela, o referido estudo de José Gonçalves
Gondra foi valioso para a triagem do material.
Uma vez isolados os textos de acordo com as categorias indicadas acima, selecionamos
apenas os estudos que tomaram o pensamento de Foucault explicitamente como modo de trabalho, chegando ao montante final de 131 artigos, assim distribuídos entre os periódicos analisados: Educação & Realidade: 47; Revista Brasileira de Educação: 14; Educação Temática
Digital: 14; Educação em Revista: 13; Currículo sem Fronteiras: 09; Educação e Pesquisa: 07;
Educação & Sociedade: 07; Cadernos de Pesquisa: 05; Pró-Posições: 05; Educação e Filosofia:
03; Educação/PUCRS: 02; Educar em Revista: 02; Cadernos Cedes: 01; Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos: 01; e Revista Brasileira de História da Educação: 01.
De nosso encontro com as fontes, uma série de dados reveladores pôde ser subtraída.
O primeiro deles: a maior frequência de publicações relacionadas a Foucault é encontrada em
Educação & Realidade, periódico ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em cuja
Faculdade de Educação foram disparadas as pesquisas em torno do pensador francês e que,
conforme se verá adiante, continua a sediá-las com regularidade. Em seguida, aparece um segundo grupo de revistas cuja produção de textos baseados em Foucault mantém-se na média
de um terço daquela do periódico gaúcho; são elas: Revista Brasileira de Educação, Educação
em Revista e Educação Temática Digital. Por sua vez, Currículo sem Fronteiras, Educação e
Pesquisa, Educação & Sociedade, Cadernos de Pesquisa e Pró-Posições compõem um terceiro
grupo dos periódicos, apresentando textos foucaultianos de modo esparso. O último grupo,
composto por Educação e Filosofia, Educação/PUCRS, Educar em Revista, Cadernos Cedes, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e Revista Brasileira de História da Educação, publicou o
menor número de artigos sobre trabalhos que tiveram Foucault como referência principal; juntos, publicaram oito textos.
No que diz respeito à cronologia das publicações, temos que o primeiro artigo explicitamente devotado ao pensamento foucaultiano veio a público em 1992, em Educação & Realidade. Trata-se de O sujeito, a modernidade e a educação, de autoria de Nadja Hermann
Prestes. De 1992 a 2000, foram publicados, ao todo, 15 textos – pouco mais de 10% do total.
Entre 2001 e 2005: 35 textos. Entre 2006 e 2010: 81, equivalentes a 62% do total. Ou seja,
nos últimos cinco anos analisados estão concentrados quase dois terços do total dos artigos –
uma mostra irrefutável, portanto, do crescente interesse pela teorização foucaultiana na investigação educacional realizada no país.
Noventa e oito pesquisadores estiveram envolvidos na produção dos 131 artigos. Os
mais assíduos, seja como autor exclusivo, seja como coautor, foram (por ordem decrescente):
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Rosa Maria Bueno Fischer (11 textos); Alfredo Veiga-Neto (8); Marlucy Alves Paraíso (6); Sandra Mara Corazza (6); Maria Isabel Edelweiss Bujes (6); Paula Corrêa Henning (5); Fabiana de
Amorim Marcello (5); Maria Manuela Alves Garcia(4); Maura Corcini Lopes (4); Ana Lúcia Silva
Ratto (3); Clarice Salete Traversini (3); Lisete Bampi (3); Luciana Grupelli Loponte (3); Silvio
Gallo (3); Adriana Bergold Leal (2); Alexandre Filordi de Carvalho (2); Amadeu de Oliveira
Weinmann (2); Cristianne Maria Famer Rocha (2); José Gonçalves Gondra (2); Maria Celeste
Reis Fernandes de Souza (2); Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (2); Maria Rita de Assis
César (2); Nadia Geisa Silveira de Souza (2); e Vera Helena Ferraz de Siqueira (2). Os demais
autores, 74 ao todo, tiveram apenas um texto publicado no período analisado. Ainda e mais
importante, os 24 autores acima arrolados foram responsáveis, seja individualmente, seja em
coautoria, pela produção de 80 textos, equivalentes a 65% do montante total. Isso significa que
apenas um quarto dos pesquisadores concentrou a produção de dois terços da produção brasileira das pesquisas publicadas nos veículos por nós analisados.
Quanto à filiação institucional dos autores envolvidos, foram referidas, ao todo, 40 instituições, mormente universidades públicas. As mais frequentes foram: Universidade Federal do
Rio Grande do Sul/UFRGS (48 vezes); Universidade Luterana do Brasil/ULBRA (12); Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG (10); Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS (9);
Universidade Federal do Paraná/UFPR (7); Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP (6);
Universidade Federal de Pelotas/UFPel (6); e Universidade Federal do Rio Grande/FURG (4). E,
novamente, constata-se a concentração acentuada dos pesquisadores nas universidades do
extremo sul do país (UFRGS, ULBRA, UNISINOS, UFPel e FURG), as quais somam pouco mais
de 50% das filiações institucionais referidas.
No que toca aos usos da obra foucaultiana, três grandes vetores analíticos se descortinam: as obras de Foucault mais referidas; as temáticas e os tópicos teóricos mais visitados; por
fim, os tipos investigativos empregados nas argumentações.
Na produção acadêmica educacional brasileira que tomou Foucault como modo de trabalho, saltam aos olhos algumas peculiaridades quanto à utilização do legado do autor francês.
As obras mais referidas, nos 131 artigos, foram Vigiar e punir (69 vezes), História da sexualidade I (67) e A arqueologia do saber (57); as duas primeiras obras foram citadas, portanto, em
pouco mais da metade dos artigos. Um texto específico – O sujeito e o poder – foi citado 38
vezes. Em seguida, aparecem História da sexualidade II (31); A ordem do discurso (28); As
palavras e as coisas (24); História da sexualidade III (21); A verdade e as formas jurídicas (20);
História da loucura na Idade Clássica (12): e, por fim, Nascimento da clínica (5). Quanto aos
cursos proferidos por Foucault, são citados: Resumo dos Cursos do Collège de France (23); Em
defesa da sociedade (20); A hermenêutica do sujeito (19); Segurança, território, população
(13), Os anormais (11), Nascimento da biopolítica (8); e O governo de si e dos outros (3). Vale,
ainda, mencionar o fato de que, dentre os livros de Foucault, Doença mental e psicologia teve
apenas uma ocorrência, enquanto, curiosamente, Raymond Roussel não foi citado nem uma
vez sequer.
Tal utilização da obra foucaultiana nas pesquisas educacionais brasileiras finda por revelar os tipos de interesse temático e teórico despertados entre os pesquisadores a ela devotados. No que se refere aos tópicos teóricos, os mais referidos pelos autores foram, em ordem
decrescente: identidade/subjetividade/subjetivação; poder/relações de poder; governo/governamentalidade; disciplina/disciplinarização/ controle; (análise de) discurso; dispositivo;
sexualidade; tecnologias (do eu); biopoder/biopolítica; e genealogia. Já no que diz respeito às
temáticas específicas mais exploradas, temos a seguinte configuração, também em ordem decrescente: educação/ensino/escola; mídia/cinema; infância/criança, (a)normalidade/diferença/
desigualdade; currículo/pedagogia; modernidade/pós-modernidade/pós-estruturalismo; forma-
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ção; pesquisa educacional; inclusão/exclusão; história (da educação); corpo; gênero; adolescência/juventude; e cultura/cotidiano (escolar).
Por fim, no que concerne ao approach metodológico das investigações realizadas, foinos possível isolar dois tipos gerais de procedimento, segundo o que foi informado pelos autores: ensaios e relatos de pesquisa. Enquadram-se, no primeiro caso, 81 dos 131 artigos; no
segundo, os 50 restantes. Disso decorre que quase dois terços da produção brasileira de estudos educacionais de linhagem foucaultiana portam uma feição ensaística, delimitando, assim, o
tom prevalente da discursividade aí em circulação. A diferença argumentativa, entre ambas as
modalidades, residiria, no caso dos relatos de pesquisa, numa atenção analítica mais imediata a
um problema específico, por meio do confronto com dados empíricos. Com efeito, as fontes
mobilizadas nos 50 artigos que se enquadraram em tal categoria recobrem três diferentes tipos:
1) documentos (desde textos legais, programas governamentais e publicações oficiais até bibliografias de curso de formação de professores); 2) material audiovisual (programas de TV, filmes, revistas, jornais e internet); e 3) material narrativo obtido por meio de observação,
depoimentos e/ou intervenção grupal.
Quanto aos ensaios, sua economia argumentativa costuma dar-se mais pelo desdobramento de determinadas ideias advindas das fontes teóricas, a título de interpretação do que ali
se afigura como problema, e menos pelo exame de dados empíricos, embora algumas vezes
deles decorra. Nos 81 ensaios analisados, a maior parte deles recupera as assertivas foucaultianas, seja para comentar, criticar ou reposicionar teoricamente determinadas problemáticas educacionais já assentadas no espectro bibliográfico (por exemplo: as políticas curriculares, os
discursos sobre a infância etc.), seja para cotejá-las ou confrontá-las às ideias de outros autores (exemplos: Bauman, Freinet, Paulo Freire, Deleuze, Freud, Nietzsche etc.) no que se refere
a seu enquadramento educacional. Outra frente argumentativa dos ensaios, embora menos
frequente, é aquela dedicada a articular às coordenadas teóricas foucaultianas determinadas
questões pontuais suscitadas por documentos oficiais e por material audiovisual.
Assim, enquanto os relatos de pesquisa parecem percorrer um caminho argumentativo
apoiado, primordialmente, em fontes empíricas, os ensaios priorizam as fontes teóricas no enfrentamento de determinado problema. Nesse sentido, pode-se dizer que os ensaios se valem
de uma discursividade mais centrípeta, isto é, mais enraizada no exame das ideias do próprio
Foucault e suas extensões ou implicações para o campo educacional, ao passo que os relatos
de pesquisa apresentam um movimento mais centrífugo, posto que mais fincado em determinadas injunções concretas não necessariamente antevistas no referencial teórico foucaultiano, o
qual finda por ser empregado como crivo analítico daquilo com que ali se deparou.
Notas conclusivas
Ao estimar o impacto de um autor sobre determinado campo de conhecimento, são
precisamente os modos de apropriação de suas ideias, e não apenas sua difusão, que se destacam como problema investigativo. Para tanto, seria preciso ter em mente uma precaução basilar: em vez de incorrer no ajuizamento dos usos (bons ou maus, adequados ou não,
consistentes ou não etc.) que se fizeram das ideias do autor, mais producente seria proceder à
contextualização problematizadora desses mesmos usos.
No que concerne ao emprego das ideias foucaultianas no quadrante educacional, cumprir-nos-ia ter em mente uma questão de fundo consoante àquela que intitula um dos textos de
Rosa Maria Bueno Fischer (2003), a pesquisadora, como vimos, mais assídua no terreno das
publicações em periódicos: Foucault revoluciona a pesquisa em educação?
A resposta seria favorável caso pudéssemos reconhecer, em determinada produção textual, a presença de alguns critérios basilares, os quais se tivessem convertido, de algum modo,
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em atitudes metodológicas carreadas pelo pesquisador na abordagem a que se engajou. A saber:
Primeira delas, compreender que nossas lutas (e pesquisas) sempre
têm a ver com linguagem, já que estamos continuamente envolvidos
com lutas discursivas; segunda atitude, atentar para a idéia de que
palavras e coisas dizem respeito a fatos e enunciados que, a rigor,
são “raros”, isto é, não são óbvios, estão para além das “coisas dadas”; terceira, que fatos e enunciados referem-se basicamente a práticas, discursivas e não-discursivas, as quais constituem matéria-prima
de nossas investigações, seja em que campo estas se concentrem, e
dizem respeito sempre a relações de poder e a modos de constituição
dos sujeitos individuais e sociais; finalmente, a atitude de entrega do
pesquisador a modos de pensamento que aceitem o inesperado, especialmente aqueles que se diferenciam do que ele próprio pensa.
(FISCHER, 2003, pp.372-373)
Como se pode deduzir, a escrita investigativa na companhia de Foucault jamais se confinaria à mera subscrição de ditames temáticos, teóricos e/ou metodológicos já consagrados
pelo próprio uso dos pesquisadores, em observância ao padrão universitário da aplicação mecânica, do comentário isento ou da adesão de véspera às assertivas do pensador, mas implicaria, nos termos de Veiga-Neto (2003), uma relação de fidelidade negativa com o que foi legado
por ele. Trafegar no registro foucaultiano exigiria, assim, uma atitude antropofágica, à moda do
que o próprio Foucault levou a cabo, por exemplo, em relação ao pensamento de Nietzsche.
Em outra passagem, Fischer (2005) relembra que, nos meandros da apropriação de um
autor, o que está em curso é precisamente a reescrita de sua obra e, por conseguinte, sua continuação, fato este que facultaria uma arte de assinar o que se lê por meio da qual seria possível “vasculhar em suas formulações teóricas um ponto de encontro com nós mesmos, com
aquilo que escolhemos como objeto, com aquilo em que nós investimos nossa vida, nosso trabalho, nosso pensamento” (p.120).
Das proposições dos autores acima decorre, a nosso ver, uma interpelação acerca dos
dilemas em torno da apropriação de Foucault pelos pesquisadores educacionais a ele alinhados,
a qual, segundo Veiga-Neto e Fischer (2004), seria marcada por um uso convencional do legado do pensador francês, dando-se por meio da inclinação ao modismo, ao reducionismo, ao
esquematismo, à adesão a slogans pseudoteóricos.
Crítica ainda mais severa é aquela de Tomaz Tadeu da Silva (2002) ao atestar um movimento que combinaria estagnação e ortodoxia no interior dos estudos de cunho pósestruturalista, incluindo os de linhagem foucaultiana. Inventivos outrora, eles ter-se-iam aliado,
mediante a falta de chamamento (auto)crítico, ao status quo, redundando paradoxalmente em
catecismo, nos termos do precursor de tais estudos no Brasil.
Também Heliana B. C. Rodrigues (2011) oferece um inquietante panorama dos modos
que viriam marcando a apropriação do pensamento foucaultiano no país, crivados, a seu ver,
por estratégias de controle materializadas pelos seguintes expedientes:
[...] o da citação decorativa e infinita; o da reverência ao mestre (por
mais que mestre... a suspeita); o da dogmatização produtora de obediência e renúncia; o da monopolização por sociedades de eruditos; o
dos “ismos” de ocasião, banalizadores e impotentizantes; o da disciplinarização sob fronteiras estritas (filosóficas, sociológicas, historiográficas... pouco importa); o das aproximações, sob a forma de
“Foucault e...”, nas quais o(a) eventual companheiro(a) serve para
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tornar Foucault mais respeitável (e, consequentemente, mais palatável). Aquele sobre quem tanto se contam pequenas histórias nada
edificantes viverá hoje, em nosso país, somente em “boas companhias”? (p.108)
A avaliação contundente da autora, ao esboçar um quadro normalizador dos usos de
Foucault entre nós, oferece, no entanto, um amplo feixe de efeitos analíticos para um problema
que, a todo tempo, esteve a perpassar o presente trabalho: a captura discursiva do autor de A
ordem do discurso operada pela educação brasileira.
Não obstante, é preciso esclarecer que a presente investigação restringiu-se, por ora, à
contextualização do quadro geral da difusão – e não o da apropriação – do pensamento foucaultiano que se afirmou na literatura educacional das duas últimas décadas. Posto isso, resta-nos
uma interrogação-chave como ponto de chegada de nosso percurso: quando se trata do Foucault forjado pela educação brasileira, estaríamos, afinal, diante de embotamentos, intermitências ou eternos recomeços? Ora, uma resposta honesta a tal questão contemplaria, talvez em
igual proporção ou intensidade, os três movimentos acima.
Se partirmos da premissa do próprio Foucault de que entre as palavras e as coisas não
se estabelece uma relação de coextensividade ou de correspondência natural, mas de força e, a
rigor, de imposição de sentidos – isto é, ao falarmos sobre as coisas, não as traduzimos ou revelamos, mas as forjamos –, seria preciso admitir que, por meio das próprias coisas ditas/feitas
a respeito do pensador pelos especialistas da área educacional, deparamos com os contornos
fáticos de mais um dos mil Foucaults de que fala seu biógrafo, Didier Eribon (1990; 1996); um
Foucault portador de feições e trejeitos, sem dúvida, singulares, porém não peremptórios, tampouco definitivos.
Segundo Eribon, é necessário indagar se haveria compatibilidade entre os vários usos
do pensamento de Foucault mundo afora. A seu ver,
o próprio Foucault teria ficado surpreso ao ver o destino de seus livros. Surpreso, mas não necessariamente descontente. Ele gostava de
dizer que não cabe a um autor prescrever a maneira pela qual deve
ser lido […] ainda que se deva reconhecer também que, em certos
países, instaurou-se uma verdadeira mitologia foucaultiana. (1996,
p.16)
A mesma mitologia evocada por Eribon – aquela que se satisfaz mais com a evocação
de certos jargões em torno de determinado personagem intelectual do que com uma relação
densa com o que foi por ele legado – presentificou-se, decerto, em nossa jornada investigativa.
Ao fim e ao cabo de nosso percurso, parece-nos inegável a existência de uma espécie de fagocitose operativa do legado foucaultiano – desde aquelas iniciativas de caráter instrumental até
outras de vocação apologética – em curso na literatura educacional brasileira das duas últimas
décadas.
Daí que, por um lado, deparamos com um Foucault ornamental, tão banalizado quanto
reverenciado; um Foucault paradoxalmente saturado pela função autor com a qual, aliás, ele se
debateu sem cessar vida afora. Por outro lado, foi possível detectar, aqui e acolá, traços, ainda
que descontínuos e amiúde evanescentes, de um Foucault recalcitrante, intempestivo, para
sempre movente; um Foucault ainda samurai (VEYNE, 2011), refratário a toda tentativa de domesticação, estereotipia e dogmatização epistemológicas, éticas ou políticas. Um Foucault livre
ou, quiçá, liberto de seu próprio fantasma.
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INTELECTUAIS E EDUCAÇÃO:
CONTRIBUTOS PAR A A
HISTORIOGR AF IA
Patricia HANSEN, Coordenadora
Categoria polissêmica e de contornos mutáveis, o intelectual, entendido como
um ator do político, frequentemente deixou-se seduzir pela atividade educativa.
De acordo com Sirinelli, uma necessária deﬁnição que permita a constituição dos
intelectuais como objeto de estudo da história deve partir do reconhecimento de
invariantes e, neste sentido, o autor identiﬁca duas acepções da categoria: uma primeira, sociocultural, dos «criadores e mediadores», e outra, mais propriamente política, baseada na noção de engajamento. Seguindo estas considerações, o objetivo
comum das diferentes comunicações da mesa é pensar as aproximações de intelectuais de diferentes quadrantes com a Educação. Cada qual, porém, tomando por
objeto de reﬂexão ações especíﬁcas, invulgares, até mesmo inventivas e originais.
É o próprio caráter singular destas atividades que permite confrontar os meios a
que recorreram estes intelectuais em seus esforços de intervenção na sociedade
com o papel social a eles atribuído em diferentes momentos. Do mesmo modo, se é
nesse confronto que se pode testar as possibilidades da categoria intelectual para
a historiograﬁa da educação, pode-se também, em contrapartida, reﬂetir sobre o
modo pelo qual os investimentos dos intelectuais na educação permitem melhor
compreender a própria categoria em termos historiográﬁcos.
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INTELECTUAIS E A ESCRITA PARA CRIANÇAS:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA
ATIVIDADE «ANTI -INTELECTUALIZADA».
Patricia HANSEN
Instituto de Eeducação da Universidade de Lisboa
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O objetivo desta comunicação é compreender o lugar que a escrita para crianças possivelmente ocupou no conjunto das obras e projetos políticos e intelectuais de dois autores: o
brasileiro Olavo Bilac e da portuguesa Ana de Castro Osório. Pretende-se com isso explorar o
potencial da categoria “intelectual” para os estudos sobre literatura infantil no âmbito da história da educação. Sem pretender fazer qualquer generalização, a análise dos casos selecionados
que podem ser considerados paradigmáticos de um determinado momento da produção literária para crianças nos dois países, permite, de um lado, refletir acerca dos critérios geralmente
utilizados para fundamentar juízos de valor sobre livros infantis e, de outro, repensar a eficácia,
a autoridade e as funções que os intelectuais projetam sobre os meios que escolhem para divulgar suas idéias e influenciar a opinião.
Provoca alguma estranheza associar nomes como Virginia Woolf, Aldous Huxley, Leon
Tolstoi, T.S. Eliot, James Joyce, Oscar Wilde, Silvia Plath e os mais recentes Salman Rushdie,
Umberto Eco, Mia Couto e José Saramago à literatura infantil, mas o fato é que todos estes autores em algum momento escreveram para este público específico. Se fôssemos nomear aqui
todos os autores de livros “sérios” que após ter consagrado seu talento literário publicaram pelo
menos um título concebido para crianças, esta lista seria interminável.
A estranheza se deve a alguns aspectos que dizem respeito tanto ao que esperamos de
escritores do porte dos que foram citados quanto daquilo que pressupomos ser os livros infantis. E, por mais talentosos e brilhantes que tenham sido ou ainda sejam os autores acima e os
que ficaram de fora da lista, alguns deles simplesmente não combinam com a imagem que fazemos de autores de literatura infantil. Isso se deve, entre outros fatores, a uma “densidade”
como que intrínseca que lhes é atribuída, em contraste com a “leveza” geralmente esperada
dos textos para crianças. Além disso é bom lembrar que em muitos casos a posse de indiscutível talento literário não resultou em boa literatura infantil, sendo em alguns casos (e não poucos) o resultado surpreendentemente medíocre.
No livro Crítica, teoria e literatura infantil, Peter Hunt procurou abordar a difícil aproximação entre teoria e crítica literária, de um lado, e literatura infantil, de outro, a partir das desconfianças que possuem tanto acadêmicos quanto leigos em relação a estes dois campos. Para
os primeiros, diz Hunt, a teoria literária contesta de forma muito radical as opiniões convencionais e é de pouco uso prático. Para os segundos parece pretenciosa, elitista e irrelevante. Já em
relação à literatura infantil, a qual se define exclusivamente por um público que por sua vez não
pode ser definido com precisão, parece a boa parte dos acadêmicos um tema inferior que sequer deveria merecer sua atenção. Pois, sendo “simples, efêmera, acessível e destinada a um
público definido como inexperiente e imaturo”, não costuma ser tomada por um objeto “adequado ao estudo acadêmico”, enquanto que para o leigo, ”vincular a cálida e amigável atividade
de educar e divertir crianças a qualquer espécie de teoria é como destruir esse prazer”(Hunt,
2010).
É com esta observação que Hunt introduz uma das premissas de seu livro, a saber, que
cada um dos lados (teoria literária e literatura infantil) tem muito a dizer sobre o outro, e que
ainda há muito a ser dito sobre ambos.
A minha proposta segue caminho análogo (ainda que não tenha nada a dizer sobre teoria literária). Ou seja, que talvez estes dois campos distintos e aparentemente tão afastados, o
da história intelectual e o da literatura infantil, podem ter algo a dizer um sobre o outro. Apesar
da escrita para crianças ser comumente percebida como atividade pouco intelectualizada, fruto
mais da sensibilidade e do afeto, do que da razão e do interesse, não é de se desprezar a quantidade e a qualidade dos intelectuais que em algum momento produziram para este público.
Mais que a possibilidade de retorno financeiro em troca de um trabalho fácil e com vistas a atender uma demanda do mercado, explicação que desvaloriza não só a opção de um au-
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tor em escrever para crianças como implica por princípio que tal atividade é desprestigiosa,
procurarei enfatizar as afinidades entre as representações que os próprios intelectuais fazem de
seu lugar na sociedade e uma potencial projeção sobre os livros para crianças e seu público
como meios privilegiados para divulgação de idéias e transformação do mundo.
Tal hipótese será desenvolvida colocando em foco um dos aspectos mais presentes nos
livros infantis: o seu forte caráter ideológico.
A constatação de que os livros para crianças são, em geral, mais marcados ideologicamente que quaisquer outros provoca incômodo porque não gostamos de pensar nas conexões
entre literatura infantil, na qual projetamos inocência e desinteresse, e política, atividade nunca
inocente ou desinteressada. Porém, pode-se dizer que há mesmo uma espécie de paradoxo
entre os assuntos considerados apropriados ou não a estes textos e a maneira pela qual certos
princípios, na maioria das vezes morais mas muitas vezes políticos, acabam por estar neles
imiscuídos.
A exclusão de títulos dos cânones de literatura infantil nacionais é muitas vezes justificada pela denúncia de um tom “didaticista” assumido pelo autor ou de uma óbvia intencionalidade pedagógica, politicamente comprometida, dos textos. Este critério está assente no
pressuposto de que o valor literário de um texto para crianças será inversamente proporcional
ao seu teor ideológico. Mas, para além de sublinhar que este critério não se aplica quando se
trata de livros “para adultos” e de questionar o próprio valor dos diversos cânones literários,
poderíamos perguntar: será possível produzir um texto para crianças sem que este seja “contaminado” pelas concepções de infância ou de como deve ser ou não um livro para crianças no
seu contexto de produção? E, considerando que a resposta a esta pergunta seja para a maioria
dos casos negativa, porque um escritor iria abdicar do seu poder de ensinar qualquer coisa para
um público que desde o século XIX tem sido visto privilegiadamente como o futuro das sociedades?
Pois, se as representações da infância mudaram muito ao longo do tempo e são diferentes conforme as culturas, como demonstra a história das crianças, a idéia do dever e direito
de tutela das diversas instituições sobre estes indivíduos, assim como a projeção que as sociedades fazem deles como o seu “futuro” parecem ter se tornado uma constante. E não há como
os adultos que escrevem para crianças abstraírem-se de seu lugar social ou abstraírem os significados culturais do público a que se dirigem.
O primeiro caso que analisarei é o de Olavo Bilac, nascido em dezembro de 1865 no Rio
de Janeiro. Aos 23 anos tornou-se famoso nacionalmente com a publicação de seu primeiro
livro intitulado Poesias. Foi uma espécie de ícone da Belle Èpoque carioca. Poesias e Poesias
Infantis (1904) foram os únicos livros de poemas que Bilac publicou em vida, sendo que o primeiro garantiu à Bilac seu lugar no cânone da literatura brasileira. Apesar de sua larga produção como cronista, publicando com regularidade nos jornais mais lidos do Rio de Janeiro e São
Paulo, e de seus livros didáticos, Bilac foi reconhecido principalmente como poeta durante toda
sua vida. Manteve, como tal, uma comunicação estreita com o público, refletida no inusitado
grau de celebridade que alcançou em sua época. A apropriação de seu nome como marca de
cigarros, assim como o uso de sua imagem para propagandas diversas, são exemplos disso.
Em 1913, Bilac foi eleito “príncipe dos poetas brasileiros” por uma votação organizada
pela revista Fon-Fon entre reconhecidos homens de letras. Dois anos depois engajou-se numa
campanha cívica que tinha entre suas bandeiras a promoção da instrução pública e a obrigatoriedade do serviço militar. Destaco que isso acontecia em tempo de guerra e que em todas as
camadas da sociedade o Exército era visto com muita desconfiança, ou seja, ninguém queria
servir às Forças Armadas. O próprio Bilac registrou em suas crônicas o uso da expressão “voluntários especiais” para designar aqueles pouquíssimos casos de voluntários que de fato se
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alistavam “voluntariamente” e que só faz sentido se tivermos em conta que ainda era fresca a
memória dos escravos enviados no lugar de seus senhores para a Guerra do Paraguai ocorrida
quarenta anos antes e de outros mártires que, recrutados à força, ficaram conhecidos como
“voluntários da pátria”.
Quando morreu em dezembro de 1918, aos 53 anos, Bilac era reconhecido como grande poeta mas também por seu patriotismo e dedicação à causa da “defesa nacional”. A memória de Bilac foi apropriada algumas vezes ao longo do século XX por diferentes grupos. Aqui
interessa sublinhar que foi principalmente nos meses de dezembro de 1939 e 1965, ou seja,
enquanto encontravam-se em processo de instauração e consolidação os dois regimes autoritários brasileiros, que os governos juntamente com grupos específicos da sociedade fizeram os
maiores esforços de comemoração em torno de Bilac, uma escolha bastante auspiciosa pois era
ainda lembrado como o amado poeta, civil, que havia defendido o serviço militar obrigatório.
Em 1939, o ditador Getúlio Vargas decretou o Dia do Reservista na data de aniversário
de Bilac (ressalte-se novamente o contexto de uma guerra mundial). E, no início de 1966, como
desdobramento das recentes comemorações do centenário de seu nascimento, o primeiro governo militar (de uma série de seis que durariam ao todo duas décadas), decretou Olavo Bilac
patrono do serviço militar, transformando-o no único civil reconhecido como patrono das Forças
Armadas Brasileiras.
A principal consequência da heroificação de Bilac pelos regimes autoritários, principalmente durante e após a ditadura militar, foi a imensa antipatia que as gerações nascidas após a
década de 1940 passaram a cultivar pelo poeta, outrora o “mais amado do Brasil”. Tal antipatia
fez com que se olhasse cada vez mais com desconfiança para seus seus livros, principalmente
os infantis, ressaltando sempre seus aspectos ideológicos em detrimento de outros valores, como o literário por exemplo.
Não obstante o caratér fortemente ideologizante, a preocupação estética foi o aspecto
mais presente em suas considerações acerca da dificuldade de se escrever para crianças, conforme o demonstra seu texto introdutório às Poesias Infantis.

Quando a casa Alves & Cª me incumbiu de preparar este livro para uso
das aulas de instrução primária, não deixei de pensar, com receios, nas dificuldades grandes do trabalho. Era preciso fazer qualquer coisa simples, acessível à
inteligência das crianças; e quem vive de escrever, vencendo dificuldades de
forma, fica viciado pelo hábito de fazer estilo. Como perder o escritor a feição
que já adquiriu, e as suas complicadas construções de frase, e o seu arsenal de
vocábulos peregrinos, para se colocar ao alcance da inteligência infantil?
Outro perigo: a possibilidade de cair no extremo oposto – fazendo um
livro ingênuo demais, [...]. Era preciso achar assuntos simples, humanos, naturais, que, fugindo da banalidade, não fossem também fatigar o cérebro do pequenino leitor, exigindo dele uma reflexão demorada e profunda.
Mas a dificuldade maior era realmente a da forma. Em certos livros de
leitura que todos conhecemos, os autores, querendo evitar o apuro do estilo,
fazem períodos sem sintaxe e versos sem metrificação. Uma poesia infantil conheço eu, longa, que não tem um só verso certo! Não é irrisório que, querendo
educar o ouvido da criança, e dar-lhe o amor da harmonia e da cadência, se lhe
dêem justamente versos errados, que apenas são versos por que rimam, e rimam quase sempre erradamente? [...]
Quanto ao estilo do livro, que os competentes o julguem. Fiz o possível
para não escrever de maneira que parecesse fútil demais aos artistas e complicada demais ás crianças.
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Se a tentativa falhar, restar-me-há o consolo de ter feito um esforço
digno. Quis dar à literatura escolar do Brasil um livro que lhe faltava. (Bilac,
1929)
O segundo caso é o da portuguesa Ana de Castro Osório, nascida em 1872. Em 1897,
com 25 anos, Osório montou uma editora chamada “Livraria Editora Para Crianças” com o objetivo de publicar uma coleção de literatura infantil que vinha produzindo sob o título “Para Crianças”. Tal iniciativa, pioneira em Portugal, reunia histórias maravilhosas e contos da tradição
portuguesa. A autora editou vários de seus livros, com tiragens na casa dos milhares, às suas
custas para distribuição gratuita. (Gomes, 2011) Isso é importante sublinhar pois reforça o argumento contrário aos que alegam que o principal interesse por trás da iniciativa de literatos de
renome em escrever para crianças costuma ser o pecuniário. Mesmo depois de tornar-se conhecida no mundo das letras portuguesas por seus livros dirigidos às mulheres e textos em periódicos, Osório continuou produzindo para crianças.
Diferentemente de Bilac, Ana de Castro Osório não teve sua memória maculada pelo
engajamento, nem sua obra infantil teria sua recepção póstuma contaminada pela associação
com as idéias políticas da autora, fortemente engajada com o movimento republicano. Uma das
razões talvez tenha sido mesmo o teor de boa parte de seus livros dedicados aos contos da tradição oral, um gênero que tendeu a valorizar-se ao longo do século XX no que diz respeito à
literatura infantil.
Entretanto, é interessante observar que o que mais os distinguiria ideologicamente,
descontando a orientação imperialista do republicanismo português e as questões específicas
que a situação pós-colonial e escravocrata, além da forte miscigenação, colocavam ao nacionalismo brasileiro, seria a evidente relação entre suas bandeiras intelectuais e suas próprias identidades de gênero.
Bilac representava claramente seus personagens-soldados como desejáveis padrões de
masculinidade, já a autora portuguesa reservaria um destacado lugar para as mulheres na
promoção do patriotismo republicano.
De que modo, portanto, esses casos podem contribuir para pensar o impulso que levou
um número não desprezível de intelectuais a escreverem para crianças desde o século XIX?
No que diz respeito à história dos intelectuais, o modelo predominante na época dos
autores aqui investigados configurou-se a partir da mobilização de determinadas personalidades
na França em torno do caso Dreyfus, as quais justamente passam a ser reconhecidas como “intelectuais”, numa tomada de posição coletiva que confere significados específicos ao conceito
naquele contexto e que rapidamente iriam espraiar-se por outros países fortemente influenciados pela França, como é o caso de Portugal e do Brasil da passagem do século. É este o modelo vigente no recorte espaço-temporal deste trabalho e é possível observar a existência de uma
profunda identificação tanto de Olavo Bilac como de Ana de Castro Osório com esta representação de um papel não somente social e cultural, mas também de intervenção política, por parte
de homens e mulheres de letras.
Não por acaso ambos os autores se distinguiram pelo forte cariz cívico-pedagógico de
boa parte de seus livros, característica não somente coerente, como também complementar ao
engajamento e às bandeiras levantadas pelos autores publicamente e através de outros meios.
Não por acaso, também, num momento em que a criança era vista principalmente como um “ser social”, não em seu interesse próprio mas como “futuro da nação e da raça”(Perrot,
1999, 148) e que uma infância nacional, brasileira ou portuguesa, configurada pelas representações positivas encontradas nos textos destes autores e em diversos outros assumia o caráter
de “projeto”, os autores aqui abordados preocuparam-se fundamentalmente em representar
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uma identidade nacional e republicana, lutando, cada um deles, contra valores profundamente
arraigados nas sociedades brasileira e portuguesa.
Na arte e na literatura “adulta” o vínculo dos artistas/autores com determinadas idéias
políticas não costuma interferir no julgamento de seu valor estético/literário. Os livros infantis
dos autores aqui citados, em especial os de Bilac, atualmente desprezados pela maioria dos
críticos, foram considerados de grande valor literário e agradaram crianças por mais de cinco
décadas, ou seja, por muito tempo além do seu contexto de produção. Considerando isso, perceber a historicidade dos livros para crianças, assim como de seus leitores e mediadores de leitura, de hoje como de outros tempos, parece ser um critério útil para para sustentar juízos de
valor a respeito da literatura infantil. Mas para já termino com duas perguntas:
1 – Será possível transpor esta articulação entre o papel que os intelectuais se atribuem
a si mesmos (e aqui podemos alargar o conceito de intelectual), suas idéias políticas, seu ideal
de sociedade e as representações dominantes sobre a infância, a outros contextos incluindo o
atual? Ou seja, mesmo assumindo que o exemplo da “identidade nacional” possa ser percebido
como caricato, a questão das ideologias não remete cada vez mais a questão das identidades e
dos lugares das pessoas nas sociedades, talvez a mais forte tendência na literatura infantil atual, e isso não quer dizer que aqueles que pensam em transformar o mundo não por acaso vêem
as crianças como sujeitos e objetos privilegiados?
2 – Remetendo ao título deste trabalho: Pode a escrita para crianças ser uma atividade
anti-intelectualizada?
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1- Ouvindo histórias no rádio
Neste texto procuro analisar um programa da Rádio Nacional, que foi ao ar na primeira
metade dos anos 1950, intitulado História de chinelo: série de interessantes curiosidades históricas. Foram poucas as experiências desse tipo no Brasil, sobretudo se considerarmos que, nesse período, vivia-se a Era do Rádio. O texto se divide em duas partes. Na primeira, apresentarei
o programa, irradiado entre 1952 e 1955, situando as condições de sua produção na emissora
que o abriga, para que o leitor possa situá-lo como um importante instrumento de divulgação
de uma narrativa da história. Seu autor era o jornalista, teatrólogo, literato e professor, mas
não um historiador “de ofício”, embora Viriato Corrêa, esse era o seu nome, fosse apresentado
pela rádio como tal. Na segunda, discutirei os conteúdos veiculados nas emissões, mas, principalmente, estarei atenta às estratégias narrativas para apresentação de tais conteúdos. Evidentemente, nem este texto, nem a pesquisa já realizada, esgota a riqueza e multiplicidade de
questões que tal prática cultural de escrita/audição da história possibilita. Mas o exercício me
permite testar minha hipótese principal: a de que tal programa, considerando seu autor e veículo, nos dá acesso a uma matriz de escrita da história destinada a um grande público (uma história ensinável), cuja estrutura narrativa estava praticamente consolidada nos anos 1950, sendo
compartilhada por outros intelectuais do período e, posteriormente, continuando a ser apropriada, em novas modalidades. Por isso, escolhi a categoria curiosidade como guia para pensar as
estratégias discursivas de tal matriz, até porque o título do programa era História de chinelo:
série de interessantes curiosidades históricas.

2- A “campeã de audiência” e o ensino da história ou como uma rádio comercial também cumpre uma função educativa

História de chinelo estreou, na Rádio Nacional, em 14 de março de 1952, ficando no ar
até setembro de 1955, o que cobre um período de um pouco mais de três anos consecutivos.
Era um programa diário, só não sendo irradiado aos domingos o que, evidentemente, pode ter
sofrido algumas variações ao longo desses anos. O programa era curto, tendo precisos cinco
minutos de duração, indo ao ar às 21:30 horas, o que explica o nome da atração que o substitui em 1955: Programa das nove e meia. Isso significava que se inseria no horário considerado
nobre das rádios, algo que cobria as irradiações que decorriam entre 20 e 22 horas. Por tal razão, seu público era fundamentalmente adulto, mas não preferencialmente apenas feminino,
pois os homens já estariam em casa após voltarem do trabalho.
Seu autor era, como se disse, Viriato Corrêa (1884 – 1967), então um senhor com 68
anos de idade, integrante da Academia Brasileira de Letras desde 1938, e possuidor de uma
produção intelectual na área da literatura infantil e do teatro muito numerosa e reconhecida,
cujo maior sucesso era o livro Cazuza (1938). Nessa produção se destaca, claramente, uma
intenção e preocupação com o ensino de história, especialmente da História do Brasil, evidenciadas em títulos de livros para adultos (O Brasil dos meus avós: crônicas da história brasileira,
São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1927); livros escolares (História do Brasil para crianças,
da mesma editora,1934); e peças históricas, como A Marquesa de Santos (1938) e Tiradentes
(1941), entre inúmeros outros exemplos. O autor, portanto, vinha publicando esse tipo de trabalhos, sistematicamente, desde os anos 1920, sendo também um assíduo colaborador de jornais e revistas, a partir dos anos 1910, quando se muda para o Rio de Janeiro.
O que se deseja remarcar com essas menções à trajetória intelectual de Viriato Corrêa
é que, em início da década de 1950, ele já possuía uma “coleção” de livros e peças históricas,
que evidencia seu aprendizado de um tipo de escrita da história de teor cívico-patriótico, que
vinha se desenvolvendo desde as primeiras décadas do século XX, pari passu aos debates sobre
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a modernização da educação brasileira e a cientificidade e “utilidade” da história, para a construção de uma nação republicana. Sua narrativa estava madura, pois já fora apreciada por um
público de leitores e espectadores de várias idades, por um período de mais de três décadas.
Assim, ao assinar o programa da Rádio Nacional, dispunha de vasta experiência como
literato, como teatrólogo e como divulgador de conhecimentos históricos. É minha hipótese que
seu envolvimento com a História foi gradual, crescente e duradouro, sendo marcado pela escolha consciente, continuamente testada e aperfeiçoada, da produção de narrativas voltadas para
as crianças e para o “povo”, isto é, para um grande público que não conhecia História, visando
explicitamente sua educação cívica. Por essa razão, pode ser entendido, de forma paradigmática, como um mediador cultural, ou seja, como um intelectual que desempenha uma função
estratégica para o estudo da construção de memórias nacionais e da formação de culturas históricas, nesse caso, de uma cultura histórica republicana no Brasil da primeira metade do século
XX. Não tendo integrado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), embora circulasse
em seus salões e colaborasse em algumas de suas iniciativas, Viriato Corrêa não era reconhecido, nem se reconhecia como um historiador “de ofício”. Ele assumia que não era um pesquisador de arquivos, nem desejava se dedicar à produção de um discurso histórico científico,
segundo os cânones da época. Mas era um leitor atento e, pelas citações que fazia, verifiquei
que conhecia os trabalhos de cronistas, memorialistas e viajantes, além de ler historiadores
como Varnhagen, Capistrano de Abreu, Alcântara Machado, entre outros.
A Rádio Nacional, onde Viriato Corrêa estréia seu programa nos anos 1950, era uma
potência como meio de comunicação de massa. Incorporada ao patrimônio da União em 1940,
foi entregue à direção de Gilberto de Andrade, que a tornou um empreendimento comercial e
lucrativo, mas que cuidava em manter espaços para programas educativos, mesmo que fossem
deficitários, pois havia outros altamente rendosos que os compensavam em muito. O exemplo
sempre citado dessa preocupação educativa da Nacional é o programa Um milhão de melodias,
mas havia outros, como Caixa de perguntas, Curiosidades musicais e Instantâneos sonoros do
Brasil, nos quais se contavam “curiosidades” em torno as músicas interpretadas. Como esse
mesmo espírito da “curiosidade”, dois programas do famoso radialista Almirante, que estão no
ar em 1955/56, são: A nova história do Rio de Janeiro e Recolhendo o folclore. Quer dizer, História de chinelo não era um programa que, por seus objetivos culturais, pudesse ser visto como
um caso isolado na grade da Nacional. A empresa apostava nesse tipo de possibilidade, recorrendo a musicais e também aos chamados programas de variedades, gênero no qual o trabalho
de Viriato era enquadrado com freqüência, embora também pudesse ter as rubricas de contos,
crônicas, rádio-teatro e História.
É para essa Rádio Nacional que Viriato Corrêa escreveu um programa falando de História, especialmente da do Brasil, no que pode ser entendido como mais uma de suas experiências no uso de mídias de amplo alcance popular. Ele já escrevera para jornais e revistas,
voltando-se para adultos e crianças e produzira livros, inclusive escolares, além de peças históricas. Nos anos 1940, tentara o rádio, como autor de uma novela – Sua majestade, o destino –,
que ele considerou um esforço mal sucedido e muito difícil de realizar. Nos anos 1950 seria diferente, pois História de chinelo foi transmitida por mais de três anos, o que significou um número de programas, pelos cálculos possíveis pela consulta aos arquivos do Museu da Imagem e
do Som (MIS) e da própria Rádio Nacional (RN), de mais de 800 emissões.1 Foi a partir desse
número aproximado que considerei trabalhar com uma amostra de 15%, o que me levou a selecionar 130 programas para fichar e analisar, dada à impossibilidade de enfrentar todo o universo disponível, que eu sabia possuir interrupções.2
Usei como critérios, além da distribuição dos programas por anos, os apresentadores e
patrocinadores, e a presença de algumas temáticas, que eu sabia serem de interesse de Viriato
Corrêa. Nesse caso, estão os episódios históricos das Bandeiras; da Inconfidência, destacando-

CD-ROM DE ATAS | 978 | COLUBHE 2012

se a figura de Tiradentes; da Regência e Independência e da Proclamação da República. A esses se acrescentam suas investigações sobre a história da cidade do Rio de Janeiro e a história
do teatro brasileiro, até porque ele se dedicou às artes cênicas, sendo o que se pode considerar
um intelectual que foi referência organizacional para a classe teatral, por sua ação na Sociedade Brasileira de Artistas Teatrais, a Sbat, de que foi fundador. Por fim, considerei fundamental
dar atenção aos programas que, em seus títulos e estrutura, explicitassem o tema das “curiosidades históricas”, uma chave de leitura que certamente não estaria presente somente neles,
mas que poderia ficar mais evidente nessas emissões.
O programa era escrito por Viriato, tendo como locutores alguns dos nomes mais famosos da Nacional, o que indica os cuidados de produção e o valor atribuído à transmissão. Em
ordem de incidência, eles foram: Floriano Faissal, que chegou a ser Diretor Artístico da Nacional; Saint Clair Lopes, também locutor do Reporter Esso; e Cesar Ladeira, outra grande figura
do rádio brasileiro da época. Vale dizer que a locução assumia o formato de um esquete, a
exemplo de um mini rádio-teatro de um só ator, com encenações que podiam ser mais cômicas
ou mais dramáticas. Também podia manter certo suspense, na medida em que havia casos de
programas, cuja história continuava por dois, três e até mais dias no ar.
Os patrocinadores eram igualmente de peso, sendo basicamente duas grandes empresas norte-americanas. A Sidney Ross, que anunciava as Pílulas de Vida do Dr. Ross (“Pequenas,
mas resolvem”), o Melhoral (“Melhoral, Melhoral, é melhor e não faz mal”) e a brilhantina Glostora (“Com Glostora, o seu cabelo melhora”); e a Philips, com sua Pasta de Dental. Esses produtos eram anunciados com jingles, muito conhecidos e bem feitos, como os compostos pelo
radialista Haroldo Barbosa para o Melhoral e para as Pílulas de Vida, sendo que para a Glostora
foi feita uma paródia do samba Aurora , de Mário Lago, de grande sucesso.
Localizadas as emissões, no MIS e na RN, e estabelecidos o número de programas e os
critérios para seu levantamento, era fundamental situar mais precisamente História de chinelo
na grade da Nacional, considerando que sua localização na programação se relacionaria com
seus índices de audiência, um dado valioso para se entender sua duração. Foram o que as pesquisas do Ibope me permitiram fazer, também estabelecendo uma metodologia para coleta de
dados, que tomou meses alternados do espaço de tempo decorrido entre 1953 a 1955, pois não
trabalhei com o ano de 1952.3 História de chinelo era transmitido em horário nobre, constituindo-se em uma pequena janela entre dois programas de cerca de meia hora cada um.
Examinadas as informações do Ibope, verifiquei que antes do programa, nas segundas,
quartas e sextas-feiras ia ao ar uma novela, um dos gêneros de maior audiência da Nacional.
No período pesquisado, os ouvintes acompanharam ao menos seis histórias: Jura dizer a verdade, Banzo, O mundo precisa de bondade, Raça, Último Natal e O padre Leonel. Os índices do
rádio-teatro, nesse horário, eram altos, mas variavam, certamente em função dos momentos
mais ou menos emocionantes, como é usual. De forma geral, eles alcançavam mais de 10 pontos, chegando a ultrapassar 20 e raramente caindo para um só dígito. Nas terças e quintasfeiras havia um programa de variedades do tipo show – Rádio Almanaque e Almanaque Kolynos
– e um programa de humor, como Hoje tem espetáculo. Eles tinham índices um pouco menores, alcançando uma variação média de 7 a 10 pontos.
Após a irradiação de História de chinelo, o mais comum era haver um musical e eles foram muitos nesses três anos: Tribunal de calouros, Salve o cartaz, Noite de estrelas, Canção da
lembrança, Em primeira audição, Quando os maestros se encontram e um programa que se
tornou muito famoso, A lira de Xopotó, que abria espaço para bandas de música do interior do
país. Encontrei apenas um rádio-teatro (Obrigada doutor) e também um programa de variedades de grande audiência, intitulado Honra ao mérito. Os índices de audiência desses programas,
de forma geral, são considerados bons e oscilam em torno de 10 pontos, para mais ou menos.
Aos sábados, tanto antes como depois do conto ou crônica histórica, havia ou musicais – Dick
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Farney, Música e inspiração, Grande revista, Páginas líricas e, no período do carnaval, Carnaval
Brahma –, ou variedades, como é o caso de Acontece cada uma... Aos sábados, pelos dados do
Ibope, a audiência caía, girando em torno de 6 a 8 pontos, provavelmente porque os ouvintes
buscassem diversões fora de casa.
Como se verifica, História de chinelo estava posicionado entre programas de boa e
mesmo de grande audiência, nos quais os gêneros de rádio-teatro e dos musicais tinham destaque. Certamente a ideia era que ele fosse uma pausa, na qual o ouvinte, para passar de um
programa mais longo para o seguinte, tivesse que ouvir a mensagem cultural da Rádio Nacional: breve, agradável e educativa. Isso se confirma por seus índices de audiência durante os
três anos, que acompanhavam a média do horário, girando entre 6 e 12 pontos. Não consegui
saber se Viriato Corrêa foi convidado pela Rádio Nacional a escrever o programa ou se a idéia
foi dele, sendo encampada pela rádio que abraçava a prática de manter alguns programas definidos como educativos, com o objetivo explícito de aperfeiçoar a cultura de seus ouvintes, não
se incomodando, inclusive, com o fato de eles não serem lucrativos.
3- No ar, uma história de chinelo ou uma série de interessantes curiosidades
históricas para fazer o povo aprender se divertindo
Em 14 de março de 1952, na voz de Floriano Faissal e com o patrocínio das Pílulas de
Vida do Dr. Ross foi ao ar o primeiro programa dessa nova série da Rádio Nacional. Viriato Corrêa, seu autor, entendeu que precisava se dirigir aos ouvintes para explicar suas intenções. Ele
começa dizendo:
Este fiapinho de palestra metido neste cantinho de programa vai chamar-se História de chinelo. História de chinelo, como toda gente sabe, é
a história nanica, a história das miudezas, a história das coisas particulares, das coisas íntimas, das coisinhas curiosas da história. E é isso que
aqui vamos fazer.4
Ou seja, o ouvinte é imediatamente convidado a pensar, pela metáfora do chinelo, que
estará diante de uma História “de coisas particulares”, que remete a acontecimentos da vida
privada, “pequenos”, mas que têm a qualidade de serem “curiosos” de saber. Logo a seguir, ele
explica que, no seu entendimento, há vários tipos de historiadores e várias formas de historiar.
Para caracterizá-los, mantém a metáfora de vestir historiadores e história, construindo uma tipologia, que pode ser observada através da citação:
Uns [historiadores] vestem casaca, camisa de peito duro, calçam luvas
e usam chapéu alto. Fazem a grande história, a história de coturnos, a
história da alta visão sociológica e dos altos conceitos filosóficos. (...)
Outros historiadores são menos pomposos. Vestem paletó-saco e fazem
a história acessível aos que vivem na planície. Outros são os historiadores de manga de camisa e avental. São os escavadores, os homens das
pesquisas, vivem nos arquivos cheirando papéis velhos, catando documentos. Mangas de camisa e avental são trajes de quem trabalha no
que o povo chama “o pesado”. São utilíssimos esses historiadores, podemos chamá-los de formigas da história. E há os historiadores de insignificâncias, são os de chinelo, são (...) os que escrevem em trajes
caseiros as coisas caseiras da história, isto é, as coisas domésticas, (...)
as curiosidades. Esta palestra vai ser feita para quem gosta desta modalidade histórica. Vai, portanto, ser feita para quem não conhece His-
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tória. Porque os que conhecem torcem o nariz quando a vêem calçada
de chinelos. (...) E quanto mais clara, mais simples, mais explicada ela
for, mais facilmente atingirá o que pretende.

Para Viriato, portanto, também havia uma “história de coturnos”, a grande história ou a
história de “visão” sociológica e filosófica, trajada por historiadores de casaca e voltada para um
público seleto, ou seja, dirigida aos pares, pelos complexos conceitos envolvidos, inacessíveis a
quem não habitasse altitudes maiores. A ela, numa perspectiva dicotômica, opunha-se a história de chinelo, realizada por historiadores que vestem “trajes caseiros” e se dedicam a “coisas”
caseiras, domésticas, que não agradam aos que conhecem História e, para essa forma de historiar, “torcem o nariz”. Tais roupas impõem, sem dúvida, a caracterização de um espaço público
x privado, e uma primeira distinção entre formas narrativas e leitores/ouvintes. A história de
coturno seria a dos historiadores que privilegiam os eventos políticos, diplomáticos, administrativos e militares; enfim, os historiadores que praticavam a modalidade até então mais compartilhada de escrita da história, destinando-a, por sua “elevação filosófica” a um público restrito e
qualificado. Como sua contrapartida mais evidente, havia os historiadores de chinelo, que se
dedicavam ao espaço do privado, qualificado como doméstico, íntimo, e povoado de coisas
“pequenas”: as “miudezas”. Apesar da “insignificância” de tais eventos, o que se depreende é
que eles, justamente por terem tal marca, eram capazes de interessar ao grande público – o
que não conhece a História –, por sua “curiosidade”, a que se somava uma forma de historiar
simples, claramente identificável aos que queriam divulgar tais conhecimentos. Por isso, inclusive, usavam as novas mídias, como o rádio e os periódicos. Era o que Viriato se propunha a fazer no “cantinho” de seu programa.
Mas, há mais do que isso na tipologia traçada. Além dessa primeira dicotômica, dois
outros tipos de história e de historiadores são compostos, evidenciando uma maior diversidade
práticas de fazer e escrever História. Assim, havia também os historiadores de mangas de camisa e avental, os escavadores de arquivos, catando papéis velhos, que trabalhavam “no pesado”,
quer dizer, que faziam pesquisa documental: as formigas, como ele os chama, em função da
organização, da persistência e da menor visibilidade do esforço, assumindo-se a ótica do grande público. Eles eram fundamentais, como fica claro, pois sem esse tipo de historiador, nenhum
outro historiava.
Mas Viriato ainda propõe um quarto tipo, que veste de paletó e diz ter um leitor de
“planície”, não dando maiores indicadores do que quer caracterizar com isso. Certamente podese imaginar que tal historiador andava pelas ruas, interagindo com o “povo” e tendo como diferencial um tipo de escrita que, mesmo atingindo um público maior, não fazia uma história que
buscasse explorar, como estratégia principal, os pequenos fatos, as “curiosidades”. Talvez fossem os historiadores que escrevessem manuais escolares, que tinham que seguir os programas
oficiais da disciplina; ou alguns historiadores de coturno, que bem os podiam trocar por sapatos
e escrever livros mais acessíveis, e não apenas tratados indecifráveis para um leitor comum.
Isso porque, esses tipos ideais de historiadores, que o autor vinha construindo desde os anos
1930, comportavam combinatórias, não devendo ser reduzidos a esquematismos, o que foi bem
explicitado em seu discurso de posse na ABL, em 1938, quando usa a metáfora das cigarras e
das formigas, concluindo, por exemplo, que Ramiz Galvão, seu antecessor e o orador do IHGB,
escreveu como cigarra, mas escreveu muito mais como formiga. Já João Ribeiro, seu amigo e
autor de um famoso manual de História do Brasil, “conseguiu ser tudo – cigarra das mais sonoras e formiga das mais pacientes.” E conclui, taxativamente, para demarcar seu trabalho intelectual, e não somente no campo da História: “Eu sou cigarra, senhores.”5
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O discurso de posse de Viriato Corrêa na ABL e a apresentação do programa História de
chinelo são dois indícios que considero ricos para pensar como, dos anos 1920 aos anos 1950,
o campo da historiografia vinha sendo mapeado. Nesse caso, assumindo-se o ponto de vista de
um intelectual que se especializou no trabalho de mediação cultural, elegendo o saber histórico
como instrumental para a promoção de uma educação cívico-patriótica, cujos públicos preferenciais eram as crianças e o “povo”.6 Neste texto e usando o exemplo de seu trabalho no rádio, gostaria de propor uma possibilidade de interpretação para a matriz discursiva que ele
compõe e batiza de história de chinelo, a partir de reflexões sobre os debates que movimentavam a historiografia do Brasil, nesse período. Duas são as minhas inspirações teóricas principais
e vou procurar justificá-las, ainda que de forma muito exploratória; ou seja, me apropriando de
clássicas contribuições historiográficas, com muito cuidado, para situar a questão que enfrento.
Numa primeira direção, quem me ajuda a pensar é Arnaldo Momigliano,7 com sua interpretação sobre a construção da historiografia ocidental, tendo como baliza uma divisão da
História em dois gêneros distintos, em disputa no Renascimento, mas que teriam experimentado um processo de convergência, iniciado no século XVIII e apenas completado no século XX.
Seu argumento é o de que o moderno método histórico, que demarca a historiografia no Ocidente, constitui-se na intercessão dessas duas tradições. As duas matrizes narrativas são chamadas por ele de “história” e “antiquarismo”, remetendo às figuras e práticas, de um lado, do
historiador e, de outro, do antiquário. O primeiro seria aquele identificado com uma narrativa
de grandes eventos históricos centrados no espaço público – especialmente políticos, diplomáticos e militares –, organizados de forma cronológica e linear, preocupado com histórias nacionais (ou de cidades), em que Tucídides seria o referencial. O segundo, o antiquário, se afastaria
do espaço político da narrativa histórica, privilegiando a dimensão privada da vida cotidiana das
sociedades e da vida “interior” dos indivíduos, nas quais os interesses (como os do comércio),
os costumes e os sentimentos ganhariam rigor/relevo, o que atenderia a um crescente público
não-aristocrático. Essa narrativa antiquarista, porque voltada para fatos e personagens “menos
grandiosos”, torna-se resistente a uma rígida ordem cronológica, confrontando, assim, a estrita
identificação da História com o espaço público/político e com o tempo linear.
Tal embate, que questiona a autoridade do “gênero história”, então principalmente praticado por uma filosofia da história, iria caminhar para um crescente reconhecimento da importância e contribuição do antiquário, incorporando seus métodos e objetos ao historiar, sendo o
século XVIII, um ponto de inflexão nesse percurso. Evidentemente, não quero aqui retomar ou
discutir a imensa contribuição de Momigliano, mas apenas reter o tipo de dicotomia que ele
constrói entre os dois gêneros narrativos, que chama história e antiquarismo. No caso, a pedra
de toque é a ênfase da narrativa no público ou no privado; nos grandes fatos da política e nas
grandes figuras dos Estados nacionais; ou nos fatos da vida das sociedades, fatos “menores”,
abarcando costumes, religião, literatura, artes etc. Enfim, algo que se poderia chamar de fatos
sociais e culturais. A dinâmica que traça é a de uma ampliação e reconfiguração dos elementos
que constituíam a narrativa “histórica” que, sem deixar de priorizar os temas da política, incorporaria questões socioeconômicas e culturais, como as do comércio das nações, da opinião pública, dos costumes das sociedades e do cotidiano dos grupos sociais e dos indivíduos.
A outra inspiração para pensar a questão de uma matriz discursiva de história ensinável, no Brasil do século XX, vem da constatação de diversos comentadores de Momigliano, ao
assinalarem que a dicotomia de gêneros narrativos montada por ele poderia ser enriquecida
com vários outros, como a história da literatura e das ciências, e por gêneros de “escrita de si”,
como a memória e a biografia, especialmente a biografia histórica, muito presente e aplaudida
na Europa dos séculos XIX e XX. Livros como os de François Dosse, O desafio biográfico: escrever uma vida8 e de Sabina Loriga, O pequeno x: da biografia à história9 exploram as tensões e
intercessões entre esses dois tipos de escrita, evidenciando como conviveram e se expandiram
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ao mesmo tempo, sendo muito simplista pensar que a biografia era uma “inimiga” da história
“científica” ou vice-versa, em lugar de assinalar suas trocas e o hibridismo da biografia, como,
aliás, a própria “história” também podia ser entendida, já que se fundava na pesquisa documental e na narrativa leterária. Mais ainda, apontam como é equivocado repetir, sem qualquer
menção crítica, o mantra da Escola dos Analles, acusando a biografia de ser a forma mais bem
acabada de uma história política “tradicional e linear” (a de Tucídides?), obscurecendo a diversidade de sua prática nos séculos anteriores, seus vínculos com o individualismo modernos,
com o romance, mas também com a pesquisa, o que para uns era virtude, e para outros vício.
Enfim, o que interessa ressaltar aqui é como o boom biográfico vivido em meados do
século XX ajuda a pensar os debates que estão em pauta no campo da historiografia brasileira,
em especial aquela destinada ao grande público, já que as biografias históricas eram consideradas, por seus praticantes e por vários comentadores, como uma forma de tornar a história mais
“real”, mostrando a humanidade de seus personagens, que não eram heróis sem sentimentos,
não eram múmias, nem santos.10 A biografia e a autobiografia eram assim consideradas, embora não consensualmente, desde o século XVIII, uma das formas mais pedagógicas de se fazer
História, por sua capacidade de “dar vida” ao passado e de mobilizar emoções. A chamada biografia moderna se apresentava como uma forma de escrita da História que conseguia falar de
grandes homens e da política em novo diapasão: esta deixava de ser uma árida enumeração de
datas e nomes, podendo ser acompanhada por meio da vivência dos atores, que faziam escolhas, eram falíveis, mas continuavam a ser figuras exemplares, tornando-se, assim, mais próximos dos leitores, e sendo mais eficazes nas lições que transmitiam.
Quer pela via do gênero do antiquarismo, quer pela da biografia, o que quero destacar
é uma contraposição e busca de alternativas à hegemonia do que Momigliano identifica como
narrativa “histórica”, onde dominam os grandes e áridos fatos políticos. Em distinção, mas não
excluindo a matriz anterior, outros gêneros narrativos passam a dar espaço aos fatos da vida
privada (sociais, econômicos e culturais), abrindo-se para o cotiadiano, para os costumes, para
a subjetividade dos atores.11 A meu ver, é nessa brecha que os intelectuais folcloristas puderam
igualmente contribuir e ganhar maior visibilidade, uma vez que o método etnográfico de coleta
de dados permitia o acesso e a valorização de manifestações culturais coletivas de parcelas da
sociedade, como as populações do “interior” de um país, identificadas como seu povo, que embora iletrado, possuía ricas tradições e era portador de aspectos “profundos” de uma nacionalidade.
4- História e curiosidades ou como ganhar os aplausos do grande público
Uma das características que me chamou a atenção, pela razão evidente de ter sido escolhida por Viriato Corrêa para identificar sua prática de mediador cultural, tornando acessível
ao leitor comum a produção dos historiadores de coturno e de avental foi a de trabalhar com as
“curiosidades históricas”. Uma categoria que se repete em títulos de livros, artigos de periódicos
e no programa de rádio. Tal noção guarda em si mesma uma referência a algo que seria pequeno, mas que seria interessante; que valeria ser tomado como matéria da história. Ela até
poderia envolver eventos da grande história política, mas, como na matriz antiquarista, as curiosidades povoariam o espaço do privado, do cotidiano, fosse ele o da própria política, do trabalho, da religiosidade, do lazer etc. As “curiosidades históricas” se traduziam, com freqüência,
em miudezas, em detalhes, em fragmentos dos fatos, que precisavam fazer sentido para o público para que fossem interessantes. Por conseguinte, tinham que ganhar significação no interior das formas de historiar, compondo um método cujo objetivo era atrair a atenção do público,
motivando-o por tornar a matéria a ser ensinada, prazerosa.
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O método consistia, basicamente, em escolher um detalhe que fosse significativo e capaz de sensibilizar ou porque causasse surpresa; ou produzisse um efeito cômico, divertido; ou
emocionasse por seu conteúdo dramático. Tratava-se, portanto, de um detalhe curioso que sintetizava algo maior; que podia explicar situações complexas ou inusitadas, com o recurso a uma
imagem, a uma metáfora. Eram procedimentos de composição narrativa que facilitavam a
apreensão do que se queria transmitir. Impossível não se fazer uma aproximação com os métodos pedagógicos da época que investiam no aprendizado, indo da parte para o todo, investigando o fragmento, o indício, que apela para a postura de detetive que pode existir dentro de
todo leitor/ouvinte. Assim, a curiosidade podia ser apresentada por meio de perguntas ou por
meio de diálogos que situassem a questão a ser desenvolvida. Isso é muito comum nos programas de rádio, mas também aparece em crônicas de livros e jornais. Poe exemplo, perguntar
e trabalhar com o ano em que algo aconteceu, permitia considerações sobre como era a vida
em determinado momento do passado histórico, destacando-se nele aspectos da vida privada e
pública, julgados interessantes e instrutivos. Registrar qual foi o primeiro teatro, igreja etc, ou
qual foi a primeira pessoa a fazer algo no Brasil, também possibilita explorar o mesmo filão,
destacando-se algo ou alguém, e situando-o em seu tempo, com seus esforços e limites de realização.
Viriato usa e abusa dessa estratégia. Ele dedica uma série de programas ao tema dos
delatores da Inconfidência Mineira, um assunto de sua preferência e especialidade.12 O ponto
de partida é mostrar que Silvério dos Reis não fora o único delator (houve mais dois), mas fora
o traidor. Abordando a ação dos demais, ele vai destacar que Silvério soubera da conspiração
pela boca de um amigo, indagando minúcias do movimento, sendo um verdadeiro espião dos
inconfidentes, havendo sua ação resultado na prisão de Tiradentes, no Rio de Janeiro. Na última das irradiações, que têm sempre um tom dramático, o locutor pergunta o que ele ganhou
delatando seus amigos, para imediatamente responder: a fama de traidor, pois acabou preso,
com os bens seqüestrados, não recebendo as recompensas prometidas. As razões da escolha
do tema dos traidores da pátria, que permite o traçado de uma movimentação em surdina,
mantendo o ouvinte em suspense, embora ele já saiba o fim da história, são evidentes. O objetivo é mostrar como o traidor não apenas não lucrou com seu ato, como passou à História com
essa “desgraçada fama”.
Outro tipo de “curiosidade” do agrado do autor era a que explorava o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Em vários programas ele trata de como era a vida na cidade dos séculos XVII a XIX, tocando em várias questões e recorrendo a uma linguagem que buscava
aproximar o leitor. “Dormia-se com as galinhas, almoçava-se às nove horas da manhã, jantavase às três da tarde, ceiava-se às sete e logo depois todo mundo ia dormir.” A iluminação na
cidade, primeiro era carregada pelo transeunte que levava um archote e se tinha um escravo,
este é que o carregava. Depois vieram os primeiros lampiões, de azeite, com luz trêmula e mortiça. Só por volta de 1830, a Câmara autorizou a iluminação a gás, que ficou um tempo sem ser
feita, porque os jornais diziam que era perigosa para a população. Enfim, só em 1854, devido
ao “famoso Visconde de Mauá”, as primeiras ruas do Rio receberam a moderna iluminação, entre elas, a Rua do Ouvidor.13
Havia igualmente um número de programas que não era composto por pequenas crônicas, organizando-se em torno de um conjunto de curiosidades, como ocorreu em 24 de setembro de 1953, em que Floriano Faissal narra “algumas curiosidades brasileiras”, entre as quais:
“O serviço de limpeza pública das ruas do Rio de Janeiro só começou no ano de 1881; quem o
iniciou foi a empresa Gari, daí chamar-se gari o varredor de rua”.14 Nesse caso, eram dez notas
como essa, às quais se somaram muitas outras. Não quero dizer com isso que o autor tenha
sido sempre bem sucedido na escolha do detalhe, do fragmento, da curiosidade, avaliando e
desenvolvendo seu poder de divertir, mas também de acrescentar algo à cultura do lei-
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tor/ouvinte. Muitas e muitas vezes, o pequeno evento considerado curioso, não possuía maior
poder revelador, ficando mais próximo de uma informação corriqueira, que pouco acrescentava,
provavelmente só não cansando o ouvinte, porque o programa era curto e os locutores muito
talentosos. Uma História que pudesse divertir e ensinar a um grande público, na chave das “curiosidades”, era de execução complexa, pois as fronteiras entre tais objetivos muitas vezes
guardam tensão e são difíceis de traçar, caindo-se na chamada “cultura inútil”, tão criticável na
História, como as longas e intragáveis séries de nomes e datas. Nesse caso, em lugar de “por
em relevo” aspectos significativos de figuras e episódios, através dos “pequenos fatos”, aproximando-os do leitor/ouvinte, podia torná-los apenas objeto de exotismo ou de brincadeira. Tomando-se a perspectiva de mediadores culturais como Viriato Corrêa, tal forma de escrita não
seria a de uma história cívico-patriótica, capaz de formar cidadãos republicanos pelo conhecimento de um passado comum. O que evidencia ser esse é um terreno fértil, mas de delicada
exploração.
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A comunicação parte do quadro realizado em pesquisa anterior que analisou movimentos políticos e modelos de organização associativa docente que tiveram curso no Brasil e em Portugal,
no contexto de transição democrática das décadas de 1970-80. Este trabalho nos permitiu identificar a produção escrita de lideranças que lograram colocar em circulação publicações que, ao
mesmo tempo em que expressaram atos de resistência, também proporcionaram elementos
férteis para a abertura de novas linhas de investigação relativas ao estudo da história da educação. Essas publicações expressam a mobilização que caracterizou diferentes contextos de
luta, seja no processo de contestação ao regime autoritário e, simultaneamente, de construção
da escola democrática, seja na conformação de um campo de conhecimentos específicos articulados em torno à reflexão sobre a historiografia portuguesa e o lugar da educação nesta produção. Na presente comunicação, o foco recairá sobre dois intelectuais portugueses da geração
que se formou durante o período do Estado Novo e que participou das reformas dirigidas à
educação pública no pós-25 de abril, bem como de iniciativas dirigidas ao desenvolvimento da
investigação sobre história da educação. Trata-se de acompanhar as trajetórias profissionais e
de avaliar a contribuição de Rui Grácio e Rogério Fernandes. Ambos atuaram ativamente na
conformação das chamadas Ciências da Educação em Portugal, bem como na divulgação de
modelos de formação de professores segundo uma perspectiva que articula o caráter acadêmico-científico ao engajamento sócio-político, presente tanto na orientação da carreira quanto na
prática pedagógica. Com base na observação das ações dessas lideranças intelectuais, bem
como de suas publicações, foi possível analisar as dinâmicas de constituição da profissão docente, observando, em particular, as concepções, os modelos pedagógicos e as utopias políticas
que circularam por meio das ações, associações e produções intelectuais desses educadores.
Tais dinâmicas foram percebidas como movimentos de intervenção na conformação da carreira,
de negociação com as esferas de poder e de constituição de um campo de conhecimento entendido como relevante para esse grupo profissional. Esperamos, dessa forma, ampliar a compreensão das estratégias de legitimação profissional operadas por meio da sistematização,
proposição e divulgação de modelos e práticas pedagógicas consideradas pertinentes por indivíduos e grupos articulados em redes de poder e de contra-poderes. Por outro lado pretendemos perceber, também, em que medida a participação desses educadores em movimentos de
caráter associativo -- bem como nas redes sociais potencializadas por meio destes -- propiciaram a divulgação de estudos sobre a conjuntura política e educacional, plasmando uma determinada visão sobre a história da educação nacional e compondo consensos relativos à profissão
docente em perspectiva trans nacional. Contestando e sofrendo os efeitos da Ditadura do Estado Novo sobre os seus percursos profissionais, as ideais e propostas pedagógicas destes educadores foram colocadas em prática após o 25 de Abril de 1974, seja ob a forma de ações junto
ao Ministério da Educação, seja por meio da realização de eventos de natureza acadêmica e de
novas publicações. Tendo em vista as possibilidades analíticas contidas na produção intelectual
desses educadores, optamos por uma abordagem teórica que se situa na interseção entre a
história cultural e a história intelectual. Assim, a observação das questões que pautaram as
preocupações políticas e intelectuais do período se dará em consonância com a análise dos textos que, produzidos e postos em circulação à época, foram capazes de estabelecer diálogos
com seus leitores (Chartier,1990), interferindo no imaginário social do público leitor da época e
de épocas posteriores. Em consonância com La Capra e Kaplan (1987), nós concebemos a história intelectual a partir da relação de contrato que se estabelece entre autor, texto e leitor,
propondo uma contextualização que não seja de natureza documental, mas interpretativa. Com
base nas observações destes autores, nós construímos uma metodologia de análise que rejeita
a idéia de indivíduo prévio e outras construções a posteriori que atribuem às ações dos agentes
uma intenção ou um rótulo pré-concebido que mais obscurecem do que ampliam o sentido das
realizações e/ou memórias por eles legadas (Bourdieu:1998). Nessa perspectiva, nós procura-
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mos cruzar as ações concretas desses indivíduos em interação com os grupos aos quais se associaram ou com os quais disputaram espaço no plano da intervenção político-institucional e da
formulação de projetos culturais-pedagógicos ou, ainda, da elaboração intelectual. Tal orientação teórico-metodológica nos levou a explorar os textos selecionados como fontes históricas,
procurando analisá-los em suas múltiplas dimensões: como produto cultural e fruto da maneira
de pensar de uma época; como produção intelectual inscrita no projeto individual de seus autores, como fonte de consulta e matriz interpretativa apropriada (ou recusada) pelas gerações
posteriores, entre outras configurações que uma obra literária pode assumir em interação com
os múltiplos contextos que compõem a tessitura de seu texto e lhe imprimem significados específicos. Alguns dos textos que tomamos como fontes se encontram dispersos em matérias de
revistas sindicais e em periódicos especializados, assim como em jornais diários e em separatas.
Os livros selecionados, em sua maioria, foram publicados pela Fundação Calouste Gulbenkian e
pela Editora Livros Horizonte, em particular na Coleção Biblioteca do Educador Profissional
(BEP). Em resumo, nosso esforço foi o de perscrutar aspectos particulares das trajetórias Profissionais – políticas e intelectuais - dos Professores Rui Grácio e Rogério Fernandes. A esse
respeito, torna-se relevante registrar que entendemos o termo geração, tal como Sirinelli
(1996) para quem importa menos associação a uma data de nascimento e muito mais a vivência de uma experiência coletiva impactante. Desse modo, apesar do primeiro ter nascido dez
anos antes do segundo, consideramos a ambos, como integrantes da geração que se formou
durante o Estado Novo, na medida em que as suas trajetórias profissionais nos informam sobre
um coletivo de educadores portugueses que resistiu ao controle ideológico dominante no regime salazarista e atuou de modo propositivo, aproveitando as possibilidades que se apresentaram no contexto de transição democrática dos anos 1970 de modo a promoverem mudanças
duráveis no seu campo de atuação profissional. Assim como Rui Grácio (1921-1991), Rogério
Fernandes (1933-2010) obteve a licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, tornando-se, em seguida, professor do Ensino Particular
Secundário. Na década de 1970, Rogério Fernandes ocupou dois postos estratégicos, atuando,
sob a direção de Rui Grácio, como bolseiro no Centro de Investigação Pedagógica do Instituto
Gulbenkian de Ciência, e, nos turbulentos anos de 1974-1976, como Diretor Geral do Ensino
Básico junto ao Ministério da Educação. Rogério pertenceu ao Partido Comunista Português e
Rui ao Partido Socialista, mas ambos se encontram no Movimento de Oposição Democrática.
Em 1987, eles organizaram o Primeiro Encontro de História da Educação em Portugal, promovido pelo Serviço de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa. Os textos apresentados na ocasião por Joaquim
Ferreira Gomes, Rogério Fernandes e Rui Grácio foram publicados no livro intitulado História da
Educação em Portugal, compondo a Coleção BEP / Livros Horizonte. Na década de 1990, Rogério Fernandes integrou-se à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa, tornando-se, posteriormente, professor catedrático. Nesta posição, ele estabeleceu intercâmbios com grupos de pesquisas de várias universidades brasileiras (de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, dentre outras) e participou da realização do primeiro de uma série de
Congressos Luso-Brasileiros de História da Educação. Desse modo, ele participou do processo
de organização do campo de investigação da História da Educação Portuguesa e lhe imprimiu
continuidade, expandindo-o em novas redes de pesquisadores e contribuindo para a formação
de um campo de estudos sobre a história da educação portuguesa e luso-brasileira.
Objetivos:
1. Analisar a produção intelectual de Rui Grácio e Rogério Fernandes, em particular as publicações que procuram compreender o lugar da história da educação na historiografia
portuguesa;
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2. Articular as inserções institucionais, políticas e intelectuais desses educadores com a
sua produção escrita, tendo em vista as estratégias de legitimação da profissão docente
no pós 1974;
3. Avaliar a contribuição desses educadores para a constituição de uma rede de pesquisadores, bem como para a configuração de um campo de conhecimento que se volta para
o estudo da história da educação luso-brasileira.
Referências:
BOURDIEU, P. (1998). A ilusão biográfica. In MORAES, M. (org.) História Oral: usos e abusos.
Rio de Janeiro, FGV.
CHARTIER,R. (1990). A história cultural: ente práticas e representações.Rio de Janeiro, Difel.
FELGUEIRAS, M. e MENEZES, M. C.(orgs) (2004). Questionar a Sociedade, interrogar a História
e re pensar a Educação. Porto, Edições Afrontamento.
GRÁCIO, Rui. Obra Completa. Lisboa, FCG.
LA CAPRA, D. E KAPLAN, S. (1987). Rethinking Intellectual History and reading texts.
SIRINELLI, J. F. (1996). Os Intelectuais. In REMOND, R. (org.). Por uma história política. Rio de
Janeiro, FGV / UFRJ.
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1. Alice Pestana, a autêntica embaixadora educativa entre Portugal e Espanha na
transição do século XIX para o XX
É legitimo recorrer às trajectórias de vida para esclarecer as interrelações entre a dimensão da
experiência intelectual, o espaço sócio-histórico da existência individual e os projectos que configura (RICOEUR, 1997, 424). Narrar o percurso de Alice Pestana permite criar o locus do encontro entre a vida pessoal e a sua inscrição na história da educação, de modo a compreender
não só as repercussões das suas propostas, mas também a ampliar o conhecimento das teorias
que as fundamentam.
Alice Evelina Pestana Coelho, também conhecida pelos pseudónimos Eduardo Caïel, Celia Elevani e Cil, notabilizou-se como escritora e pedagoga/educadora, tendo colaborado em muitos
periódicos (Correio da Noite, Diário de Notícias, Espectro da Granja, Folha do Povo, República,
O Século, O Tempo, Vanguarda), colaborado na revista Sociedade Futura (1902) e dirigido a
Revista Branca (1899-1900), dedicada às crianças e jovens. Todavia a bibliografia está esgotada e incompleta, pois ainda não se reuniram as obras e os textos publicados em Portugal com
os textos publicados em Espanha. Por exemplo, colaborou no Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, no período de 1901 e 1914, sendo a autora que mais publicou artigos, num total de
onze: seis dedicados a temas sociais, três focando a educação, um tratando especificamente a
educação da mulher e um outro dedicado a Josephine Butler (1828-1906), uma feminista preocupada com o bem-estar de prostitutas. No último período do Boletín (1915-1936) e d a s u a
v i d a , escreveu 15 artigos.
A intervenção social de Alice Pestana sempre entreteceu a educação feminina educação com a
intencionalidade reformista, abraçando várias causas e distinguindo-se quer pela firmeza das
vinculações e posições, quer pela responsabilidade do discurso. Na época, a sua intervenção de
compromisso foi várias vezes distinguida. Por exemplo, o Comité Português da Associação La
Paix et le Désarmement par les Femmes, reunido em 1906, deliberou “por aclamação, que Ma-

galhães Lima seja sócio honorário e Alice Pestana, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Jeanne
Paula Nogueira e Olga Moraes Sarmento da Silveira, «senhoras que, a par do espírito culto e
brilhante com que se têm destacado no nosso meio intelectual, têm prestado ao ideal pacifista
relevantes serviços»” [O Mundo, 10/12/1906, p. 4]. Em mais de uma ocasião do nome de Alice
Pestana aparece associado a pessoas do círculo republicano e a intelectuais. Manteve uma relação quase filial, no plano político e intelectual, com Bernardino Machado, o que favoreceu o
estabelecimento de relações com os mais destacados representantes da Institución Libre de
Enseñanza (ILE), em particular com Giner de los Ríos. Seria Giner que a introduziria no projecto
pedagógico renovador da ILE, de marca republicana, livre e laica. O seu compromisso foi variado e incansável, intervindo a favor da educação da mulher, dos analfabetos em escolas nocturnas, como professora de línguas, como animadora cultural e como viajante da educação.
2. A escola de serviço social
Por que razão não se lê a obra de Alice Pestana? Talvez por as mulheres terem pouco visibilidade intelectual, talvez por a corrente de pensamento que perspectivou a sua mundividência estar
fora de moda, talvez por as suas propostas resolutivas não se ajustarem às necessidades actuais. Seja qual for a razão, a História da Educação tem de a considerar os seus textos para alargar o quadro das concepções de ensino que, directa ou indirectamente, contribuíram para a
organização do sistema. Neste ponto proceder-se-á à análise dos três textos acima referidos, a
partir da seguinte chave de leitura: qual a função da educação feminina para a reforma social.
Adiantam-se algumas idéias: relativamente à educação Alice Pestana postula-a como processo
indispensável à iniciação e à conquista do ideal de humanidade, que tanto interessa ao indivíduo como a todos os indivíduos. Em O que deve ser a Instrução Secundária da Mulher?, datado
de 1892, defende o entrelaçamento coerente entre as destinatárias da educação secundária e a
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vida social a que estão destinada. À pergunta: “A que indivíduos se destina a tão debatida instrução secundária do sexo feminino?”, responde: “Às filhas, às irmãs, às futuras esposas dos
médicos, dos advogados, dos engebnheiros, dos oficiais, dos burocratas, dos altos comerciantes, …da parte maisvalida da nação” (CAIEL: 1892, 8). O regime burguês da instrução secundária consensualiza com o ‘sentiment du foyer’, metáfora da formação das verdadeiras donas de
casa. A este respeito escreveu: “Directora e guarda do lar, [a mulher] tem de saber como há-de

propiciar a manter a saúde, a alegria, a expansão, no corpo complexo e compacto da família. É
o primeiro dever e a sua mais genuína missão (CAIEL: 1892, 9). Do ensino destinado à vida
social e à vida doméstica se distinguia o ensino profissional das mulheres, considerado o instrumento catalizador de novas atitudes colectivas e, por isso, determinante da reforma da humanidade. Passamos a citar: “O ensino profissional, esse grande elemento de civilização que,

especializado para o sexo feminino de acordo com os preceitos da natureza, virá servir à regeneração das classes populares pela dignificação da mulher do operário” (CAIEL: 1892, 14). A
singularidade do seu discurso educativo, não obstante as contradições internas, reside na coerência com os princípios racionais do krausismo, que apelam à integralidade e harmonia do indivíduo e da sociedade.
3. A harmonia racionalista do krausismo
Definido como um sistema de pensamento baseado no racionalismo harmonioso, o Krausismo
caracteriza-se como “uma atitude humana integral” (ARTOLA: 1991, 717), Desta atitude se configurou um ideal humanista que visava o aperfeiçoamento de ser humano e edificação nacional,
participado pelo feminismo peninsular e pela corrente educativa integral. O objectivo fundamental consistia em alcançar a máxima harmonia social mediante a reforma ética individual, o
que exigia um programa de acção social e a promoção da educação das mulheres, em situação
de oprimidas. Durante os cerca de vinte e seis anos passados em Lisboa e os cerca de vinte e
oito que esteve casada em Madrid, Alice Pestana conviveu com intelectuais eminentes simpatizantes do Krausismo. Desconhece-se se a adesão resultou do convívio com Bernardino Machado ou com Giner de los Rios, mas na sua obra pedagógica deu assentimento e prioridade ao
ideal humanista, como se pode depreender da sua definição de feminismo: “Une doctrine qui

proclame l’égalité dês sexes, et qui tend à realizer, dans l’ordre moral, civil et social, en état de
justice fondé sur l’équivalence des fonctions naturelles et sociales de l´homme et de fa femme”
(CAIEL: 1989, 32). Justifica o feminismo de dois modos: como urgência do presente social e
como necessidade de construção de um estado social. Esta justificação levar-nos-á a encontrar
outras ligações e conseqüências práticas no ensino, por um lado, mas, por outro, a articular
com o programa de madrilena Institución Libre de Enseñanza.
Consideração final
A ligação de Alice Pestana a altas figuras do Estado português e notáveis intelectuais espanhóis,
explica alguns traços tendenciais das teorizações e das propostas reformistas em educação e a
incidência temática em problemas educativos.
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Venho hoje conversar contigo, minha criancinha brasileira. Sabes bem, minha amiguinha, como os grandes se interessam por ti
(…).Tu és a bonequinha viva e querida do
Brasil (…), a chavezinha dourada que abre o
edifício do futuro (…).
Estas palavras foram escritas por Geralda Armond em 1941, em um jornal diário da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O tom cordial evoca representações sobre o que é ser
criança e, principalmente, patriota, na metade do século XX no Brasil. A autora indica, em seu
diálogo imaginado, os principais conselhos para sua amiguinha: “Seja sempre boazinha, obediente e meiga. Inimiga da raiva e da preguiça, seja estudiosa e lembra-te sempre de Deus, rezando todos os dias. O Brasil espera tudo de ti, criancinha colegial (…)1.
Em plena vigência do Estado Novo brasileiro, a autora apropria-se do discurso patriótico
difundido pelos órgãos educativos e de comunicação da época. A propaganda política varguista
enfatizava as dimensões do trabalho, da harmonia e da religiosidade como pontos determinantes para a construção de uma nação de futuro. Assim, a conexão entre política e cultura foi reforçada em inúmeras ações que envolviam desde projetos educativos formais até campanhas
de puericultura com a intenção de angariar legitimação do regime em setores amplos da sociedade. Armond retoma, a seu modo, alguns eixos da cultura política do Estado Novo, compreendido como “(…) o regime que nasceu para a salvação do Brasil”2. Seu texto revela um
importante aspecto do arcabouço político do governo Vargas, comprometido com a formação
de uma nova cidadania, disciplinada e nacionalista: as crianças eram uma das chaves para o
futuro do país. Ao projetar como principal interlocutora a menina, a “chavezinha dourada”, a
autora reforça as qualidades do gênero feminino, que seriam a obediência e meiguice frente
aos “grandes”, leia-se, homens e governantes que se interessariam e zelariam por ela. O lugar
da menina patriótica era a escola, responsável por salvá-la da raiva e da preguiça e, portanto,
dos conflitos sociais e da ausência de trabalho.
Geralda Armond foi uma intelectual que “conversou” com as meninas e os meninos brasileiros por meio de diferentes estratégias. Como cronista, poeta, educadora e, principalmente,
diretora do Museu Mariano Procópio, atuou decisivamente na consolidação de valores cívicos e
patrióticos. Importa, portanto, analisar a trajetória de uma intelectual relegada ao ostracismo,
mas que teve uma atuação relevante em seu tempo.
1- A guardiã da tradição
A historiografia brasileira tem avançado na pesquisa sobre intelectuais e educação, com
a apropriação de conceitos como redes de sociabilidades, trajetórias e projetos. Pensar a história da educação nos museus envolve, ainda, inserir a questão do gênero, tendo em vista que a
maior parte das ações foi proposta, dirigida e executada pelas museólogas. conhecidas como
“donas”, dentre as quais podemos destacar Heloísa Alberto Torres (diretora do Museu Nacional)
e Nair Moraes de Carvalho (coordenadora do Curso de Museus do Museu Histórico Nacional),
ambas atuantes no Rio de Janeiro, então capital federal.
Geralda Armond (1913-1980), ou Dona Geralda, como era conhecida, foi diretora do
Museu Mariano Procópio e, por meio de suas ações educativas, mobilizou em sua práxis noções
de educação, História e cultura. Integrava, portanto, o campo intelectual que projetava o museu como espaço científico e educativo. Foi a primeira diretora após a morte de Alfredo Lage, o
fundador do museu, e teve intensa atuação nas redes de sociabilidade que envolveram os intelectuais na busca da consolidação de uma pedagogia da nacionalidade. Sua gestão foi longa, de
1944 a 1980, e perpassou em um importante momento de construção de narrativas sobre o
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passado nacional, no qual os museus históricos foram palco de iniciativas pedagógicas centradas na comemoração e no culto dos heróis.
De acordo com os estudos de Bastos (1961), o ramo brasileiro da família Armond teria
vindo da Ilha da Madeira e se instalado em Barbacena no século XVIII. Uma família importante,
já que três de seus membros foram agraciados com títulos da nobreza no Império, como o 1º e
2º Barões de Pitangui e o Conde de Prados. Geralda Ferreira Armond Marques foi a décima filha
do casal Adalberto Ferreira Armond e Marinha Barbosa Armond. Consta que seu pai estudou no
Colégio do Caraça, importante instituição para a formação da elite cultural e política de Minas
Gerais, a exemplo de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, de quem fora colega. Não há dados
sobre sua mãe, mas seu avô foi o 2º Barão de Pitangui, Honório Augusto José Ferreira Armond
(1819-1874), que possuía erudita formação eclesiástica, embora não tenha exercido o sacerdócio.
Geralda Armond é apresentada na obra de seu amigo Wilson Bastos como

professora, escritora, poetisa, antiga secretária do Museu Mariano
Procópio, a quem coube substituir, por longos anos, o Dr. Alfredo Ferreira Lage, desde o falecimento deste, na direção do Museu. Foi casada com o funcionário do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais,
e tenor lírico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Zacharias Cirilo
Marques. (Bastos, 1961:197-198)
O resumo, na verdade, pouco esclarece sobre a trajetória de vida da própria Geralda, o
que não é raro no caso de mulheres do período, identificadas como filhas de, mulheres de ou
mães de, no traçado de uma identidade cujo sentido é apenas relacional. A identificação como
secretária é incorreta, pois a nomeação pela Prefeitura se deu para o cargo de bibliotecária do
Museu, em 1939, conforme publicado na imprensa3. De certa forma, o texto de Bastos também
revela uma concepção sobre o papel da mulher na sociedade, na qual certas posições seriam
permitidas e valorizadas, como o magistério e a escrita ficcional, mas outras seriam inadequadas, como o comando de uma instituição. Assim, Geralda seria identificada como uma substituta e antiga secretária do Dr. Alfredo, ou seja, uma continuadora de sua gestão e vontade. O
maior destaque é dado ao seu casamento com Zacharias Cirilo Marques, valorizado duplamente
como tenor e funcionário público.
Se Bastos não esclarece muito sobre a trajetória biográfica de Geralda Armond, é possível reconstituir, com proveito e cuidado, por meio da imprensa, alguns elementos de sua vida,
para além da genealogia. Para tal objetivo, o Diário Mercantil é fonte privilegiada de consulta
por sua importância e circulação contínua no período em que viveu. Além disso, Armond escrevia para o jornal regularmente, tendo tido duas colunas fixas: Cartão Postal, com poesias, crônicas e narrativas históricas e Museu em Coluna, com assuntos diversificados sobre o cenário
cultural local e nacional.
Em estudo sobre as representações do gênero feminino na imprensa de Juiz de Fora,
Rita de Cássia Vianna Rosa (2009) destaca o papel dos jornais na demarcação de espaços para
a mulher, em consonância com o que a literatura especializada chama de ideal feminino de “parecer direita”. Remetendo ao famoso dito grego de que não basta uma mulher “ser” direita,
mas também é preciso que “pareça” direita, tal ideal remete às possibilidades reconhecidas socialmente, em determinado tempo e lugar, de participação da mulher no espaço público, já
que, a ela, em princípio, caberia apenas o espaço privado da casa. Armond, nesse sentido, era
considerada uma “mulher direita” com visibilidade pública, pois, como colaboradora de destaque na imprensa, detinha uma posição valorizada e aceita de expressão de virtudes femininas.
Pelas notícias do periódico, é possível observar, inclusive, como ela vai ganhando e estendendo
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esse “lugar”, uma vez que, no início de sua gestão, ocupa apenas um pequeno espaço no jornal, inclusive havendo um período, nos anos 50, em que não se encontrou nenhuma notícia
sobre ela ou sobre o MMP. Mas sua presença vai se afirmando e crescendo, e a década de 1960
representa o ápice de sua participação na imprensa e de divulgação das atividades do Museu,
coincidindo com a manutenção de suas colunas. Uma visibilidade que se explica pela posição
política de Geralda Armond, uma oposicionista do governo de João Goulart e aliada dos militares que tomam o poder em 1964. Nesse sentido, é bom lembrar que foi de Juiz de Fora e do
Comando da Quarta Região, através da figura do general Mourão Filho, que partiu o movimento
que acabou por derrubar Goulart, o que tornou essa cidade um local singular na geografia do
poder do pós-64.
Em 19624, ela publicou uma mensagem divulgando o aceite ao convite do Partido Social
Democrático (PSD), o maior do sistema partidário de então, para o lançamento de sua candidatura como vereadora do município. O convite demonstra bem seu papel de destaque nas interlocuções políticas e culturais da cidade, bem como as novas possibilidades que se abriam à sua
atuação pública, até porque eram muito poucas as mulheres que se lançavam no mundo político-partidário. Na mensagem de aceite, ela propunha à mulher juizforana a formação de um
bloco de resistência, assentado na partilha de ideais cristãos, frente às ameaçadoras transformações políticas vivenciadas pelo país. De acordo com Geralda Armond, “meu programa é
aquele que sai do coração da Mulher cristã (…)”5, ou seja, um programa que apela a ideais religiosos, em especial católicos, e à mobilização política da condição feminina, algo que, como se
sabe, só cresceria nos anos vindouros. Apesar da candidatura não ter tido êxito eleitoral, demonstra a posição de liderança assumida por ela no movimento de mulheres em Juiz de Fora,
na medida em que fica clara que essa é a interlocução que ela se aplica em estabelecer.
Nesse sentido, o episódio é igualmente revelador da penetração da Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), criada no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora. Diversas ações foram
encetadas pelo grupo de mulheres da cidade, vinculado à CAMDE, entre elas palestras anticomunistas em colégios, publicação de artigos em periódicos, jantares de adesão, abaixoassinados, indicação de nomes de candidatos às eleições de 1962 e, por fim, grandes comícios.
O grupo, embora mantido em anonimato, como precaução frente a uma derrota política, era
composto por mulheres de prestígio social, como esposas de militares, prefeitos e empresários
(Rosa, 2009:17). O envolvimento de Armond com a CAMDE foi profundo e ocorreu por meio da
publicação de textos e da realização de palestras, reforçando um ideário místico da mulher como guardiã dos valores da família, célula básica de uma sociedade “sadia”, dentro das tradições
brasileiras e, mais ainda, mineiras. Assim, a CAMDE, em Juiz de Fora, reforçava a mística feminina ao associá-la aos símbolos da mineiridade, frutos de um passado de luta pela liberdade,
em que as mulheres tiveram destaque. A escrita de Armond ressalta o heroísmo das mulheres e
o seu protagonismo na luta contra os “perigos comunistas”, identificados como uma autêntica
representação do “mal” contra o qual o “bem” se batia.
Dessa forma, com a instauração do regime civil e militar, Geralda logrou muitas homenagens e uma posição privilegiada de interlocução política na cidade. Não obstante sua projeção pessoal, as ações da CAMDE foram arrefecidas diante da chamada “revolução
democrática”, e as mulheres do grupo deixaram seu protagonismo para assumir uma posição
de bastidores, de apoio e vigilância dos ideais difundidos. Segundo o estudo de Rita Rosa
(2009: 36), apesar de a CAMDE perder, paulatinamente, espaço na imprensa, Geralda Armond
continuou em evidência, desempenhando papel de porta-voz do grupo, o que foi reforçado por
suas ações de rememoração no Museu. Nesse ponto, especialmente, sua biografia e a história
institucional do MMP convergem fortemente, alcançando momento de destaque.
A sua morte, duas décadas depois, foi outro momento importante para se compreender
a percepção que setores da sociedade local construíram a seu respeito. Ocorrida em 10 de
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agosto de 1980, mereceu grande atenção da imprensa, ganhando um necrológio de Almir de
Oliveira, reconhecido historiador da cidade. Em seu texto, Almir de Oliveira6, em tom bastante
emocionado, ressaltou a sua longa amizade com Geralda, mas, sobretudo, a relação de amor
estabelecida com a instituição, que sofria grande perda. O autor assinalava que “a Geralda Armond dos discursos cívicos, iluminados de sol, vibrantes de entusiasmo, muitas vezes carregados de certa ingenuidade e de pureza, não falará mais”. Em suas palavras, “morreu a grande
amorosa da cidade, de sua gente, de suas tradições, de seu relicário – o Museu Mariano Procópio”. Segundo Oliveira, ela havia sido vítima exatamente deste amor ao Museu e de seu incomensurável sacrifício, em um momento no qual suas aspirações de melhorias pareciam se
concretizar com a reforma empreendida por Mello Reis. Ressaltava então as dificuldades enfrentadas ao longo de sua gestão, bem como as críticas severas e injustas que vinha recebendo, além da pouca atenção dos prefeitos. De acordo com ele, Armond doou-se integralmente à
instituição, valorizando “o mínimo, na esperança de novos mínimos”. Nesse momento tão especial, não é de se estranhar o destaque dado à sua luta pela defesa do Museu, atravessando sucessivas administrações municipais, pouco atentas às demandas orçamentárias de um
empreendimento de tamanha envergadura, como era o MMP.
Em um longo período de gestão, com transformações no cenário cultural e político da
cidade, do estado e do país, é previsível um deslocamento na construção da figura pública de
Geralda Armond pela imprensa. O tom com que é tratada vai se alterando ao longo do tempo:
se no início de sua gestão era considerada uma mestra no Museu, empenhada em divulgar seu
acervo e história já, ao final, passa a ser apresentada, ainda que subliminarmente, como um
empecilho para a instituição, quer pela desorganização e/ou fechamento de parte do acervo,
quer pelos assaltos e roubos sofridos por falta de segurança. Frente a esses problemas, sua
figura é a de uma mulher frágil, idosa e sem poder para enfrentá-los ou geri-los. Assim, ainda
era possível valorizá-la como educadora, papel facilmente atribuído a uma mulher com larga
experiência, mas não mais como a gestora eficiente da mais importante instituição cultural da
cidade, com potencial de trânsito nacional.
Mas as mudanças no tratamento à diretora podem se dever, também, a um processo
de reposicionamento político do jornal, com o início da transição democrática no país. É nesse
período, segundo Rosa (2009), que as chamadas “mulheres democratas” são esquecidas e
mesmo silenciadas, sendo que muitas haviam se afastado da arena pública. Além disso, outros
sentidos já eram atribuídos aos museus, havendo críticas contundentes a um mero papel de
legitimador de elites, ainda mais quando relacionadas ao regime civil e militar, conforme o ocorrido no caso do Museu Mariano Procópio, sob a gestão de Geralda Armond.
Com sua morte, fica claro que um ciclo se fechava para a instituição, que, mesmo após
três décadas, ainda conhece pouco sobre a mais longa administração de sua história. Isso somado ao fato, muito sintomático em termos de construção de memória, de, até hoje, nenhuma homenagem ter sido feita a Armond68, nem seus projetos pendentes terem sido retomados ou
rediscutidos. Ao contrário, o que se assiste é um silenciamento sobre sua figura, acompanhado de
um desmanche gradual da estrutura construída por ela. O Museu Mariano Procópio, em nome da
profissionalização de suas atividades e de uma nova fase de sua vida institucional, foi criando,
como é fácil perceber, uma barreira de esquecimento em relação à sua principal gestora.
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2- Ações educativas no “ninho das relíquias”

“[O Museu] onde os quadros fremem, as esculturas (...) palpitam, os livros falam, as
cartas sangram, as armaduras cantam hinos
de glória (...)”.
Geralda Armond, 1955
A análise das ativações memoriais engendradas por D.Geralda exige, de saída, compreender as noções de passado e tradição que mobilizava em suas ações educativas, forjadas ao
longo de sua trajetória. É interessante, em primeiro lugar, analisar a sua compreensão do uso
das fontes nos museus. Elas falam por si e “cantam hinos de glória”. São utilizadas para o resgate do passado, como se essa operação fosse possível. Caberia ao historiador, portanto, apenas escutá-las. Igual concepção ela apresenta sobre o “palacete descorado e triste”, onde “o
nosso Brasil de ontem está guardado, inteirinho, nos salões silenciosos do Museu Mariano Procópio”7. O passado inerte é convocado para suas ações pedagógicas como fonte de aprendizado
cívico e legitimidade.
A ideia de tradição, fundamental em seu discurso, tinha profundas relações com o pensamento museológico de Gustavo Barroso, fundador do Museu Histórico Nacional, que também
advogava em favor do museu como casa de cultura e tradição. Uma indicação de que as relações entre as instituições foram mantidas e aprofundadas durante toda a sua gestão, quer mais
institucionalmente, quer na defesa de concepções de história e de museus. De acordo com o
depoimento de Nair de Carvalho (2008)8, ex-coordenadora do Curso de Museus, Gustavo Barroso chegou a pronunciar uma conferência no MMP e, ao menos uma vez, os alunos visitaram a
instituição no programa de excursões anuais, conforme relatório de 1944, o que evidencia a
formação de uma rede de sociabilidade importante no campo museológico.
A gestão de Geralda Armond aponta ainda para a maior participação do Museu Mariano
Procópio no cenário museológico brasileiro. De acordo com Henrique Cruz (2008), ela era
membro do primeiro Comitê Nacional do ICOM, formado em 1948 por quinze membros. Destes,
treze participantes eram diretores de museus, a maioria do Rio de Janeiro. A presença de Geralda parece ter sido mais simbólica, pois seu nome não consta nas atas pesquisadas por Cruz.
Não obstante, Lygia Martins Costa (2002: 49), museóloga do IPHAN, assinalou em suas memórias que conviveu com a diretora nos “vários congressos nacionais de museus realizados pela
organização nacional do ICOM”. De qualquer forma, o fato demonstra a inserção do Museu em
um importante projeto para a consolidação da museologia no Brasil.
Outras iniciativas da direção permitem reforçar essa ideia de inserção do MMP e, portanto, de Geralda Armond, no campo intelectual. Em julho de 1973, por exemplo, Armond coordena o II Encontro de Museus Mineiros, com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais
e do IPHAN. De acordo com o Diário Mercantil, os seminários foram dirigidos por assessores do
IPHAN, abordando temas comuns aos museus mineiros, com ênfase na relação com a comunidade local e o potencial turístico de cada instituição. Os temas das palestras eram claros e imperativos: “Pôr a casa em ordem para receber o público”, “O que o Museu deve e pode realizar
em benefício do público” e “Atividades culturais em benefício do público”. Essa é uma oportunidade rara para se acessar o pensamento de Geralda Armond, que então expõe suas concepções pedagógicas e museológicas, em fala de apresentação, situando também o Museu Mariano
Procópio no cenário museológico:

Os Museus do Brasil contam a História Pátria, na sua linguagem expressiva, vestidos de Tradição e de Beleza coeterna (sic). Os de Minas
Gerais, sobretudo, exaltam a nossa Independência, desde os remotos
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tempos da Inconfidência. (…) Em Juiz de Fora, se ergue o “Mariano
Procópio”, sentinela das relíquias históricas do Brasil Colônia, do Brasil
Império. Hoje suas portas se abrem num abraço de congraçamento a
todos os seus coirmãos (…). Os Museus são verdadeiras Escolas de
Cultura. Neles, todos os estilos se cruzam. São arautos da Verdade.
(…) falam a linguagem do Passado e do Presente, numa dinâmica de
História, de Tradição e de Arte9.
A citação evidencia como Armond situa o lugar específico dos museus mineiros no cenário nacional, evocando o mito das Minas Gerais como terra da liberdade. A Inconfidência é
assim interpretada como a origem do sentido da independência, conseguida, afinal, pela família
imperial, o que tornava o MMP exemplar como guardião dessa tradição de liberdade tão cara
aos mineiros: o Museu era uma “sentinela” do passado da Colônia e Império.
Vale notar que, mesmo vivendo o período do regime civil e militar, a diretora exclui a
República como período a ser destacado como alvo de atenção do Museu, apesar de defender a
“revolução democrática” em vários de seus pronunciamentos e escritos, percebida como uma
consagração dos ideais de liberdade e independência mineiros. Ou seja, no momento de um
encontro de museus a representação do tempo presente no espaço museal era algo ainda muito difícil, sendo mais adequado estabelecer laços com um passado efetivamente distante e,
também, conforme a trajetória “original” do Museu e de seu acervo.
Foi, portanto, principalmente a partir do modelo barroseano que Geralda Armond procurou encontrar subsídios para a construção de projeto educativo que dialogasse com as discussões museológicas mais modernas de seu tempo. Tendo enfrentado, em toda sua gestão, o
desafio, anunciado por ela mesma, de conciliar o dinamismo pretendido com o respeito ao “sagrado” desejo do doador, ou, em outros termos, entre ação e reação, ela procurou ressignificar
o Museu, realizando escolhas, conseguindo verbas e, certamente, aceitando algumas imposições.
Nesse paradigma, “ver” é um sentido fundamental, o que remete a uma noção de patrimônio substancialista, na qual a essência do objeto está encerrada nele mesmo (MENESES,1994). Assim, a primazia do estético reforça uma concepção de História como magistrae
vitae: é preciso visualizar os exemplos do passado nacional para atuar no presente. Os objetos
funcionam como comprovações autênticas do discurso museal, precisando, por isso, serem devidamente etiquetados pelos conservadores da memória. O papel dos museus seria, por conseguinte, dinamizar essas lições do passado, o que foi consecutado por meio de diferenciadas
estratégias, como a produção de materiais informativos, de visitas guiadas, de exposições e de
eventos comemorativos.
Apesar de todas as dificuldades políticas e financeiras, a gestão de Geralda Armond seria marcada por uma intensa atividade cultural e educativa, além de um aumento da visitação
ao Museu. É possível que essa maior visibilidade e reconhecimento público possibilitassem também um maior poder de pressão nas negociações políticas por concessões e verbas orçamentárias, embora seja difícil demonstrar uma conexão entre ambas. Ademais, Geralda, atenta aos
mecanismos de difusão e legitimação do MMP, ressalta, nesses relatórios, a publicação de seus
artigos na imprensa, considerando-os um meio de divulgação institucional importante. Porém,
sem dúvida, seria sua aproximação com os ideais da “revolução de 1964” e, mais objetivamente, com o alto-comando da IV Região Militar, que lhe proporcionaria as condições de barganha
para um maior fortalecimento da instituição que dirigia, razão pela qual os anos 1970 representam o ápice do prestígio tanto da diretora como do Museu. É neste momento que o projeto comemorativo no Museu ganha visibilidade.
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Olhar para o passado, realizando o trabalho de representá-lo por meio de objetos que
têm aura, como semióforos que ligam o visível ao invisível, atravessando tempos e despertando
emoções, implica igualmente a produção e a escolha de heróis, capazes de encarnar seus valores (POMIAN, 1984). Dessa forma, se podem entender as ações que os museus exercem por
meio de suas atividades educativas, de suas publicações, de suas exposições temporárias ou
das alterações na exposição “principal” que, deste ponto de vista, não é “permanente”, ainda
mais quando se consideram as múltiplas apropriações realizadas pelo público visitante e/ou leitor.
Os rituais são práticas culturais cujos sentidos são sempre polissêmicos pelas variadas
formas de apropriação que sofrem, embora sejam organizados com determinadas intenções
pelos que se encarregam de encená-los. No caso do MMP, os rituais de comemoração da cidade
e da pátria foram um dos meios mais utilizados e efetivos para promover a sua inserção no cenário museológico e no circuito político municipal, regional e nacional. Mais do que isso, tais
rituais se constituíram em momentos para reforçar o seu projeto pedagógico, calcado em um
sentido de história cívico-patriótica e direcionado a um futuro, definido como progresso/desenvolvimento, bem nos termos de uma história memória da nação, segundo paradigma
construído no século XIX.
A celebração de um calendário cívico pelo Museu dialogava, ainda, com as práticas escolares que geravam demandas em relação ao espaço museal. As datas cívicas são e permanecem sendo uma referência importante para a construção e a celebração do passado comum de
um “povo”, tendo forte tradição no circuito escolar, onde as crianças, sobretudo nos primeiros
anos de vida, devem ser socializadas com a narrativa histórica que fale dos grandes fatos e heróis nacionais. Não por acaso, em alguns momentos, ensinar História foi compreendido justamente como comemorar as suas principais datas cívicas. De qualquer forma, o que se deseja
assinalar é a importância de uma demanda social por datas cívicas, capazes de oferecer um
sentido para eventos e para o “tempo” da história de país. Um conjunto de eventos e significados que vai sendo selecionado e naturalizado, inclusive e destacadamente, pela repetição ritual.
Mais uma vez, importa assinalar que as datas cívicas resultam de um longo trabalho político de
seleção, que não sendo arbitrário nem tendo sentido instrumental, envolve lembrança e esquecimento.
Ao estabelecer um verdadeiro culto à memória do colecionador e fundador Alfredo Ferreira Lage, a diretora criava uma diretriz para a política de crescimento do acervo e de fortalecimento da visibilidade do Museu, que deveria se reconhecer e ser reconhecido como a “casa
da família Lage”. Nessa chave, que combinava, sem estabelecer fronteiras, o privado e o público, ela explorava quer os desdobramentos simbólicos que tal identidade guardava com um passado ligado à nobreza brasileira do século XIX, quer com um “empresariado” modernizador,
amalgamando representações bem conforme à construção identitária da própria cidade de Juiz
de Fora.
O MMP ampliou, ainda, suas negociações memoriais para angariar recursos e prestígio,
o que culminou na adoção de uma estratégia de multiplicação de projetos – museu da cidade,
museu de ciências, além de histórico e artístico. O Museu foi transformado em palco de consagração da história recente, através do uso do passado da Inconfidência e de Tiradentes, que
conciliava o discurso dos heróis da liberdade e a imagem de Mourão. Nesse momento, o espaço
de consagração da “Revolução” foi garantido por meio da doação e exibição de objetos de um
de seus principais líderes. Logo, o MMP atuou como importante memorial da “revolução de 64”,
o que lhe garantiu, sem dúvida, ampla divulgação e apoio, mas também gerou uma herança
difícil de ser enfrentada após a redemocratização.
Os personagens e as efemérides poderiam sofrer algumas mudanças, conforme a política do presente, porém, como ocorre no caso de memórias nacionais consolidadas, certo reper-
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tório de nomes e datas passa a integrar o calendário do MMP por décadas, variando, é bom
reforçar, os sentidos que o público lhe pudesse atribuir.
Cinco datas se destacaram no calendário cívico da instituição durante a longa gestão de
Armond. A primeira era o dia 10 de janeiro, nascimento de Alfredo, posteriormente transformada em “Dia do Museu Mariano Procópio”. Ela foi comemorada, com poucos intervalos, de 1943
a 1981, segundo um ritual que tinha uma parte fixa, mas podia sofrer acréscimos que lhe aumentassem o valor simbólico da maior data da história da instituição. Assim, anualmente, celebrava-se uma missa e organizava-se a reunião do Conselho de Amigos, com a apresentação do
relatório pela diretora, o que tinha o claro sentido de estabelecer um momento solene, no qual
se fazia o diagnóstico e o prognóstico das dificuldades e possibilidades da instituição. A parte
móvel do ritual pode ser ilustrada pelo que ocorreu, em 1970, quando a data foi escolhida para
a trasladação dos restos mortais do casal Frederico e Alice Lage, irmão e cunhada de Alfredo.
Tiradentes, o maior herói cívico do regime republicano e da história das Minas Gerais
era reverenciado, também anualmente, em 21 de abril, pelo menos a partir de 1947, já na gestão de Armond. Na ocasião, ocorriam palestras, publicações de diversos textos sobre a comemoração nos jornais, além de se realizarem teatralizações sobre o evento com escolares.
Importa ressaltar que comemorar Tiradentes, além de todo o significado que o herói guarda
para a História do Brasil e das Minas, no caso do MMP, envolvia consagrar a própria política de
aquisição de acervo do Museu e a sua importância no campo museológico10.
Outro marco importante para o Museu era o dia 13 de maio, data da abolição da escravidão no Brasil. Banhada em simbolismo, que ainda uma vez comemora o valor e ideal de liberdade, havia uma missa matinal, conferências e eventos artísticos. Comemorada anualmente,
talvez o maior evento, pelo que significou, tenha ocorrido justamente em 1922, quando da
abertura do prédio Mariano Procópio ao público. No caso do dia 13 de maio, o Museu procurava
dialogar com a memória da abolição dos escravos e da Princesa Isabel, para promover a instituição, cuja história era marcada por laços de amizade com a família Orleans e Bragança, selados por visitas de herdeiros de Isabel e do próprio Conde d‟Eu à Villa. Além disso, em seu
acervo havia peças que remetiam à figura da “princesa redentora” de grande sentido simbólico,
como é o caso de uma estatueta de prata, doada pelo Jóquei Clube do Brasil.
No mesmo registro de efemérides, no dia 25 de agosto, o Museu se integrava às festas
do Dia do Soldado, celebrado com homenagens ao Duque de Caxias, apresentações de banda
militar do Exército, inaugurações de salas com doações provenientes do Exército e discursos
patrióticos de Geralda Armond aos estudantes. Por fim, a partir do segundo aniversário da “revolução gloriosa de 1964”, nas palavras de Geralda Armond, o dia 31 de março entrou definitivamente para o calendário comemorativo do Museu Mariano Procópio, tornando-se o local de
excelência para a celebração do fato na cidade.
Uma data flutuante era o dia 31 de maio, comemorativo do aniversário de Juiz de Fora.
Como é compreensível, a participação do MMP nessa festa torna-se mais marcante na década
de 1970, um fato decorrente da maior aproximação da instituição da política local, que se reflete em um melhor diálogo com os prefeitos.
Além dessas datas que integram um calendário cívico fixo, pois festejado anualmente,
grande destaque era dado às comemorações de centenários pelo seu significado e pelo óbvio
fato de assinalarem momentos raros e altamente propícios ao estabelecimento de laços de continuidade histórica entre passado, presente e futuro.
Lições móveis da História”, nas palavras de Fernando Catroga (2001) ou “lições vivas
para o presente”, na acepção de Geralda Armond, as comemorações também estabelecem relações fulcrais com a construção de projetos de ensino de História, sinalizando para o cumprimento de gestuais e narrativas cívicas, que repetidas sistematicamente, embora não com o
mesmo conteúdo, são internalizadas e naturalizadas. Por isso, importa refletir sobre as atualiza-
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ções memoriais presentes nos rituais dos museus, pois permitem vislumbrar as dinâmicas tecidas entre história e memória.
Considerações finais
Muito pouco destaque tem sido dado à Geralda Armond, embora ela tenha desempenhado o papel de memorialista do MMP, além de atuar na imprensa, na organização de movimentos de apoio ao regime civil e militar e na promoção de atividades educativas. A gestão
Armond foi marcada pela defesa da continuidade institucional e do enquadramento da memória
do fundador e colecionador; pela luta pela sustentação material do Museu, inclusive com uma
forte aproximação com o regime civil e militar; e pela busca da profissionalização de quadros e
do dinamismo das ações. Assim, a análise das comemorações cívicas, dos guias de divulgação e
das exposições permite uma aproximação das ativações memoriais ensejadas por Armond, com
atenção para as continuidades, as negociações e as transformações dos projetos, especialmente em sua dimensão pedagógica.
A dinâmica entre lembrar e esquecer envolve a trajetória de Armond. Hoje, mesmo
após três décadas de sua morte, ainda se conhece pouco sobre o pensamento e a ação dessa
intelectual. O que se assiste é um silenciamento sobre sua figura, acompanhado de um desmanche gradual da estrutura construída por ela no MMP. Figura ligada aos tempos de autoritarismo, centralizadora e, certamente, polêmica, Geralda Armond não se tornaria um bom
material para um trabalho de memória que tinha, como seu objeto, glorificar o próprio Museu.
Mas quando a memória esquece, cabe aos historiadores lembrar e entender as razões desse
esquecimento, até porque como a memória é obra do presente, o passado continua em aberto,
podendo ser mobilizado com novos significados.
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A PESQUISA HISTÓRICA EM
TR ABALHO E EDUCAÇÃO:
ALGUM AS QUESTÕES
DE MÉTODO, F ONTES E
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS
Carmen Sylvia Vidigal MORAES, Coordenadora
As relações entre trabalho e educação constituem o objeto das diferentes reﬂexões
que compõem esta mesa coordenada. Os esforços relativos aos procedimentos de
método procuram, em primeiro lugar, superar análises que reduzem o seu objeto
de estudo – as relações entre estas duas esferas da atividade social – a dois termos pensados separadamente: educação e divisão do trabalho, escola e empresa,
ou ensino geral e ensino proﬁssional, duplas de noções que mantém separadas as
ﬁguras do cidadão e do trabalhador. A postura metodológica aqui defendida questiona as atuais classiﬁcações disciplinares que diﬁcultam relacionar campos, objetos e níveis de análise, e se propõe a enfrentar a fragmentação institucional do
conhecimento neste domínio de pesquisa – entre a sociologia da educação (que
se transformou, em grande medida, em uma sociologia da escola) e a sociologia do
trabalho, e entre elas e a economia da educação e a do trabalho, por exemplo. Nesta perspectiva, entende-se que apenas a análise histórica e comparada possibilita
superar abordagens que apreendem isoladamente estas categorias. A compreensão da realidade social presente, que se enraíza necessariamente no passado e se
projeta no futuro, consiste em exigências de conhecimento e inteligibilidade que
permitem objetivar situações concretas, singulares. Resultados dessa trajetória de
investigação baseada na análise extensiva dos fenômenos, inscrita em uma duração suﬁcientemente longa e em perspectiva comparativa, são examinados pelas
contribuições aqui apresentadas.
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DIALOGANDO COM AS FONTES – CONTRIBUTO
PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS OBJECTOS NA
HISTÓRIA DO ENSINO LICEAL EM PORTUGAL
Rodrigo Martins Pinto de AZEVEDO
CIIE da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
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Entrar num arquivo é um prazer marcante, único, como Arlette Farge tão bem salientou1. Para
os membros da nossa comunidade científica que, autênticos cabouqueiros da História da Educação, o fazem regularmente e mesmo, em alguns períodos da sua vida, quotidianamente, tal
revela-se, por um lado, um constante e problematizador desafio, mas, por outro, pode ser,
quando se enfrentam lacunas insolúveis, ou destruições irremediáveis, doloroso.
Os Arquivos Liceais
A grande maioria dos arquivos dos antigos liceus, depositados nas escolas secundárias suas
sucessoras, tal como, aliás, os das antigas escolas do Ensino Técnico, apresenta-se há muitas
dezenas de anos, pelo menos no concernente ao chamado arquivo morto, totalmente desorganizada. Embora em várias destas escolas a situação se possa ter alterado com as profundas
obras realizadas nos últimos anos, o usual, ao longo de mais de um quarto de século de experiência pessoal de frequência destes depósitos de documentos, foi ter-me confrontado com montes de documentos espalhados a esmo, em prateleiras, em caixas, ou no chão. Quase sempre
só existia uma organização sistemática nas inefáveis colecções de Diários do Governo/Diários
da República, geralmente cuidadosamente encadernados e apresentados como o mais valioso
elemento dos arquivos e, quando muito, nos livros de termos de matrícula, frequência e exames, necessários para a passagem de certidões de habilitação aos antigos alunos. Nos poucos
casos em que que havia uma melhor organização, tal ficava a dever-se a um ou outro docente
da Escola, geralmente de História e que se dedicava à investigação, ou ao funcionário a quem
tinha sido, sempre em conjunto com outras actividades, incumbida a guarda e a acumulação de
novos documentos e que, por iniciativa própria, mesmo que sem conhecimentos arquivísticos,
procurava carinhosamente organizar, dentro de uma lógica pessoal, a massa documental.
Todo o quadro que acaba de ser assinalado resulta, em suma, de um centenário processo de
incúria e de desinteresse institucional, quer ao nível do Poder Central, quer por parte de muitos
responsáveis das próprias escolas. Essas situações foram ainda agravadas pelas mudanças de
instalações da generalidade das escolas, com um usualmente pouco cuidadoso transporte da
documentação. Assim, ao longo de cerca de século e meio verificou-se, quando tal não continua
a suceder, um péssimo acondicionamento das espécies documentais, geralmente em sótãos
demasiadamente secos e quentes, ou em caves frias e húmidas, onde, por vezes, se verificaram
inundações. Predominou, deste modo, uma insensibilidade relativamente à conservação de testemunhos fundamentais para a História do Ensino Liceal, do que resultou muitas séries documentais terem desaparecido, ou encontrarem-se incompletas, existindo, ainda, um número
elevado de documentos truncados, ou ilegíveis. Como já foi afirmado:

A documentação conservada fica reduzida a um mínimo que permita
justificar em qualquer momento a habilitação dos alunos e fazer jus,
ainda que de forma redutora, ao cumprimento dos princípios legais sobre funcionamento das instituições educativas. (…)
É por consequência uma lógica de fora para dentro que tem presidido à
conservação dos materiais escolares. (…) Há (…) um empobrecimento
quanto a testemunhos sobre a realidade didáctico-pedagógica, orgânica, funcional, sociológica e cultural que alimenta as escolas no seu quotidiano.2
No contexto que tem vindo a ser desenhado, tem-se verificado, por diversas vezes, que os pesquisadores, franqueadas as portas dos arquivos, se vêem na necessidade de procederem eles
próprios à organização científica dos documentos. Claro que, em muitos casos, apenas organizam o que necessitam e não toda a documentação existente. Veterano de sete acções de investigação longas e profundas em outras tantas escolas secundárias, é-me familiar o odor
permanente a bolor emanado dos livros, pastas, caixas, ou documentos avulsos, e, apesar do
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uso de máscara, o ardor picante na garganta, quando se manipula, ou se procede à limpeza
indispensável das espécies, prévia à sua organização e classificação. A isso acrescenta-se, em
diversos casos, o constante incómodo provocado por um ambiente escassamente ventilado,
escuro e/ou de forte humidade.
Os espólios documentais
A entrada em funcionamento dos Liceus, ao longo da década de 1840 e anos iniciais da de
1850, levou à criação de um novo corpus documental que, embora com muitos intervenientes
secundários, teve como produtores e receptores privilegiados, por um lado, os reitores e, por
outro, o Ministério de tutela – primeiro o Ministério do Reino, depois o Ministério da Instrução
Pública e, em seguida, o Ministério da Educação Nacional. Dentro destes, a relação essencial,
construiu-se, como seria de esperar, com a Direcção Geral de Instrução Pública e as suas sucessoras, ao longo do período de um pouco mais de 130 anos de existência do Ensino Liceal.
Assumindo um papel com destaque variável surgem ainda, enquanto interlocutores destacados
dos vários tipos de poderes académicos e governativos, os professores, os alunos, os encarregados de educação destes e os serviços administrativos, quando são organizados ao longo da
passagem do Século XIX para o Século XX. Para além deles, muitas entidades e organismos
elaboraram documentos, como foram exemplo o Conselho Superior de Instrução Pública, os
Governadores Civis, os Presidentes das Câmaras Municipais, ou os Administradores dos Concelhos.
Os diversos tipos de serviços administrativos e de gestão pedagógica dos liceus construíram um
edifício, que foi sendo paulatinamente erigido sobre séries documentais essenciais para o bom
funcionamento quotidiano e a longo termo da instituição liceal, umas de produção constante,
ou realizadas ao longo de períodos mais, ou menos, longos e outras mais rarefeitas, originais,
ou, mesmo, inusitadas.
Estes documentos assumem formas diversas. Desde logo, ofícios, circulares, ordens de serviço,
avisos, relatórios, memorandos, telegramas, autos de investigação, registo de realização de
processos disciplinares, abaixo-assinados e petições, entre outros, que surgem de modo avulso,
ou colectados em livros de correspondência recebida, ou enviada, para além daqueles que reúnem sob a forma de livro, ou, mais habitual e prosaicamente de pasta, diversas séries documentais atinentes ao funcionamento interno de cada instituição.
A actividade reitoral surge dispersa pelos mais variados documentos, representando o seu fulcro o relatório anual enviado ao Ministério tutelar e plasmando-se o seu poder discricionário na
posse, escrita e leitura dos Copiadores de correspondência secreta expedida e recebida.
Os livros de actas dos vários tipos de reuniões docentes, apresentando designação e funções
variáveis com o decurso do tempo – Conselhos do Liceu, Geral de professores efectivos, Escolar, de Ciclo, de Directores de Ano, de Classe, ou de Ano, Conselho Pedagógico e Disciplinar,
entre outros -, constituem séries coerentes e, em parte significativa dos casos, ininterruptas.
A maioria dos diversos registos concernentes aos alunos foi realizada em livros – de termos de
matrícula, de frequência, ou de exames. A isso acrescem outros, em suportes diversos, como os
processos individuais, os boletins de matrícula, as pautas, ou as pastas de processos disciplinares.
Outras séries importantes referem-se às actividades de ensino e aprendizagem incluindo os livros de ponto, de sumários e de registo de faltas, bem como os horários e elementos vários do
processo avaliativo, com destaque para os testes e para as provas de exame.
Os membros do pessoal docente, assim como os funcionários, surgem de forma individual através das suas fichas biográficas e dos livros de tomada de posse, para além dos processos de
concurso, ou promoção, dos relatórios dos estagiários, ou dos realizados anualmente, ao longo
de determinados períodos, pelos professores.
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As actividades de gestão administrativa surgem representadas, desde logo, pelas actas das reuniões do Conselho Administrativo e, depois, por toda a panóplia documental das actividades
quotidianas de gerência das instituições de Ensino, com o seu expediente, registos de contas e
de compras, bem como inventários de diversa ordem. Os inventários de material e objectos
didácticos faziam, também, parte deste tipo de gestão. Para além disso, merece ainda ser assinala toda a actividade gerada por docentes, alunos e serviços administrativos em torno da Caixa Escolar.
A generalidade das escolas herdeiras dos antigos liceus possui boa parte das séries documentais que acabam de ser referidas, embora muitas delas não estejam completas, revelando, antes, lacunas temporais muito significativas.
Algumas espécies não surgem em todos os arquivos, já que os produtores que as elas deram
origem nem sempre existiram ou tiveram relevância em vários liceus, ou, aí depositaram os
testemunhos escritos da sua actividade. São exemplo disso, documentos referentes a organismos estudantis existentes autonomamente nas décadas finais do século XIX e até ao fim da
década de 1920 – Associações Académicas e organismos a elas ligados, tais como orfeões, tunas, grupos de Teatro, ou caixas solidárias, entre outros.
Num caso específico, verificou-se uma destruição quase sistemática e propositada por parte de
muitos dos seus últimos responsáveis. Trata-se dos arquivos dos centros da Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina, bastantes dos quais foram eliminados, ou fortemente danificados, logo a 25 de Abril de 1974, ou nos dias seguintes.
Alguns antigos liceus possuem raras colecções iconográficas, documentando momentos relevantes da sua biografia e outros, ou os mesmos, guardam trabalhos realizados pelos alunos.

Outros Arquivos
A história do Ensino Liceal também passa obrigatoriamente pelo Arquivo Nacional da Torre do
Tombo e pelo Arquivo Histórico do Ministério da Educação. No primeiro está depositado um
enorme volume documental, pertencente essencialmente à parte liceal do Fundo da Direcção
Geral da Instrução Pública do Arquivo da Secretaria do Estado dos Negócios do Reino/Ministério
do Reino. Para além dele, deve mencionar-se a importância de outros fundos – os arquivos do
Comissariado da Mocidade Portuguesa, da Mocidade Portuguesa Feminina, de Salazar e da PIDE/DGS. No segundo, os fundos com importância para o Ensino Liceal são principalmente3 os
da Direcção Geral do Ensino Liceal, da Direcção Geral da Educação Física, Desporto e Saúde
Escolar, da Direcção Geral de Construções Escolares e do Conselho Superior de Instrução Pública. No concernente a este Arquivo Histórico, indispensável se torna prosseguir a política de organizar e pôr à disposição dos investigadores a enorme massa documental ainda em
classificação, ou por classificar.
Diversas outras instituições guardam informação preciosa para o estudo do Ensino Liceal. Neste
contexto, devem ser referidos os Arquivos dos Governos Civis, os Arquivos Municipais e, mais
raramente, os Arquivos Distritais. Em alguns destes arquivos o pesquisador enfrenta problemas
de difícil resolução. Até há pouco tempo, alguns dos Governos Civis possuíam não arquivos,
mas antes depósitos de documentos que, embora, em estado de conservação e limpeza relativamente digno, não estavam total, ou parcialmente, classificados.4 Com a extinção, há pouco
tempo decretada, destes órgãos da Administração Pública, e a sua incorporação nos Arquivos
Centrais ou Distritais, a situação mudará substancialmente, mas, talvez por um longo período
de tempo, os investigadores ficarão privados de consultar essas fontes. Já no respeitante aos
Arquivos Municipais, parte importante deles receberam, essencialmente na última década, novas ou renovadas instalações. No entanto, alguns existem que, apesar da competência técnica
dos funcionários, não proporcionam boas condições aos pesquisadores. Subsistem, ainda, al-
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guns casos em que os executivos municipais não sabem respeitar a própria História Local, armazenando, apenas, e em condições degradantes, o seu espólio documental.
Novos objectos de investigação
Indispensável se torna reflectir sobre a forma de gerir e inter-relacionar toda a multiplicidade
fraccionada da documentação relativa à História do Ensino Liceal em Portugal, produzida pelo
grupo alargado de organismos e de actores escolares e educativos, que têm vindo a ser referidos, e hoje depositada num grande número de instituições. Para além disso, é necessário aferir
das suas potencialidades para a construção de novos objectos historiográficos. Torna-se evidente que cada um dos conjuntos documentais atrás enunciados pode assumir um valor intrínseco
para cada pesquisador. No entanto, o seu cruzamento e posicionamento numa espécie de diálogo retrospectivo, bem como a pesquisa das várias perspectivas assumidas pelas diversas entidades produtoras sobre um mesmo assunto, tornam-se fundamentais para a investigação e a
construção de um mais aprofundado conhecimento sobre a evolução do Ensino Liceal em Portugal.
É essencial, também, evidenciar um outro tipo de fontes que pode complementar, ou fornecer
novas informações, lançar nova luz sobre determinadas problemáticas e provocar o investigador
– as que são proporcionadas pela Imprensa. Relevando, embora, a importância da Imprensa
pedagógica e da produzida por grupos de alunos, ou organismos estudantis, fundamental se
torna a exploração atenta, conquanto cuidadosa, da Imprensa generalista. Ela é essencial principalmente para o conhecimento das relações entre os Liceus e a Sociedade, com destaque para o quotidiano dos seus actores, quer no ambiente urbano, quer em momentos marcantes da
vida liceal – exames, festas, cortejos, sessões solenes, greves, conflitos graves entre estudantes, entre estes e forças policiais, ou do Exército, ou de agressão a professores e reitores.
Os estudos sobre o Ensino Liceal em Portugal têm abordado escassamente, ou esquecido, várias temáticas, algumas das quais mereceriam, no todo nacional, ser trabalhadas por equipas
alargadas. Entre elas, penso merecer destaque as seguintes:
Realização de uma detalhada estatística escolar a nível nacional, a partir dos livros de matrícula,
frequência e termos de exames. Isso permitiria, desde logo, reconstruir plenamente toda a história da frequência e do rendimento escolar do Ensino Liceal português, ao longo de cerca de
130 anos, rectificando valores errados, principalmente no respeitante ao período mais recuado.5
Por outro lado, continua a faltar um estudo detalhado da evolução comparativa da frequência
de cada liceu, que, tendo como pano de fundo a evolução populacional, possa explicar alterações de ritmo e variações significativas;
Estudo da origem geográfica dos estudantes, que facilmente pode chegar ao nível micro da freguesia, possibilitando o conhecimento do mapa do público liceal, tanto no sentido temporal,
quanto no da possível distinção das estratégias relativas a cada um dos sexos;
Identificação das profissões (se inexistente nos livros de matrícula, é possível procurar estes
dados noutras fontes, de que os cadernos eleitorais constituem um bom exemplo) e rendimentos paternos6 (utilizando fontes fiscais7), o que possibilitaria uma radiografia das origens sociais
e económicas do público escolar muito mais próxima da realidade. Revela-se, por outro lado,
importante efectuar o seguimento de diversas gerações das mesmas famílias, se possível ao
longo de todo o período de vigência do Ensino Liceal, visando o conhecimento do impacto socioeconómico nelas exercido pela frequência dos liceus, bem como a importância simbólica que
esta podia adquirir no âmbito familiar;
Análise dos casos de sucesso, ou insucesso escolar e das suas repercussões socioprofissionais
nos alunos e alunas, quando atingiram a adultícia. Para as gerações de ex-alunos ainda existentes a realização de Histórias de vida revelar-se-iam, neste capítulo fundamentais;
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Compreensão das estratégias familiares quanto às opções de matrícula dos seus vários filhos só
no Liceu, ou em tipos de Ensino diverso, ou de derivação (Liceal, Técnico, Magistério Primário),
o que exigindo o cotejo de dados, obrigaria a uma pesquisa sistemática também nos arquivos
das antigas Escolas do Ensino Técnico e nas do Magistério Primário;
Pesquisa do quotidiano escolar, com os seus ritmos próprios, os espaços e momentos diferenciados e actores com poderes assimétricos: as actividades lectivas; as vivências nos outros espaços escolares, muito particularmente nos recreios; o comemorativismo; os festivais; as visitas
de estudo; a Instrução Militar Preparatória; os exames como momentos simultaneamente solenes e de conflito latente; as relações entre os estudantes, por um lado, e os reitores, professores e funcionários, por outro; a indisciplina entre o acto individual e o tumulto colectivo; os
movimentos grevistas; as tentativas de disciplinação e autocontrolo comportamental – das elaborações teóricas do autogoverno e relatórios reitorais às realidades diárias, processos disciplinares e ordens de serviço8; as relações entre o Liceu e a Rua; o público no liceu – da liberdade
de assistência às aulas e exames ao controlo das entradas;
Estudo, ancorado na Imprensa, na memorialística e na História Oral, em diálogo com a documentação interna, da forma como os quotidianos escolar e estudantil se reflectiam no exterior e
interagiam no meio urbano, principalmente em momentos de grande conflitualidade, ou de festa;
Conhecimento detalhado, com recurso ao mesmo tipo de fontes referidas no ponto anterior e
cotejo com outras, como as fiscais, policiais e da Justiça, do impacto local da presença da comunidade estudantil, em aspectos tais como o alojamento, o comércio, a convivialidade social e
os locais de lazer e diversão;
As mesmas fontes referidas nos dois pontos anteriores permitem que se faça a desocultação da
vida quotidiana dos estudantes fora do contexto escolar, tanto dos residentes permanentemente nas urbes com liceu, quanto dos deslocados, com as suas rotinas diárias, os seus ritmos de
estudo, os seus momentos de lazer e de celebração (nos cafés, nos vários tipos de associações
locais, nas casas de jogos recreativos, nas tabernas), o impacto da sua presença quotidiana na
rua (com as suas brincadeiras, as serenatas, os enfrentamentos, por vezes violentos, com os
grupos de jovens não estudantes e com a polícia, a visita aos bordéis, a frequência das prostitutas que permaneciam nas ruas);
Investigação das actividades académicas dos estudantes, através do conhecimento dos ritmos
de criação e desaparecimento de organismos representativos dos estudantes, sua importância e
acções desenvolvidas nos aspectos político, cultural e de representação social e da forma como
os vários tipos de poderes reagiram, ao longo dos tempos, à sua existência e actuação. Neste
âmbito, insere-se ainda a pesquisa das origens e evolução do fenómeno praxístico, com os seus
ritualismos, bem como alguns tipos de comemorativismo muito espalhados na comunidade estudantil, ou, mesmo, generalizados ao âmbito nacional;
Radiografia do ainda muito ignorado professor liceal, muito particularmente no que respeita à
Monarquia Constitucional e à Primeira República: determinação das suas habilitações; exercício
único da profissão, ou em acumulação com outras actividades diferenciadas; leccionação, em
simultâneo, no Ensino Público e Particular; existência de rendimentos, para além dos resultantes do exercício da profissão docente e qual a sua origem. É fundamental, ainda, traçar o seu
papel dentro das elites urbanas, tanto sociais, quanto culturais, ou políticas;
Os funcionários, tanto os administrativos, quanto os auxiliares, esperam ainda ser descobertos,
para que seja possível conhecer as suas habilitações, o seu papel concreto no funcionamento
quotidiano do mecanismo liceal, a sua relação com os professores e alunos e, neste último caso, o seu papel particular no âmbito da vigilância e controlo disciplinar;
Definição, para cada período histórico, da evolução do perfil, real, ou caricaturado, que cada
tipo de actores educativos construía e transmitia no contexto social;
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Estabelecimento da pouco conhecida, muito particularmente para o período anterior ao Estado
Novo, e intrincada rede do Ensino Particular Liceal, com os seus colégios internos, mistos, ou só
de frequência externa, aqueles que disponibilizavam alojamento e um sistema de explicações,
geralmente dadas pelos donos9 (os chamados quartéis, pelo menos no Minho), os explicadores
ou leccionistas, com instalações próprias, ou que se deslocavam a casa dos estudantes, os perceptores (para além dos dados existentes nos antigos liceus, nos arquivos centrais e nos de
alguns colégios ainda existentes, ou cuja documentação foi guardada, os anúncios insertos na
Imprensa são essenciais). Neste contexto, importante se revela o conhecimento das formas
como muitos destes estabelecimentos de Ensino e indivíduos se imbricavam com o Ensino Liceal
Público, através de um número relevante de docentes que leccionavam nos dois sectores, alguns dos quais dirigiam, ou tinham a propriedade de colégios;
Estudo comparativo das propostas pedagógicas e ideológicas dos estabelecimentos particulares
de Ensino Liceal, muito particularmente no contexto da linha de fractura entre as escolas de
matriz religiosa e as laicas (ao tipo de fontes anterior é fundamental acrescentar a pesquisa de
folhetos publicitários destas escolas nas Bibliotecas Públicas, ou nos próprios arquivos);
Análise dos vários tipos de discurso utilizados, em documentos oficiais ou particulares, pelos
actores educativos, apurando as suas linhas estruturais conservadoras ou evolutivas, bem como
as influências recebidas;
Estudo sistemático dos relatórios dos reitores (uns existentes nos arquivos das antigas instituições liceais e os mesmos, ou bastantes, outros no Arquivo do Ministério do Reino) para o período anterior ao Estado Novo. Ele é fundamental, até pelas desassombradas opiniões expressas
em muitos deles, para compreender linhas de força tais como: a paulatina construção material
dos liceus, muitas vezes erigida a despeito da inércia do Poder Central; a aceitação ou oposição
dos reitores e corpos docentes às Reformas; propostas reformadoras do Ensino Liceal, ou de
aspectos particulares destes; críticas directas à acção dos poderes locais, ou da própria tutela
educativa nacional; os conflitos entre o Ensino Público e o Particular e entre o Ensino Liceal e o
Ensino Primário; desentendimentos e lutas de poder entre reitores e professores10;
Análise dos relatórios dos professores, que existem em elevado número, para o período da Monarquia constitucional, nos mesmos arquivos dos reitorais, que além da generalidade dos temas
assinalados no ponto anterior, ainda incluem: apontamentos sobre a situação socioeconómica
dos docentes; o carácter provisório do contrato de muito deles e as pressões a que estavam
sujeitos por esse facto; a construção do programa das várias disciplinas11 pelos próprios professores; a organização de antologias de textos, ou de manuais escolares; a vida quotidiana dos
estudantes e os seus maus resultados escolares;
Realização de um trabalho sistemático sobre os processos de construção e aplicação das várias
Reformas do Ensino Liceal, a partir dos Arquivos da Torre do Tombo e do Ministério da Educação, mas também de cada Liceu, já que, por diversas vezes, as Reformas foram previamente
discutidas por professores e Reitores, ou mereceram considerações posteriores à sua publicação. Durante alguns processos de debate abertos à discussão pública, mas também noutros
momentos, alguns professores, individualmente, ou em grupo, fizeram propostas de alteração
de alguns pontos fundamentais, ou, mesmo, de reforma completa;
As sindicâncias aos liceus e os processos disciplinares levantados a professores e reitores sucederam, por diversas vezes, ao longo dos cerca de 130 anos em equação. Partindo dos arquivos
centrais, onde muitas dessas acções processuais e inspectivas repousam, é possível, em muitas
caso, fazer o caminho até aos arquivos escolares, onde, boa parte das vezes, se encontra registado facto que deu motivo à acção ordenada pela tutela e alguns documentos cruciais que o
explicam. Para o período anterior ao Estado Novo, a Imprensa, ainda não marcada por uma
censura que se estenderia mesmo a estes aspectos, revela-se de grande utilidade no esclarecimento de alguns pontos menos claros;
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O funcionamento quotidiano dos órgãos centrais de administração educativa é ainda bastante
desconhecido. Se os documentos que permitem aclará-lo directamente poderão ser raros, o
mesmo não se pode dizer no concernente às suas tomadas de decisão e às formas de coordenação do Ensino Liceal no dia-a-dia presentes em elevado volume nos Arquivos Centrais e, como contraprova ou exemplares únicos, nos Copiadores de Correspondência recebida liceais;
Os manuais escolares deste nível de Ensino são, quanto mais nos afastamos para os anos mais
longínquos do Século XX e para o Século XIX, pouco conhecidos. Os exemplares que ainda existem repousam na Biblioteca Nacional, ou naquelas que tinham depósito obrigatório anteriormente ao Estado Novo e, também, em menor ou menor quantidade, nas bibliotecas dos antigos
liceus. O Fundo da DGIP no Arquivo Nacional possui diversas propostas manuscritas de manuais
referentes, essencialmente, aos momentos em que foram abertos concursos públicos para a
sua elaboração;
Como se sabe, os liceus foram inicialmente instalados basicamente em edifícios religiosos nacionalizados, ou em prédios alugados. Se a generalidade dos edifícios que, bastante mais tarde,
vieram a ser construídos de raiz para o substituir está estudada, o mesmo não acontece quanto
aos primeiros. Apenas alguns estudos locais permitiram, num número limitado de casos, conhecer a sua evolução, o grau de degradação que sofreram, as obras e as alterações adaptativas
de que foram alvo. A Imprensa, e, nos casos em que existiram autarquias empenhadas na valorização das instituições de Ensino situadas no seu território, os Arquivos Municipais podem revelar dados importantes, tanto sobre este processo, quanto sobre a aquisição de mobiliário,
instrumentos e material pedagógico, com destaque pala colecções científicas. Neste último caso, os Copiadores e os Livros de Actas documentam abundantemente este processo e os Inventários servem para fazer um ponto de situação, por várias vezes, ao longo da história de cada
instituição.
Algumas considerações finais
Ao longo destas páginas procurou-se, em primeiro lugar, fazer o ponto da situação sobre as
condições em que se encontram instalados os arquivos das antigas instituições liceais, bem como o estado de conservação dos seus espólios documentais. Em segundo lugar, identificou-se
os diversos arquivos que possuem documentação útil para a História do Ensino Liceal, chamando-se a atenção para muitas séries documentais tanto aí existentes, quanto para as integradas
nos arquivos liceais. Do mesmo modo, relevou-se a importância que a Imprensa, a memorialística e a História Oral podem desempenhar neste contexto.
O escopo essencial deste trabalho foi o de, partindo de uma já bastante longa e, durante vários
períodos, quase permanente experiência pessoal de pesquisa sobre a História do Ensino Liceal
português, reflectir preocupações que se foram avolumando com o decurso do tempo e propor
como objectos de estudo uma série de temáticas pouco trabalhadas, ou mesmo ignoradas pela
nossa comunidade científicas. Tenho plena consciência que, a serem assumidas, diversas destas investigações só podem ser levadas a bom porto através da constituição e permanente empenho de equipas alargadas.12 No entanto, outras, podendo ser enfrentadas por grupos de
trabalho mais reduzidos, ou até por investigadores individuais, exigem longo tempo de pesquisa, o que, cada vez menos, se compagina com as actuais exigências do mundo académico,
mesmo quando se trata de dissertações de doutoramento. De qualquer modo, espero que esta
reflexão contribua para a realização de um hoje indispensável debate que, partindo de tudo o
que de qualidade tem sido produzido nas últimas décadas, possibilite o traçar de novos caminhos e o alargar de fronteiras no âmbito da História do Ensino Liceal em Portugal.
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Só o conhecimento dos rendimentos dos pais permite discernir, dentro de uma mesma designação profissional, o

grupo social em que muitos estariam inseridos. Se muitas profissões não deixam grandes dúvidas, já outras (tais como
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meios de fortuna. Mesmo em casos aparentemente mais evidentes, tal sucede. Assim, por exemplo, um pedreiro seria
um operário, um trabalhador por conta própria, ou, já que, ao menos no século XIX, era uma designação normal nestes
casos, um mestre-de-obras dono de uma empresa de construção civil?
7

No período da Monarquia Constitucional, devido às características impostas pelo voto censitário, os cadernos eleitorais

fornecem mais rapidamente estes dados, pois indicam os rendimentos e/ou os impostos pagos por cada eleitor.
8

As afirmações, relativas a um ambiente disciplinar interno perfeitamente controlado (com o uso constante do termo

paternal para designar a sua própria acção), expendidas por alguns reitores do Estado Novo nos seus relatórios anuais,
não são, em diversos casos, coincidentes com os documentos que o investigador encontra, nas pastas de processos
disciplinares, na correspondência enviada a encarregados de educação de alunos alvos de processo, ou de suspensão,
ou nas ordens de serviço sobre questões de indisciplina lidas nas aulas.
9
10

Os chamados, pelo menos no Minho, quartéis.
Muito particularmente para este aspecto, mas também para alguns dos outros que acabam de ser referidos, é neces-

sário realizar um cotejo complementar principalmente com os Livros de Actas dos Conselhos de Professores, mas também com os Copiadores de correspondência expedida.
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11

Para o período anterior à Reforma de 1872 e, muito particularmente, ao do Regulamento de 1860. Uma outra fonte

essencial de informação sobre este ponto é constituída pelos livros de ponto.
12

Tal já foi, uma vez, plenamente conseguido através obra matricial Liceus de Portugal, cujo projecto agrupou uma

vasta equipa sob a direcção profundamente sabedora de António Nóvoa.
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No final dos anos de 1950 e início da década seguinte, em um período de ampla discussão
de idéias, propostas de desenvolvimento nacional e preocupação com a formação oferecida aos
estudantes do então ensino secundário, organizado em dois ciclos – o ginasial e o colegial (médio) - e marcado, sobretudo no grau correspondente ao médio, por uma formação dualista que
cindia a formação geral e a preparação para o trabalho, um grupo de gestores públicos e educadores procuraram adequar o ensino secundário ao que consideravam como exigências de
uma sociedade em transformação.
No ano de 1961, por meio da Lei 6.052, foram aprovadas as reformas do ensino industrial
no Estado de São Paulo, que se anteciparam à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 20 de dezembro do mesmo ano. A partir de uma brecha nesta lei estadual, educadores que questionavam a dualidade do ensino, conseguiram criar o Serviço de Ensino Vocacional - SEV e viabilizar uma nova concepção de educação. A partir da promulgação
da Lei nº 4.024/61, a LDB de então, os ginásios vocacionais passaram a se respaldar na lei federal.
No início da década de 1960, surge o SEV e são implementados os três primeiros ginásios
vocacionais nas cidades de São Paulo, Americana e Batatais. Ao todo foram criadas seis escolas
estaduais, uma na capital e cinco no interior do Estado. Vivenciávamos, então, um dos momentos mais ricos e fecundos de nossa história, marcado por inúmeras iniciativas no campo social,
político e cultural, entre as quais se destacavam as ações de jovens universitários, trabalhadores organizados e educadores comprometidos com a ampliação da escolaridade das classes populares. Nesta perspectiva de atuação engajada, voltada para a democratização das
oportunidades educacionais, para a difusão, em espaços formais e não formais, da cultura e da
educação para a população marginalizada, surge a proposta de formação humana e emancipatória elaborada pela professora Maria Nilde Mascellani e sua equipe. A proposta nasce inicialmente em caráter experimental, com o intuito de construir escolas públicas diferenciadas,
caracterizadas por nova concepção formativa, tanto no que dizia respeito à renovação metodológica, quanto aos fundamentos que norteavam a construção da prática pedagógica. Com visão
arrojada e projeto pedagógico consistente, a educadora Maria Nilde, coordenadora do SEV e
idealizadora da pedagogia vocacional, juntamente com a sua equipe, iniciou a concretização do
projeto escolhendo diferentes locais para a instalação das escolas. Um planejamento minucioso
foi efetuado a partir de estudo sobre a comunidade onde cada unidade se implantaria: havia
interesse em diversificar a experiência educacional em comunidades diferentes, uma com característica mais cosmopolita, outra situada em região agrícola, outra em área industrial, e assim
por diante, visando adequar a proposta de trabalho dos ginásios à realidade local. Com essas
orientações, o Ensino Vocacional passou, ao longo do tempo, a implementar programas de formação de professores para difundir a metodologia das escolas entre os licenciandos das universidades públicas, e a oferecer estágios aos universitários visando alcançar efeito multiplicador
via propagação das experiências vivenciadas. Pretendia-se, assim, expandir paulatinamente
estas escolas em toda a rede pública paulista, ministrando sempre formação teórica articulada à
prática por meio de um programa desenvolvido em tempo integral, de quatro anos, que contemplasse as múltiplas dimensões da experiência humana.
Os Ginásios Vocacionais, entre 1962 e 1969, destacaram-se como exemplo de escola de
qualidade na esfera pública de São Paulo: vários órgãos da imprensa da época noticiaram esta
iniciativa de renovação educacional. Enfatizavam, sobretudo, a sua concepção de formação geral integrada à formação para o trabalho, em oposição à estrutura dual do ensino médio, fundamentada em proposta pedagógica que não cindia educação e cultura e não descuidava da
formação para a ética, da difusão de valores e do compromisso com a realidade de nosso país.
No entanto, em 1964, ocorre o golpe militar e tem início um governo que suprimiu as liberdades democráticas. Em 1968, com o ato institucional nº 5, houve o recrudescimento do regi-
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me e várias ações discricionárias, como perseguições políticas, cassações de mandato e de direitos políticos, prisões, inquéritos policiais militares, proibições de reuniões e de associações.
Toda sorte de restrições foram aplicadas a todos os que se contrapusessem ao governo ditatorial. No campo da educação, as perseguições se voltaram, de início, aos que se dedicavam à
educação popular e ao trabalho com jovens e adultos, estendendo-se em seguida aos professores universitários – muitos perderam o direito à cátedra e foram aposentados compulsoriamente – e aos docentes da educação básica, considerados subversivos pelo regime vigente. Nos
anos de chumbo, em um contexto de grande repressão e violência, mais precisamente no dia
12 de dezembro de 1969, as seis escolas e a sede do SEV foram invadidas por agentes da polícia federal e por militares e seus professores, funcionários e alunos detidos por, no mínimo, oito
horas. Professores e funcionários, sobretudo os vinculados à assessoria da coordenadora, professora Maria Nilde, foram submetidos a interrogatórios. Todos os setores das escolas e do SEV
foram vasculhados e livros, textos de estudo, relatórios e material pedagógico, levados por
agentes policiais. Dentre as muitas violências e ações truculentas do governo militar, a professora Maria Nilde Mascellani foi cassada e aposentada com base no AI-5. A experiência vocacional, que já vinha sofrendo perseguições há algum tempo, descaracterizou-se após as invasões,
vindo a ser oficialmente extinta pelo Decreto nº 52.460, de 05 de junho de 1970, quando os
Ginásios Vocacionais passaram a integrar a rede oficial de ensino.
Convivemos, por muitos anos, com um hiato na história da educação brasileira: enquanto
perdurou a ditadura militar, os protagonistas desta rica experiência sentiram-se ameaçados em
sua integridade física, muitos documentos foram queimados e houve o silenciamento da memória do Ensino Vocacional e de seus partícipes. As fontes que restaram, guardadas na residência
de professores, coordenadores pedagógicos e diretores, ficaram prudentemente esquecidas em
baús e gavetas, só podendo ser recuperadas e compiladas em alguns poucos acervos após o
fim do regime militar.
A pesquisa em curso tem por objetivo geral contribuir no esforço de recuperação da memória dos Ginásios Vocacionais. Visamos, ao recuperar a memória desta proposta pedagógica de
educação integrada, reconstituir o seu significado social e político no momento histórico específico em que surge e se desenvolve. Entendemos que o alargamento de nossa compreensão do
Ensino Vocacional em sua historicidade permitirá ampliar as possibilidades de interpretação do
passado, favorecer a apreensão da pluralidade do real e melhor apreender o universo de suas
representações. Nesse processo, consideramos fundamental aprofundar a análise sobre a renovação metodológica empreendida pelo Ensino Vocacional, a formação que se propôs a dar a
seus alunos, a inovação na forma de organizar o espaço escolar e a centralidade que a relação
escola-comunidade assumiu nestes ginásios. Propomos, ainda, aprofundar o conhecimento a
respeito de suas práticas e dos referenciais teóricos nos quais se sustentam e, a partir destes
referenciais, repensar o ensino público na atualidade.
De acordo com os objetivos propostos e conscientes das dificuldades de exercer a tarefa de
construir a historiografia do presente ou de um passado muito recente, tarefa metodológica
melhor aceita e incorporada a partir dos anos de 1970, estamos trabalhando com documentos
pertencentes a dois acervos: o do Centro de Documentação e Informação Científica “Professor
Casimiro dos Reis Filho” - Cedic, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, constituído
nos anos 1990 por iniciativa de Maria Nilde Mascellani; e o do Centro de Memória da Educação CME, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, organizado em 2009, a partir
dos documentos doados por Silvana Mascelani, irmã de Maria Nilde, após a morte da educadora.
O conjunto de documentos doados, que constitui o Arquivo Pessoal da profa. Maria Nilde,
corresponde à sua vida profissional nos períodos em que atuou como orientadora pedagógica
nas duas classes experimentais instaladas no Instituto de Educação da cidade de Socorro; como
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educadora da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, participando da comissão especial de elaboração do anteprojeto de lei para a criação dos Ginásios Vocacionais do Estado de
São Paulo; como coordenadora geral do Serviço de Ensino Vocacional (SEV) , que funcionou
entre os anos de 1962 a 1969. Constam, ainda, o processo de sua aposentadoria em 1969, por
meio do Ato Institucional n. 5 (AI5), e manuscritos pessoais, reflexões reunidas em um diário
(na forma de crônicas, cartas e poesias) que a própria autora nomeou de “Crônicas do Cárcere”, escrito no período que esteve presa (no DOPS- Departamento de Ordem Política e Social).
Fazem, também, parte deste Arquivo documentação relativa ao período em que prestou serviço
para as Secretarias de Educação de São Paulo, Diadema e Rio Claro, e contribuiu na concepção
de projetos em educação popular.
Neste momento em que fazemos a participação pública da pesquisa, toda a documentação
já recebeu o necessário tratamento de higienização e acondicionamento, e passa agora pelo
processo de análise para elaboração do plano de classificação. O arquivo corresponde a 32 duas
caixas com, aproximadamente, 900 documentos entre livros, periódicos, cartões postais, fitas
k7 com entrevistas realizadas com ex-alunos e ex-professores dos vocacionais, recortes de jornais, imagens, material didático produzido para trabalhadores, cópias de documentos oficiais de
diferentes unidades dos Ginásios Vocacionais e do Serviço de Ensino Vocacional.
É importante ressaltar que foram também localizados aproximadamente 800 documentos relacionados ao ensino vocacional, cedido por ex-professoras e diretoras das escolas, distribuídos
em diferentes arquivos que constituem o Acervo do Centro de Memória da Educação/FEUSP :1.
coleção de documentos da profa. Olga Bechara, período em que foi Orientadora Pedagógica do
Ginásio Vocacional de Americana, em 1962, e do Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha, entre
1963 e 1969; 2. Arquivo Pessoal do prof. Luis Contier, período em que atuou como diretor do
Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha (1961 a 1968) e foi diretor do Serviço de Orientação Pedagógica do Departamento de Educação do estado, promovendo a vinda de educadores franceses
por meio da Missão Francesa, e participando da elaboração do projeto das escolas experimentais; 3. Arquivo Pessoal da professora e diretora Edneth Ferrite Sanches, no período em que
atuou no Ginásio Estadual Vocacional Chanceler Raul Fernandes, instalado em 1962, na cidade
de Rio Claro (1963-1969); 4. Arquivo Institucional do Centro Regional de Pesquisas Educacionais prof. Queiroz Filho (CRPE/SP), dentro da Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério (19631969); 5. Arquivo Pessoal do prof. Laerte Ramos de Carvalho: corresponde a um dossiê organizado pelo professor sobre o ensino vocacional e entrevistas com ex-funcionários do Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha (1968); 6. Coleção de documentos doados pela professara Dra.
Angela Tamberline, proveniente de suas pesquisas sobre o ensino vocacional no Estado de São
Paulo, 1961-1969; 7. coleção de documentos doados pela profa. Dra. Esméria Rovai, proveniente de suas pesquisas e do período em que foi professora atuando no ginásio de Batatais e de
São Paulo, 1961-1969; 8. coleção doada pela Associação dos ex-alunos dos Ginásios Vocacionais (GVvive) que corresponde a filmes, publicações, exemplares dos projetos políticos e pedagógicos do Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha (1961-1969); 10. coleção Experimentações
Pedagógicas, documentos provenientes do antigo serviço de documentação da Biblioteca da
FEUSP (1966-1969); 11. coleção de Teses e Dissertações sobre o ensino vocacional defendidas,
na própria Faculdade de Educação da USP, na Unicamp e PUC/SP (1986-2011).
Na vasta documentação dos acervos do Cedic/ PUC de São Paulo e do CME – FEUSP encontram-se documentos pedagógicos, relatórios, legislação estadual, federal e documentos internos
do SEV, textos produzidos por professores e diretores, prestação de contas ao governo, registros das reuniões de planejamento, dos encontros de orientadores educacionais, impressos de
circulação interna, textos, programas e avaliações das mais diferentes disciplinas, objetivos que
as escolas almejavam alcançar na formação do alunado, fichas de observação do aluno com
registros do percurso escolar de cada um e áreas do conhecimento em que as crianças e jovens
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se destacavam, buscando descobrir a sua vocação, documentos do departamento de publicações, textos de autoria dos professores apresentados nos encontros nacionais da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, atas das Associações e da Federação de Pais e Amigos
dos Ginásios Vocacionais, além de teses e dissertações que versaram sobre estas escolas. Constam também, nestes acervos, os livros dos autores utilizados como referência nas concepções
de homem que se pretendia formar nestas instituições, com destaque para as obras do socialista cristão Emmanuel Mounier.
Os acervos ainda contêm várias pastas com recortes de jornais e revistas da época, com os
diferentes posicionamentos dos órgãos de imprensa sobre as escolas e suas práticas inovadoras. Há também ricas fontes iconográficas, além de inúmeras fotos presentes nos acervos das
associações de ex-alunos das diferentes escolas, hoje digitalizadas e com acesso facilitado na
internet.
O exame de várias fontes documentais, recuperadas ao longo do tempo, findo o regime militar, torna possível resgatar, compreender e interpretar a construção e o sentido da pedagogia
vocacional. Prisões, perseguições, exílios, conduziram à dispersão de pessoas e documentos
desta experiência pedagógica que não teve tempo de ser estudada e avaliada pelos seus realizadores, pois foi extinta abrupta e precocemente. Assim sendo, a pesquisa também recorre às
fontes orais, que possibilitam o preenchimento das lacunas aqui mencionadas. Recuperar a
memória é ouvir diferentes vozes e “comparar as múltiplas verdades: a verdade política, a dos
meios de comunicação, a jurídica, a histórica (...)” (Vilanova, 1986, p.15).
O trabalho com fontes documentais escritas e iconográficas aliadas à história oral, vista como fonte complementar, permite-nos preencher lacunas, romper com a tentativa de apagamento deste período histórico e trabalhar na perspectiva da totalidade da história, tal como
concebida por Vilar (1992), à medida que reconhecemos a importância de recorrer à pluralidade
de fontes, resgatando o sentido de nosso objeto de estudo, evitando uma visão fragmentada,
estanque da realidade social. É com esta perspectiva que estamos procedendo à leitura e análise de nosso objeto de estudo. Investigar a história de experiências significativas da educação
pública no Brasil também nos permite despertar na juventude o interesse pela historiografia da
educação, já que, como assinala Hobsbawm, “quase todos os jovens de hoje crescem numa
espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época
em que vivem” (1995, p. 13).
O Ensino Vocacional, criado no início dos anos 1960 em São Paulo, constitui experiência única na história da educação brasileira: questionava a formação dual realizada na escola média, a
separação entre a formação intelectual, de caráter acadêmico, voltada às classes dirigentes, e a
formação para o trabalho, dirigida à população de baixa renda, bem como buscava oferecer ao
seu alunado uma educação de qualidade. Valorizando o trabalho, concebido como importante
dimensão da formação humana, não aceitava a divisão entre pensar e fazer. A sua proposta
pedagógica, marcada por uma concepção ampla de educação, inspirada no socialismo cristão
de Emmanuel Mounier, em experiências educacionais como a realizada na Escola Bibiana, organizada pelo padre Don Lorenzo Milani para os filhos dos camponeses de Babiana, Itália, e interagindo com o ideário emancipador presente nas discussões da época, entre eles o de Paulo
Freire, logrou edificar uma das propostas mais completas realizadas na escola pública de nível
médio em nosso país.
Propondo-se a propiciar educação integral a seus alunos, construiu um currículo nuclear e
interdisciplinar, composto por disciplinas de formação teórica e direcionadas para o trabalho, no
qual a história e a geografia constituíam os eixos integradores. Tinha por objetivo desenvolver
uma educação que formasse o jovem no entendimento da realidade socioeconômica, política e
cultural do país e ao mesmo tempo o tornasse capaz de intervir nessa realidade. A essa finalidade geral, acrescentavam-se outros objetivos, específicos a cada Ginásio em particular. O cur-
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rículo integrado, além das áreas de língua portuguesa, matemática, estudos sociais (historia,
geografia e antropologia), ciências físicas e biológicas, línguas estrangeiras (inglês e francês),
era constituído pela educação física, educação musical e artes plásticas, que assumiam o papel
de “práticas educativas” na relação com a sociedade local. Outras áreas denominadas técnicas
eram: artes industriais, práticas comerciais, agrícolas e educação doméstica. A integração curricular era garantida pelas “unidades pedagógicas”, consideradas ferramentas responsáveis pela
definição dos conceitos e da sequência de apresentação dos conteúdos ensinados (Mascelani,
2010).
Atividades culturais e, em especial, as didático-pedagógicas reproduziam vivências próprias
do mundo do trabalho nas escolas. Incluíam-se nas práticas curriculares, por exemplo, a administração da cantina do colégio, a administração de um banco onde os alunos depositavam as
suas pequenas economias, além de várias outras atividades similares que cresciam em complexidade de acordo com a faixa etária. Concebendo a formação geral integrada à formação para o
trabalho, estas escolas diferenciadas não dissociavam educação e cultura, nem tão pouco educação e trabalho. De acordo com o local em que a escola estava localizada, aulas das disciplinas
de caráter teórico eram ministradas articuladamente a conteúdos das áreas técnicas. A elaboração do currículo de cada unidade era precedida da realização de uma pesquisa de comunidade,
cujo objetivo consistia em investigar as várias características da localidade onde a escola estava
inserida: economia local, escolaridade da população, perfil dos moradores, nível cultural, nível
de aspiração em relação à formação das crianças, perfil do alunado, etc. A escola mantinha forte interação com a comunidade e o planejamento pedagógico escolar levava em conta as suas
expectativas e demandas, como o propósito de também melhorar o nível cultural da população
local, tornando-se assim um pólo irradiador de cultura.
Cabe destacar que nos finais de semana ocorriam muitas atividades culturais como, por
exemplo, a organização de uma galeria de arte no Ginásio Estadual Vocacional Cândido Portinari, de Batatais. A família do pintor, cujo nome foi utilizado para batizar a escola, emprestou algumas obras do artista para a realização da mostra no colégio. Dessa maneira, por meio dessa
atividade de formação estética, alunos, pais e moradores da localidade tiveram a oportunidade
de apreciar os quadros e presenciar debates e interpretações sobre a pintura de Portinari. O
dramaturgo Jorge Andrade também ministrou aulas de teatro para os alunos do Ginásio Vocacional Embaixador Macedo Soares, em Barretos, onde professor e estudantes exibiam peças de
teatro nos finais de semana para a comunidade local.
No que se refere à metodologia, os vocacionais se valiam dos métodos ativos, constitutivos
do ensino renovado: tratava-se de proposta de cunho transformador, que buscava capacitar o
aluno para atuar na comunidade em que vivia. Esta pedagogia era centrada no educando, considerando o professor como uma espécie de orientador que deveria criar situações educativas
que favorecessem o desenvolvimento das crianças e adolescentes, propiciando-lhes a formação
da consciência crítica.
Para formar o aluno crítico, atuante, participativo e engajado, era de capital importância a
adoção de uma metodologia que contribuísse para o desenvolvimento destas atitudes. O recurso ao estudo do meio era a principal técnica pedagógica utilizada nos Vocacionais, ao lado do
estudo dirigido, do trabalho em grupo, dos métodos ativos ligados à coordenação das disciplinas e do planejamento geral. A proximidade com a realidade da comunidade local e o estudo
de “atualidades” tinham o intuito de facilitar a compreensão inicial da sociedade e do processo
histórico, e despertar no aluno o compromisso social e a perspectiva de uma participação cidadã.
A concepção de que a educação transcende os muros da escola, aliada ao profundo enraizamento na vida da comunidade local, orientava a valorização das vivências e experiências dos
alunos, já que esta pedagogia concebia o ser humano situado no tempo e no espaço, compre-
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endendo que o aluno iria elaborar o seu conhecimento a partir de suas vivências, para extrair
de situações concretas a construção de formas de agir, sentir e organizar conceitos.
Dava-se atenção especial às vivências fora da escola, no contato com a realidade social mais
ampla: os problemas observados nos estudos do meio eram analisados e discutidos na sala de
aula e acabavam por desencadear outras Unidades Pedagógicas, conforme nos explicita a professora Cecília Guaraná:

Assim sendo, a linha pedagógica adotada abrangia: Plataforma, estudo dirigido, estudo do
meio, estudo livre e síntese coletiva. A plataforma consistia na apresentação da problemática
para desencadear a Unidade Pedagógica: levantavam-se questões para todas as disciplinas
ou áreas, que deveriam ser trabalhadas em estudos dirigidos e estudos do meio. Os estudos
do meio poderiam ser do conjunto dos professores ou por áreas, conforme a necessidade.
Para as séries mais adiantadas havia o estudo livre, onde os alunos faziam as pesquisas por
própria conta e apresentavam as conclusões em classe, ao professor. Podia ser individual,
ou em grupo. Ao final do bimestre, reuniam-se as classes da série e faziam-se as conclusões
coletivas. Tanto nas plataformas, como nas sínteses coletivas, ao final das Unidades Pedagógicas eram utilizados recursos audio-visuais, dramatização, comunicações verbais, etc. Os
alunos apresentavam os trabalhos e adquiriam experiência de participar em plenárias.
Aprendiam a pesquisar, analisar os dados, tirar conclusões e defender idéias: os temas eram
polêmicos e davam margem a grandes discussões. Em algumas dessas ocasiões os pais
eram convidados a acompanhar os trabalhos, já que considerávamos que eles deveriam
acompanhar o processo pedagógico da escola. No que se refere ao planejamento pedagógico, nós nos preocupávamos com o conteúdo a ser estudado, procurando estimular a vivência dos valores que eram desenvolvidos nas Unidades Pedagógicas (Professora Cecília
Vasconcellos de Lacerda Guaraná, apud Tamberlini, 2001, p.76-77).
Percebemos pelo relato da professora Cecília e pelos documentos remanescentes da
Pedagogia Vocacional que ela se contrapunha à pedagogia tradicional e à sua concepção acerca
da passividade do aluno no processo de ensino aprendizagem, possibilitando ao discente adotar
uma postura ativa e defendendo que o currículo conduzisse a uma visão antropológica de cultura, bem como à intervenção social. Trabalhava com a noção de core-curriculum, uma “idéia
central e mobilizadora, para a qual convergem conceitos das áreas em geral” ( Mascellani,
2010, p 145), que se destinava a promover a integração entre as diferentes áreas de conhecimento e, ao mesmo tempo, dar-lhes a desejada unidade. Deste modo, considerava-se que ao
partir da realidade mais próxima das vivências dos educandos, ao abordar os problemas do cotidiano, seria possível tratar de questões gerais e apreender problemas universais. Esta pedagogia inovadora articulava escola e vida e se antecipava às propostas pedagógicas atuais à

medida que envolvia os pais na discussão do projeto pedagógico da escola, tornava o aluno
sujeito do processo de conhecimento e trabalhava na perspectiva da interdisciplinaridade, concebendo e construindo o currículo integrado. As escolas, ao se tornarem conhecidas, obteriam o
reconhecimento de setores mais progressistas da sociedade, alcançando destaque, em alguns
momentos, nos artigos de alguns jornalistas mais sensíveis às questões de educação. No texto
abaixo, por exemplo, divulga-se informações sobre os Vocacionais em um período em que a
experiência já está praticamente extinta, sob o sugestivo título Vocacional: trajetória de uma

heresia.
O sistema de integração de áreas de estudo (substitutivas das disciplinas tradicionais) passou a ser usado, compondo o que se denomina “unidade pedagógica”. Por exemplo, na 3ª
série do ginásio de Rio Claro, propôs-se aos alunos a seguinte questão: “Apesar da diversi-
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dade regional, pode o Brasil ser considerado um país unido?”. O estudo dessa questão desdobrou-se em duas linhas que se cruzam. Por um lado, fez-se a caracterização da diversidade entre as regiões brasileiras e por outro verificou-se como, não obstante essa diversidade,
e enriquecida por ela, existe uma unidade nacional. Os objetivos visados eram: 1) analisar
os aspectos que conduzem à constatação da unidade nacional, apesar da diversificação regional; 2) levar os alunos a compreenderem o significado e a importância da integração nacional; 3) demonstrar-lhes que a união é conseqüência do esforço de participação de todos;
4) aprofundar a compreensão do conceito de democracia; 5) desenvolver a capacidade de
observação, análise e crítica; 6) proporcionar ao aluno, vivência de atividades que o levem à
participação e à união. As áreas do currículo foram integradas em função de objetivos como
esse. Em Estudos Sociais discutiram-se temas como o papel do ouro e do ferro em Minas
Gerais; a religião como fator de unidade; os tipos regionais e a língua; a formação de uma
só nação. Em Português: romances e textos de autores regionalistas, o arcadismo, o regionalismo na literatura moderna. Em Artes Plásticas: estudo da arquitetura, o barroco mineiro,
a obra de Portinari e Oscar Niemeyer (e realizados trabalhos práticos em gesso, pedrasabão, desenhos, gravuras, etc.). Em Educação Musical: presença do folclore na música nacional, estudo dos hinos cívicos. Em Práticas Comerciais: relações econômicas com base na
unidade monetária brasileira, papel da rede bancária estudo do processo nacional, o Banco
Central. Em Artes Industriais: de industrialização, destacando-se o preparo e a situação da
mão-de-obra industrial (como atividade prática, foi construído um motor para funcionamento
a baixa voltagem). Em Ciências: importância da pesquisa científica para o desenvolvimento
tecnológico, partindo de pesquisas realizadas na Universidade de Minas Gerais, e estudo sobre minérios e sobre rochas de maneira geral. Em Matemática: estudo sobre o seu papel e
aplicação na pesquisa científica. Em Educação Física: atualidades esportivas que revelaram a
existência de ligas, federações e confederações.(Revista Visão, 1970)
Tratava-se de uma escola que se dedicava a educar integralmente os seus educandos, preocupando-se tanto em garantir uma formação intelectual sólida, como em transmitir valores e
formar para o trabalho, para o comprometimento com a comunidade e a intervenção na realidade de nosso país. O seu projeto educativo apreendia o ser humano como portador de múltiplas dimensões - razão, emoção e imaginação -, e esta visão mais complexa de educação se
expressava por meio do trabalho interdisciplinar.
Com esta concepção e abrangência também foram criados, em março de 1968, junto
ao Ginásio Vocacional do Brooklin, na capital, o período noturno e o segundo ciclo do então
ensino secundário, hoje correspondente ao ensino médio, ambos com programas fortemente
voltados ao mundo do trabalho. A proposta pedagógica dos Ginásios Vocacionais Noturnos está
assentada na mesma filosofia que orientou os Ginásios Vocacionais de tempo integral. Destinavam-se a jovens e adultos trabalhadores que retomavam os estudos escolares. Em 1965, o Serviço do Ensino Vocacional empreendeu o levantamento de dados sobre o público potencial que
frequentaria os seus cursos noturnos. Foram realizadas pesquisas na capital e nas cidades de
Americana, Rio Claro e Barretos. A partir da análise das informações levantadas, formularam-se
os objetivos gerais destes ginásios. Segundo Maria Nilde Mascellani (2010, p. 145), embora o
Ginásio Vocacional Noturno estivesse amparado na mesma filosofia que sustentava os ginásios
diurnos de tempo integral, foi necessário retoma-los num esforço “de pensar estrutura e procedimentos diferenciados”, uma vez que eles “não eram adaptações do modelo diurno para os
alunos trabalhadores de nível socioeconômico baixo”, que “não podiam ser reduções da pedagogia dos ginásios diurnos”. Coerentemente com o conceito de currículo vigente nas escolas
vocacionais, do currículo “como trajetória de experiências vividas pelos alunos e orientadas por
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objetivos definidos pelos educadores”, o planejamento curricular do noturno é elaborado a partir “das necessidades dos jovens e adultos”, e “estabelece como linhas orientadoras o debate
sobre o trabalho e suas implicações econômica, política e cultural” (Mascelani, 2010, p. 141).
Durante o processo pedagógico, prioriza-se a análise da relação entre a sociedade abrangente e
o local de trabalho. O core-curriculum era assim formulado: “o trabalho humano como instrumento de transformação da natureza, da sociedade e do próprio homem”. Segundo Maria Nilde
(2010, p. 141),

A proposta pedagógica foi pensada como um campo rico de experiências, de promoção humana e social e de formação da consciência crítica, condição básica para o home intervir na
realidade de modo pensado e planejado. A proposta coloca o coletivo acima do individual, a
comunicação grupal e intergrupal como meio de sociabilidade e de coesão social, a intervenção como prática de cidadania, situações voltadas permanentemente sobre a realidade econômica, política e cultural.
No Ginásio Vocacional do Brooklin, onde funcionava também o noturno, foram ainda criados
cursos complementares, de duração variada, destinados à população da comunidade, buscando
atender as suas necessidades. Estes cursos, ministrados por alunos e pais, envolviam assuntos
diferenciados: datilografia, marcenaria, corte e costura, além de cursos de alfabetização de
adultos, incluindo sempre uma base política e social, todos oferecidos a uma população de baixa renda Por meio deste trabalho, alunos e pais se envolviam na implementação da proposta de
escola comunitária, atuante e comprometida, tal como pode ser caracterizada cada uma das
seis escolas das Sociedades de Pais e Amigos dos Ginásios Vocacionais. Posteriormente, viria a
ser constituída uma Federação que congregava as Associações de Pais de todos os Ginásios
Vocacionais, as quais se propunham a difundir as concepções desta pedagogia, conscientizar
outros pais, e exercer atividades sociais e culturais que promovessem o “enraizamento do ginásio na comunidade” (Oliveira, 1966, p.3).
Considerações finais

Mesmo enfrentando diversos obstáculos e perseguições políticas, muitas foram as contribuições do Ensino Vocacional, que – em sua curta existência - inovou a educação brasileira
implementando e difundindo concepções e práticas pedagógicas democráticas e inovadoras,
valorizadas ainda hoje no campo da educação. Distanciando-se das escolas de ensino médio
profissional, organizadas segundo o modelo da dualidade escolar e que com poucas variações
marcaram a história da educação para os trabalhadores no Brasil, os Ginásios Vocacionais nunca formaram para o trabalho. Ao se proporem a formar os educandos pelo trabalho - compreendido como valor de uso, atividade vital do homem -, desenvolveram um tipo de formação
humana e emancipatória, destinada a trabalhadores jovens e adultos, vistos como seres integrais que, por meio da educação e do trabalho, poderiam construir sua autonomia - individual e
coletiva - frente aos poderes econômicos e políticos. A sua prática pedagógica, sustentada na
reflexão sobre a relação entre trabalho e educação e no trabalho como princípio educativo, praticamente única na história da educação brasileira, constitui referência obrigatória para o desafio da implementação da proposta de educação básica integrada à educação profissional, da
chamada educação integrada/ unitária/ politécnica, em seus diferentes níveis e modalidades,
em curso no país, hoje. É com esse olhar que estamos tanto a realizar a organização, referenciação e integração da documentação existente, como a desenvolver análises que possam contribuir para a construção do conhecimento histórico e de políticas públicas na área.
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Introdução
Tão importante quanto apresentar os resultados de uma pesquisa, é apresentar o caminho percorrido para chegar à análise e aos achados sobre o objeto investigado. Neste texto,
temos por objetivo mostrar como se escreve a história da relação trabalho e educação, através
de um conjunto de documentos selecionados, assim como trazer à discussão seu percurso teórico-metodológico. O texto integra o projeto “Historiografia em trabalho e educação - Como se
constroem as categorias” – CNPq, 2008-2013, que busca contribuir para a história da educação
no que concerne aos processos educativos em sua relação com o mundo do trabalho. Neste
texto, (i) apresentamos algumas questões básicas de história e historiografia; (ii) trazemos
questões teórico-metodológicas sobre a história de trabalho e educação; (iii) focalizamos como
se escreve a história de trabalho e educação através da análise de algumas categorias presentes nas fontes selecionadas; e nossas considerações finais sobre os resultados obtidos.
1. História e historiografia
Na pesquisa que dá base a este artigo sobre a construção de categorias analíticas na
historiografia sobre a relação trabalho e educação, a primeira questão investigada foi “como se
escreve a história” pelos historiadores de ofício. Para os autores aqui selecionados (Malerba,
2006; Aróstegui , 2006; Mendonça et al,, 2009), história e sociedade são duas realidades inseparáveis.
Aceita esta concepção, abrimos mão tanto de uma visão da história como sucessão de
fatos empiricamente comprovados; quanto de uma visão da história com uma teleologia definida para o futuro; ou como uma ficção comparável à literatura, ou à identificação entre realidade e linguagem. Queremos destacar os documentos (fontes escritas, orais, iconográficas), sobre
as experiências humanas de trabalho e da educação para a produção da existência, em tempos
e espaços determinados, o tempo histórico da sociedade capitalista onde vivemos. A partir dessa realidade, constrói-se uma narrativa tendo em vista pressupostos conceituais e metodológicos.
Para Aróstegui (2006), a história é um “estudo cientificamente elaborado”, partindo de
fatos empíricos contextualizados de modo aceitável no campo das ciências humanas. “Com efeito, o historiador `escreve´ a História, mas deve também `teorizar´ sobre ela, quer dizer, refletir e descobrir fundamentos gerais a respeito da natureza do histórico e, além disso, sobre o
alcance explicativo de seu próprio trabalho”. É pela teoria que ocorre o avanço do conhecimento (op. cit., p. 24).
Também Malerba (2006.) se ocupa tanto da “reflexão em torno do trabalho dos historiadores quanto do veio da pesquisa histórica concreta” entendendo-os como próprios das instituições acadêmicas, de acordo com a temporalidade e os conceitos disponíveis na vida dos
historiadores. Sintetiza que há “um patrimônio próprio da memória das sociedades, constituído
por sua historiografia” (p. 11).
Resgatando o trabalho metódico de pesquisa e reflexão teórica dos historiadores ao
longo dos séculos, entre outros, cita Marx que vai buscar as leis da evolução histórica das sociedades “na observação das contradições internas inerentes à vida material das sociedades de
classes”. Sobre o estatuto do texto historiográfico, observa a mudança radical dos objetivos da
teoria da história, “de uma teoria que buscava compreender o `sentido´ do movimento histórico, suas `leis´ e seus `motores´, suas determinações para uma teoria que visa desvendar os
artifícios da construção do texto histórico como artefato linguístico (...)”, concluindo pelo inevitável enfrentamento entre “realistas e narrativistas” (ibid., p. 12-15).
Na pesquisa da relação trabalho e educação, não nos ocupa o confronto teórico das
formas atuais e passadas de como se escreve a história, mas das exigências de nosso objeto de
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pesquisa. Este se enraíza nas condições de vida, educação e trabalho na sociedade em que vivemos, no caso, o Brasil, uma sociedade de classes baseada na divisão social do trabalho e na
apropriação privada dos produtos do trabalho coletivo, expresso na riqueza social em bens e
serviços (educação, cultura, ciência, tecnologia, arte, comunicação etc.). O que implica o conhecimento dos fatos, mas também de como é a sua “representação escrita, o produto final da
produção histórica” (ibid., p. 23).
Na aproximação com historiadores da educação, buscamos ter uma visão abrangente
do campo da história e da historiografia na especificidade do campo educacional. Uma questão
preliminar, que questiona o próprio trabalho do historiador em educação, é retomada por Fávero (2009) quando observa que a historiografia brasileira nem sempre discute “seu próprio campo de trabalho, isto é, os estudos de história, seus pressupostos e resultados” (Santos, 1986, p.
5, apud Fávero, op. cit., p. 112). E a autora acrescenta, “como se colocaria essa questão no
âmbito da história da educação? Haveria sempre a questão de analisar e não apenas descrever
o passado, em função do presente?” (ibid.).
No trabalho que empreendemos, no estudo da historiografia produzida sobre relação
trabalho e educação, buscamos analisar como as categorias utilizadas reconstroem os fenômenos educacionais, as políticas que os viabilizam, os argumentos e ideologias que lhes dão sustentação. Como os autores citados, entendemos que essa não é uma tarefa apenas dos
filósofos da história, mas dos historiadores sobre seu próprio fazer – a exemplo dos estudos de
Aróstegui (op. cit.), Malerba (op. cit.) e outros.
Os vários trabalhos que compõem a análise de um evento na área de história da educação (Mendonça e al., 2009), dedicam-se aos desafios teóricos e empíricos da produção historiográfica no campo da educação: memória e história, interdisciplinaridade e marxismo, história
local, história regional, formação de pesquisadores, fontes, acervos, preservação documental,
arquivos. Na brevidade deste texto, vamos nos limitar a alguns autores e questões que tangenciam este estudo sobre a escrita da história e a construção de categorias em trabalho e educação.
A primeira questão abordada por Fávero (op. cit.) são as fontes, um aspecto sempre
aberto a novos conhecimentos que se produzem em função das necessidades postas pela realidade da vida social, em tempos e espaços determinados. Questões correlatas são a relação história e memória e as dificuldades epistemológicas, principalmente, no trabalho interdisciplinar.
Outra questão posta pela autora é a construção do objeto de estudo e a “construção de categorias e/ou conceitos chave” no diálogo com as fontes. (p. 111-12).
Retomando trabalhos de Pierre Nora, Fávero (op. cit.) destaca que a memória implica a
“reconstrução, através da crítica e da interpretação do passado sob um novo olhar, uma nova
perspectiva”, a do pesquisador. Implica também a reflexão crítica sobre os documentos e seu
status de monumento (Le Goff, 1992). Em resumo, duas historicidades se confrontam em tempos e espaços diferenciados, a da memória e dos documentos e a do pesquisador, segundo o
movimento que se processa na vida social e contextualiza os documentos.
Correlata as estas, uma última questão fundamental no trabalho e na análise do trabalho do historiador, é “o passado que é estudado não é um passado morto, mas um passado
que, em algum sentido, está ainda vivo no presente”, com seus registros e esquecimentos (Fávero, ibid., p., 115). É a história como processo social que se faz presente em sua permanente
transformação, na vida dos homens que constituem os fatos e seus significados.
2. Questões teórico-metodológicas em história de trabalho e educação
O tema trabalho e educação envolve não apenas as relações de trabalho nos diferentes
setores da economia (indústria, comércio e agricultura /agronegócio / agroindústria), mas, principalmente, a prática educativa nas instituições profissionais e técnicas/tecnológicas. Os estudos
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desenvolvidos neste campo têm a crítica à economia política e a análise do trabalho como mercadoria como referencial básico para a pesquisa. Não obstante a grande obra de Marx ser a
crítica ao modo de produção capitalista, sua análise não se faz apenas pelo aspecto econômico.
Sua teoria considera a economia como parte da vida social, como história da produção da existência humana.
Falamos, assim, sobre a vida de homens e mulheres que não apenas trabalham. Eles
comem, se reproduzem, vivem em sociedade, se relacionam, constroem laços de amizade e de
competição, pertencem a diferentes grupos e classes sociais, têm ideologias, afetos etc. E constroem sua história em tempos e espaços determinados.
Diferente da cultura tradicional que registrou a vida humana dando destaque aos heróis, aos poderosos, aos grandes feitos, Marx eleva todos os atos da vida humana ao nível do
acontecimento. A história é a produção social da existência (Marx, 1979). Esta é sua concepção
de história, tão bem apropriada por alguns historiadores que incorporaram novos temas, novos
objetos, os grandes acontecimentos e os fatos do cotidiano. Peter Burke (1991) faz um detalhado estudo da École des Annales ou História Nova e assinala algumas de suas características
de aproximação da história com as ciências sociais:
Em primeiro lugar, a substituição de uma história narrativa de acontecimentos por uma
história problema. Em segundo lugar, uma história de todas as atividades humanas e
não apenas história política. Em terceiro lugar, visando completar os outros dois objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a linguística, a antropologia social e tantas outras (p. 12-3).
É no início do movimento, marcado pela ruptura com a história tradicional dos acontecimentos, que estão autores de filiação teórica marxista, como Marc Bloch, Lucien Febvre, Ferdinand Braudel. Na língua original ou traduzidos para o português, alguns autores, tiveram
grande divulgação, aceitação e influência (a exemplo de Le Goff, 1976; Chartier, 1990), nos
grupos de história da educação constituídos em torno da história cultural. Burke (2005) afirma
que perspectiva cultural foi redescoberta nos anos 1979, mas que há “diferenças, debates e
conflitos” na sua prática e no seu entendimento, “de acordo com os valores defendidos por
grupos particulares em locais e eventos específicos” (p.7-8). Além da história factual, das leis e
das instituições, introduziram-se novos temas como gênero, a língua, as mentalidades, o corpo,
a cozinha, as artes etc. “Uma solução para a definição da história cultural poderia ser deslocar a
atenção dos objetos para os métodos de estudo” diz Burke (op. cit., p. 9).
É importante observar, para fins deste estudo, que o crescimento dos estudos culturais
é contemporâneo da crise dos países socialistas, onde há um refluxo da interpretação do marxismo-leninismo e de sua interpretação economicista da história, o que não corresponde à visão
de Marx (1979) da história como produção social (e não apenas econômica) da existência. Não
é o reconhecimento da importância dos aspectos culturais que separa a história renovada pela
École dés Annales, os marxistas e alguns defensores da nova história. É o reconhecimento da
divisão social do trabalho, das classes sociais e da sociabilidade capitalista. É o lugar da sociedade, da política e da economia na produção da vida e da história.
Os estudos sobre Trabalho e Educação, além de desvelar a contradição capital e trabalho, devem se ocupar das diversas manifestações da vida humana: o trabalho, as diversas formas de sociabilidade, os múltiplos aspectos que concorrem para manifestar a historicidade da
vida humana. Se queremos reconstruí-la ao nível do pensamento, devemos fazer apelo à teoria,
às categorias que nos ajudam a ordenar o caos dos acontecimentos e apreciá-los sob uma nova
luz, como conceitos, como “síntese de múltiplas determinações” (MARX, 1977, p. 229), sem
perder o elo de sua historicidade em tempos e espaços determinados.
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As fontes documentais - O conjunto das fontes documentais (i) são cerca de duas dezenas de trabalhos na forma de artigos, livros, teses e dissertações, publicados no período
aproximado de vinte anos (1987 a 2010 no Brasil), (ii) 22 entrevistas com gestores e professores das escolas, sobre a categoria formação integrada, (iii) e documentos institucionais. Os trabalhos foram selecionados por sua proximidade com a abordagem histórica (conceitos, fontes e
metodologia). As entrevistas foram realizadas com gestores e professores de escolas técnicas
de nível médio. Os documentos institucionais visam contextualizar os discursos dos entrevistados na prática e na história das escolas pesquisadas. A observação in loco de algumas atividades complementa as entrevistas. Neste texto, nos restringimos ao primeiro corpus documental.
Categorias e conceitos - Na língua portuguesa, categoria e conceito são termos utilizados quase indistintamente nos trabalhos científicos, podem até ter o mesmo significado enquanto termos que se referem a algum atributo dos seres. Mas também podem servir a uma
ordenação mais precisa desses atributos.
Categorias e conceitos são termos que lidam com o visível e o invisível. Tanto os objetos e fenômenos visíveis quanto os invisíveis ou de pensamento, são seres materiais ou mentais
(afetivos, emocionais, intelectuais etc.) em situação de relação com outros tantos seres e servem para ordenar a realidade ao nível do pensamento e do discurso oral, escrito etc. Por isso,
sua denominação geral ou específica é relativa ao universo a que se referem.
Quando falamos em categorias gerais e específicas, primeiro, ambos referem-se a seres
em relação, mas conceitos e categorias servem para ordená-los de modo diferenciado. As categorias ordenam, classificam os seres (de acordo com sua etimologia), a exemplo de animais
vertebrados e invertebrados etc. Mas servem também às ciências sociais, quando falamos nas
classes sociais , a exemplo de classes pobres e ricas, classes altas, médias etc.
Os conceitos, (de acordo com sua etimologia, concepção), dão conteúdo teórico aos
termos, a exemplo de conceitos relativos à economia, à cultura, à história etc. No caso desta
pesquisa, utilizamos “como se constroem as categorias” querendo significar que os termos ordenadores da realidade precisam de conteúdo teórico, de uma concepção de realidade para
serem aptos a dar uma explicação dos fenômenos, e não apenas uma ordenação dos mesmos –
embora muitos autores, sem prejuízo do entendimento, atribuam ao termo categoria a densidade teórica própria aos conceitos.
A questão do método - Queremos problematizar alguns aspectos da pesquisa histórica
em educação, a partir da concepção da história como método e como processo (Labastida,
1983). Significa como se escreve a história neste campo de estudos, a partir das categorias
e/ou conceitos próprios à concepção de história como produção social da existência (Marx,
1979), distinguindo a história como processo (a história vivida por indivíduos e sociedades, a
história como produção social da existência humana) e a história como método de pesquisa
(que supõe as categorias tempo, espaço, crítica das fontes, conceitos, metodologia).
A história como processo é o desenvolvimento da sociedade burguesa: a história das
forças produtivas, da indústria e das trocas, de um determinado modo de produção, de uma
determinada fase industrial, de um determinado Estado ou formação social, ou de uma determinada sociedade constituída por pessoas, sujeitos sociais.
Mas se o método não é um guia ou "receituário" exterior ao objeto de estudo, o que é
o método e como o apreendemos para fins da pesquisa social e histórica? Nesta concepção da
história como produção da existência humana, o problema do método apresenta várias dificuldades, tais como a construção do objeto da história e a relação sujeito-objeto, a noção de fato
histórico - que não serão objeto de discussão neste texto.
Entendemos que, na obra de Marx, é na construção do objeto que o método se revela.
Para Labastida (ibid.), estabelecer o objeto de história implica uma dupla problemática, a uma
só vez, a ontológica e a gnosiológica. Ele assinala que:
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Entre os problemas do conhecimento sócio-histórico, encontram-se incluídos os relativos à determinação do objeto próprio a esse conhecimento. A
construção do objeto (teórico) da história só pode dar-se com
base na reconstrução do objeto (real) da história. Por isso toda teoria do conhecimento - e toda lógica - implica uma ontologia (ibid., p. 161).
A esta lógica de construção do objeto científico denominamos lógica da reconstrução
histórica. Ela pretende ser uma lógica socio-cultural que supere a lógica economicista, a lógica
pós-moderna e outras abordagens que buscam ignorar a história como produção econômica e
cultural da existência humana. Nesta concepção, o objeto singular é visto a partir de sua gênese nos processos sociais mais amplos, o que significa compreender a história como processo; e
reconstruí-lo a partir de uma determinada realidade que é sempre complexa, aberta às transformações sob a ação dos sujeitos sociais, o que significa utilizar a história como método (Ciavatta, 2001).
3. Como se escreve a história em trabalho e educação
Na análise historiográfica de trabalho e educação, identificamos categorias gerais e categorias específicas de acordo com a natureza dos objetos de pesquisa. Ambas são categorias
epistemológicas sobre as quais se apoiam as questões metodológicas. Tendo em vista que o
referencial teórico desta pesquisa, selecionamos as categorias gerais, com o maior nível de universalidade e densidade teórica, e que se constituem em instrumentos hábeis para o estudo da
realidade social da educação e do trabalho: história, historicidade, totalidade, contexto, classes
sociais, mediação, contradição e outras. Quanto às categorias específicas ao campo empírico,
trabalho e educação, encontramos as seguintes: educação profissional, educação politênica,
formação integrada, currículo, capital humano, competências e outras. Em ambos os casos,
pela brevidade do texto, apresentaremos apenas algumas categorias gerais e algumas categorias específicas da relação trabalho e educação.
A história como processo - A historicidade requer um tempo e um espaço específicos
da pesquisa, considerar a história como processo. Neste aspecto, a primeira questão que se
coloca é situar os documentos em seu tempo real de produção acadêmica.Os textos selecionados referem-se à realidade brasileira e cobrem o período aproximado de 20 anos (1987-2010).
Nos anos 1980, no Brasil, vivemos a euforia da redemocratização do país depois de 25
anos de Ditadura Civil-militar, leis coercitivas, repressão da palavra e das ações que fossem
consideradas ameaça ao regime, investimentos para o desenvolvimento econômico, achatamento salarial e desmobilização dos movimentos sociais. Com o fim do chamado “milagre econômico” e o enfraquecimento do regime, a rearticulação progressiva da sociedade conduziu às
lutas pela redemocratização, por uma nova Constituição, aprovada em 1988, e por uma nova lei
da educação que se estendeu por cerca de 10 anos, até sua aprovação em 1996.
Mas o final da década foi marcado pela derrota da esquerda, representada, na época,
pelo Partido dos Trabalhadores e o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, e a vitória do projeto
neoliberal de Fernando Collor de Mello no final de 1989. Após seu impeachement em 1991, nova derrota da esquerda com Lula da Silva e duas vitórias sucessivas de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). No plano superestrutural e ideológico, produz-se um arsenal de novos
termos que vão afirmar o pensamento único da liberdade de mercado e da globalização, “flexibilização” (desregulamentação, precarização, terceirização) das relações de trabalho, o Estado
mínimo em termos de infraestrutura de serviços à população. A vitória sucessiva de Lula da
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Silva (2003-2011) traz novas expectativas que logo se desfazem com a continuidade dos projetos econômicos herdados do governo Cardoso,
Os projetos neoliberais se expressam na transformação das relações sociais no sentido
da sociabilidade capitalista pautada pela mercadoria em todos os níveis da vida pública e privada, e pela fragmentação da compreensão da realidade, de acordo com as ideologias “pósmodernas” (entre outros, Lyotard, 1990). Artigos, teses e dissertações do período, principalmente, dos anos 1990, têm esta problemática como ponto de partida para a reconstrução histórica da relação trabalho e educação, a exemplo de Deluiz (1996), Oliveira (1999), Cêa et al.
(2005).
A história como método – Na dimensões deste artigo, podemos abordar apenas algumas categorias, as mais frequentes nos documentos selecionados. Gerais: historicidade, método, totalidade, classes sociais, luta de classes; e específicas: trabalho, politecnia, trabalho como
princípio educativo, formação integrada.
Historicidade - É uma categoria de fundamental importância na construção de toda historiografia. Ela se revela pela abordagem dos fenômenos singulares a partir de seu pertencimento a uma totalidade social e de sua localização no tempo e no espaço. Na prática da escrita,
muitas vezes toma a forma de objeto situado no seu contexto, isto é, no conjunto de aspectos
a eles relacionados, a exemplo de, as políticas de educação profissional e o conjunto dos aspectos socioeconômicos da época (Oliveira, 2010).
Toma corpo em alguns trabalhos, a exemplo do trabalho seminal sobre a história do
ensino industrial no Brasil, de Fonseca (1986); Moraes (2003) que trata da socialização, formação e ajustamento do trabalhador à ordem capitalista (1873-1934); Cunha (2000) recupera a
história da educação profissional (da Colônia aos anos 1990); Manfredi (2002) que enfoca a
história da educação profissional na perspectiva histórico-crítica (da Colônia ao 2001); Oliveira
(2003) que estuda a educação e trabalho da infância e da adolescência pobre na Primeira República; Ciavatta (2007) apresenta a transformação de , um espaço de trabalho, uma fábrica,
em espaço de educação (1870 a 2007); Ciavatta (2009) onde trata das mediações históricas da
formação de trabalhadores (1930 a 1960); Lima (2010) estuda o tempo socialmente necessário
à ao trabalho e à formação profissional (1909 a 2003).
Totalidade – Totalidade não significa todos os fatos e os fatos reunidos não significam
uma totalidade. O conhecimento dos fatos isolados, descritos ou quantificados, é insuficiente
para explicar o todo. Do ponto de vista metodológico, esta é uma categoria básica para apreender o real nas suas múltiplas faces, na sua complexidade, que não se esgota no objeto singular. Mas cabe também a questão como não se perder no universo indefinido e confuso do
aparente caos da realidade em seus múltiplos aspectos?
Esta é uma preocupação presente em muitos trabalhos. Ela tem por base a crítica ao
método da economia política onde Marx (1977) distingue os objetos/fenômenos abstraídos de
suas múltiplas determinações sociais e aqueles vistos na sua relação com os demais aspectos
da realidade. Sua síntese destas ideias desafia a capacidade analítica dos pesquisadores no
campo trabalho e educação. A questão metodológica é como definir uma totalidade social ao
nível do pensamento que reconstrua suas mediações ou os processos sociais que dão forma e
significado às parcelas da realidade aparentemente isoladas na sua indiviudalidade.
Deluiz (1996) utiliza o conceito para tratar da questão da globalização econômica como
um fenômeno que traz mudanças estruturais nos processos de trabalho, gerando o aumento da
“flexibilização”, do desemprego cíclico, da divisão dos trabalhadores qualificados e não qualificados; Lima (1998) a utiliza para a análise da formação técnica na década de 1970, influenciada pela ideologia da teoria do capital humano e pelo modelo econômico do período da Ditadura,
“os anos de chumbo”; Silva (2009) analisa a relação trabalho e educação como uma totalidade
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dinâmica, articulada à implantação e implementação de política públicas de formação profissional.
Classes sociais – É um conceito implícito em todos os estudos sobre trabalho e educação em uma perspectiva histórico-dialética. Mas poucos trabalhos enfrentam o desafio da análise das classes sociais no seu objeto de estudo, por ser um conceito de difícil operacionalização.
Classe é uma categorização baseada em critérios hierárquicos, hereditários ou de solidariedade;
ou em critérios de desigualdade social (classe burguesa, classe trabalhadora) ou de profissões e
ofícios no sentido de categorias profissionais (classe dos tipógrafos, classe dos mineiros). No
sentido marxiano, é uma ”nova categoria de análise da realidade social, capaz de dar conta das
desigualdades econômico-sociais na sociedade capitalista”. Neste sentido chama a atenção para
interesses comuns das classes ou oposição de interesses, dando margem a um “par correlato”,
a luta de classes (Mattos, 2007, p. 33-4).
Os historiadores E. J. Hobsbawn e E. P. Thompson deram notável contribuição ao conceito de “classes trabalhadoras”. Incorporaram ao conceito estrito de classes não proprietárias
dos meios de produção (em oposição aos proprietários dos meios de produção, os donos do
capital), a concepção das classes em movimento, organizando-se através da luta de classes, o
“fazer-se” classe trabalhadora (Thompson, 1987), e através do pertencimento a grupos religiosos ou políticos e seus rituais etc., (Hobsbawn, 1987).
Medeiros (2004) utiliza o conceito para o estudo da “identidade dos trabalhadores”
constituída a partir do trabalho em uma empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional; Frigotto
(1993) aponta as lutas das classes trabalhadoras por uma escola que reconheça seu saber historicamente construído; Trein (1995) utiliza o conceito relacionado ao modo de produção capitalista na realização das ideias de eficiência econômica e liberdade individual.
Trabalho – Se a história é a produção social da existência, é o trabalho como atividade
fundante, ontologicamente criativa do ser humano, na sua relação com a natureza, que lhe garante os meios de vida. Esta é concepção ontológica do ser social (Lukács, 1978), explicitada por
alguns dos autores selecionados (Lima, 2004; Santos, 2006). Mas o trabalho existe também como
força de trabalho, mercadoria que produz excedentes apropriados pelos donos dos meios de produção. É este sentido do trabalho, em sua relação com o capital, que predomina nos estudos analisados, principalmente na forma de categoria específica relacionada à educação dos
trabalhadores, como ensino técnico, qualificação, desqualificação (Baracho, 1991). O trabalho
como princípio educativo e a educação politécnica remetem à superação da divisão trabalho manual / trabalho intelectual e à valorização do trabalho como fonte de conhecimento (Gonçalves,
2005). Historicamente, no Brasil, o termo politecnia está na origem do conceito, da lei e da prática da formação integrada, que tem sido objeto de vários estudos, a exemplo de Santos (2008).
Formação integrada – O termo tem origem no Decreto n. 5.154/04, já incorporado à
LDB. Sua origem na história da educação brasileira, remonta à discussão da educação politécnica nos anos 1980. São vários os significados que a relação trabalho e educação assume nos
discursos escritos e orais, quando se trata da formação integrada. Em alguns trabalhos representa a oposição entre educação humanista e educação instrumental (Silva, 2007); ou a centralidade do mercado versus a centralidade da educação (Santos, 2006); ou de sua relação com a
educação básica e sua importância para a educação dos trabalhadores (Rummert, 1998ou do
ensino médio integrado à educação profissional no sentido da educação omnilateral que supõe
a integração de conhecimentos gerais e específicos, pela mediação do trabalho, da ciência e da
cultura (Ramos, 2008).
Considerações finais
Concluímos com algumas questões. Dentro do referencial teórico-metodológico desta
pesquisa, na construção de uma historiografia em trabalho e educação, a referência à totalida-
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de social dos fenômenos e a história como processo da vida em sociedade alimentam sempre o
trabalho discursivo. A utilização de fontes documentais primárias é escassa; prevalecem a crítica à economia política e as referências aos dados empíricos a partir da observação e das fontes
secundárias. No entanto, permanece a questão de ordem teórica: além da memória e da documentação com que se escreve a história, seu processo real como vida dos seres humanos
envolve a empiria, o conjunto dos fatos e acontecimentos da vida social; e a história como
narrativa, pode prescindir deles?
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Neste texto se expõem os resultados da pesquisa que compara a relação trabalho e educação
como objeto de análise e reflexão na coletânea de artigos que reúnem as obras Anuário educativo brasileiro: visão retrospectiva (Bertussi, Ouriques, 2011) e Anuario educativo mexicano:

visión retrospectiva (Bertussi, 2001, Bertussi y Gonzáles, 2002(a), Bertussi, 2003, Bertussi,
2005, 2005(b), Bertussi y Gonzáles, 2008), Bertussi, 2009 y Bertussi, 2011) realizadas e publicadas, a primeira pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA) da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), no Brasil e, as demais, pela Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
da Cidade do México.
As obras escolhidas compartem a peculiaridade de terem sido elaboradas com a mesma
metodologia que consistiu inicialmente, em identificar, sistematizar e analisar os conteúdos das
notas que sobre o campo educativo (Bordieu, 1984),1 construíram e publicaram diariamente 28
jornais online no Brasil, durante o ano de 2008, e 34 no México entre 2000 a 2007; posteriormente e, a partir do procedimento anterior, selecionar um conjunto de problemas relevantes
que depois foram analisados por especialistas em trabalhos que retomaram as mencionadas
notas como referentes iniciais destas realidades educativas existentes em cada país. A reunião
destes trabalhos está
publicada nos anuários e as notas jornalísticas correspondentes aos mesmos se encontram nos
bancos de dados hemerográficos das páginas eletrônicas www.iela.ufsc.br e
http://anuario.upn.mx.
As diferentes dimensões espaço/temporais das obras mencionadas - a primeira referente ao ano de 2008 e as segundas ao período de 2000/2007- são equacionadas na medida em
que elas respondem ao enfoque teórico-conceitual-metodológico da história do tempo presente
(Lagrou, 2007, Rousso, 2007) que permite evidenciar nas mesmas tanto as semelhanças como
as singularidades da relação entre trabalho e educação; considerando sempre que estas não
são esferas separadas e isoladas e que, é a formação integral resultado da sua interligação a
que propicia a emergência de seres humanos reflexivos e críticos como cidadãos/trabalhadores
portadores de determinadas e esperadas características para interatuar nas possíveis e necessárias relações sociais e históricas, em ambos países.
A escolha do objeto desta pesquisa responde ao interesse de constatar como esta interligação acontece em contextos históricos diferentes: num caso, já não tão determinado pelas
políticas neoliberais (Brasil) e no outro, ainda determinado por elas. (México).
A despeito da crescente relevância da perspectiva da história do tempo presente (Pôrto,
2007), a possibilidade de utilizar acervos hemerográficos como referencias e fontes para sua
construção ainda é controvertida entre muitos cientistas sociais e principalmente entre os historiadores, não só pelo já conhecido e frequente uso dado pelos positivistas, mas sobre tudo, devido as possíveis incidências das mediações econômicas, políticas e ideológicas que
comprometem a sua construção veraz, autêntica e as explicações nos discursos das mídias e
que acabam por excluí-los da consulta na analise do tempo presente, cotidiano ou do que acontece no dia a dia (Bertussi, 2005).
Mesmo assim estes acervos podem ser utilizados na medida em que as informações das
suas notas são submetidas aos mesmos controles que requer todo dado para sua utilização na
produção do conhecimento nas Ciências Sociais e que consiste em considerá-las não como objetos dados e acabados que devem ser apenas registrados e descritos e sim nas suas condições
de possibilidade de emergência, (Foucault, 1973) que exige tanto sua confrontação com diferentes fontes como a consideração da ação dos sujeitos envolvidos, dos seus sentidos, propósitos e alcances nas suas múltiplas dimensões de espaço/tempo. O que significa, para o caso das
informações produzidas pela mídia impressa, recuperar no seu tempo aparentemente fixo e
estável, as suas contradições e dimensões implícitas de processo e totalidade como parte de um
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tempo mais largo e no qual adquirem transcendência tanto como continuidade, como conjuntura ou ruptura (Bertussi, 2005).
Ainda que utilizando pressupostos teóricos de diferentes matrizes teóricas, são estas
formas de aproximação e tratamento dado às fontes e aos referentes construídos pelo discurso
da imprensa escrita que respondem as análises do conjunto dos trabalhos aqui selecionados
que abordam a relação entre trabalho e educação, tanto pelos autores brasileiros, como pelos
mexicanos.
É necessário mencionar que mais que uma comparação exaustiva entre os trabalhos
das citadas obras, buscamos destacar, através de um exercício seletivo, alguns aspectos e problemas presentes nos mesmos e que consideramos relevantes na relação trabalho e educação
em ambos países. Para isto a metodologia utilizada consistiu inicialmente em analisar 264 trabalhos que contem as referidas obras o que possibilitou identificar nestas os seguintes aspectos
que aludem à relação trabalho e educação: 1) conhecimentos, saberes, habilidades, hábitos,
valores e contextos que o sistema educativo disponibiliza aos alunos para sua formação como
força de trabalho e inserção no mercado através da cobertura, da infraestrutura, e da formação
e práticas dos seus profissionais; dos conteúdos; da diversidade e qualidade dos programas;
dos seus recursos econômicos e da cultura que produz e reproduz sobre a relação entre trabalho e educação; 2) políticas e programas para a formação dos profissionais dentro e fora do
sistema educativo e as suas condições e relações de trabalho; 3) políticas orçamentárias destinadas à educação em geral e em particular aos sistemas de formação profissionalizantes que
condicionam as possibilidades e a qualidade da relação trabalho e educação dentro e fora do
sistema educativo.
O resultado do processo anterior permitiu destacar inicialmente em relação à quantidade dos artigos considerados por um lado, que a obra Anuário educativo brasileiro: visão retrospectiva está integrada por 20 artigos e destes, nove abordam, através dos aspectos anteriores,
o objeto desta pesquisa, enquanto que o Anuário educativo mexicano: visión retrospectiva, nas
suas oito edições referentes aos anos 2000/20072, está integrado por 244 artigos dos quais 53
também os examinam. Por outro lado, o total de artigos publicados em cada anuário mexicano
varia entre 27 e 33, ou seja, é sempre superior ao total dos artigos publicados no anuário brasileiro. Além disso, o número total dos artigos que tratam a relação trabalho educação é irregular
em cada ano e decresce progressivamente passando de 11 em 2000, a seis em 2001, seis em
2002, cinco em 2003, 11 em 2004, cinco em 2005, oito em 2006 e um em 2007.
Organizando os três aspectos anteriores da relação educação e trabalho em torno a eixos temáticos mais amplos é possível constatar que as análises dos textos elaborados pelos
autores mexicanos se referem a:
A- Educação Básica3: taxa de escolaridade, abandono escolar e a educação para os alunos que
trabalham (também para os do primeiro grau: trabalho infantil), (Ramírez, 2002, de la Lama,
2005). (b); retenção escolar nas populações marginais (Negrete, 2005); educação de jovens e
adultos (Campero, 2001, Ruiz, Hernández, 2005); sistema de Telesecundarias (Santos, 2008);
capacitação para os professores da Educação Secundaria (Cámara, 2008); educação básica no
Distrito Federal (Sandoval, 2011); infraestrutura ( Altamirano, 2003); condições de trabalho dos
professores ((Lozano, Noriega, Arriaga, Lozano, 2005).(b);
B- Educação Media Superior: oferta e demanda da educação de nível médio superior (Prieto,
2001, Flores, Márquez, 2005). (b); incorporação e exclusão dos jovens no mercado de trabalho
(Concha, 2005). (b); reformas dos programas dos Colégios de Bachilleres (Guillén, Himmelstine,
2005); situação das Escolas Normais (Maya, Centeno 2002); problemas nas Escolas Normais
Rurais (Navarro, 2001, Herrera, 2005); ações e propostas de conteúdos de conhecimentos, habilidades e competências vinculadas à vida e as inovações para o trabalho (Hicks, 2001, Ruiz,
Hernández, 2005); cobertura e qualidade da educação média superior (Bartolucci, 2009).
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C- Educação Superior: políticas para a educação superior (Rodriges, 2001, (Didrikson, 2001)
(a)); limitações para o reconhecimento de programas de formação profissional (Aboites, 2003);
limites da expansão dos programas de pos-graduação (Arredondo, 2005). (b); dificuldades do
Instituto Politécnico Nacional (Topete, 2001, Zorrilla, 2003)); controvérsia sobre as Universidades Tecnológicas (Didrikson, 2001) (b) ; desempenho profissional e laboral dos universitários
recém formados (Zubirán, 2005).(b); problemas de titulação nas universidades mexicanas (Manero, 2005); regulação do trabalho acadêmico nas universidades (Ibarra, Rondero, 2008); orientação e formação integral para a incorporação dos universitários ao mercado de trabalho
(Celis y Crespo, 2009).
D- Orçamento educativo: onze anos da política orçamentária para o sistema educativo mexicano (Fuentes, Martínez, Martínez, 2002); promessas, lutas e limites do orçamento para o sistema
educativo (Noriega, 2001, Ibarra, 2005). (b); presença de financiamento internacional na educação superior (Sánchez,2003); orçamento para as universidades públicas (Álvarez,2005) (b);
agenda do orçamento para educação superior, ciência e tecnologia (Labra, 2008); orçamento
para a educação Media Superior no período 2000-2005 (Fuentes, Palma 2005);
F- Políticas e propostas para formação e titulação: educação como política social e como assistência social (Delgado, 2003); projeto educativo de Vicente Fox (Mendoza, 2001); Programa
Nacional de Educação 2001-2006 (Muñoz, 2001); política educativa do governo do Distrito Federal (Lucio, 2002); programas de apoios aos estudantes (Alcántara, Izquierdo, 2005); reforma
da educação secundaria (Elizondo, 2005); programa de educação superior em centros de readaptação social no Distrito Federal (Bidault, Valdívia, Díaz, 2011); a educação no Congresso
Nacional (Bolaños, Maldonado, 2009); propostas para educação e trabalho nos Programas dos
partidos políticos das eleições presidenciais de 2006 (Canales, 2009).
G- Ciência e tecnologia: nova lei de Ciência e Tecnologia (Viniegra, 2002); limitações e dificuldades do Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Abreu, 2005). (b); formação
de recursos humanos em ciência e tecnologia na educação superior (Zubieta, 2005); México e a
sociedade da informação e do conhecimento (Alva, 2008); aprendizagem da tecnologia virtual
(Micheli, 2009).
H- Debate sobre educação, cultura, ciência e tecnologia no Congresso Nacional (Aldama, 2005).
(b); (Martínez, Ibarra, 2005); (Ibarra, 2008); (Bolaños, Maldonado, 2009); (Ibarra, 2011).
I- Êxodo de talentos: desemprego de titulados; êxodo de talentos e da força de trabalho qualificada mexicana (Castaños, 2005). (b); (Águila, 2009).
Por sua vez, os eixos temáticos que ordenam as análises da relação trabalho e educação realizadas pelos autores brasileiros nos textos selecionados são:
A. Financiamento da educação (Pinto, 2001)
B. Qualidade da educação escolar a partir da critica à concepção hegemônica. ( Frigotto,
2011).
C. Educação e trabalho no Plano de Desenvolvimento da Educação -PDE- (no segundo governo do ex-presidente Inácio Lula da Silva). (Moraes, Ferretti, 2011).
D. Relação entre Ensino Médio e Educação Professional e a dualidade na concepção do Ensino
Médio integrado. (Ciavatta, Ramos, 2011).
E. Presença e apoio do setor privado na educação superior (Siqueira, 2011)
e na educação básica ( Motta, 2011)
F. Apoios aos estudantes universitários através do sistema de cotas. (Badaró, 2011).
G. Perspectivas e limites da educação no e para o campo. (Wollf, 2011).
H. Condições do trabalho docente e as reivindicações dos seus trabalhadores. (Oliveira, Assunção, 2011).
I. A cultura letrada como recurso para inserção no mercado de trabalho. (Carvalho, 2011).
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Apesar da variada gama de eixos em torno aos quais os autores das obras selecionadas, analisam a relação entre trabalho e educação nos artigos examinados, e ainda considerando esta
relação segundo suas diferenças e particularidades nas condições históricas de espaço/tempo
no Brasil e no México, é possível destacar por um lado a presença dos seguintes eixos comuns
a ambas realidades: problemas de cobertura para os diversos níveis educativos; qualidade da
educação sobre tudo no Nível Básico e no Segundo Grau (Media Superior no México); presença
de reformas, e discussão em torno à conteúdos, dificuldades e particularidades da educação do
Nível Básico, do Segundo Grau e nos sistemas profissionalizantes ou com terminações profissionalizantes; obstáculos para a integração e inclusão de setores sociais marginais ao sistema
educativo; trabalho e educação no e do campo; apoios aos estudantes; participação de setores
privados na educação básica; as políticas de ciência e tecnologia; trabalho e educação nos orçamentos educativos públicos; trabalho e educação nos planos de educação dos governos mexicano e brasileiro.
Por outro lado, existem também alguns aspectos, problemas e eixos da relação trabalho e
educação presentes na realidade educativa em apenas um país como no caso do Brasil a existência do sistema de cotas raciais na educação superior e a presença de movimentos sociais
privados na educação básica. No caso do México, a participação de financiamentos internacionais em orçamentos na educação superior; a baixa titulação nas universidades; as limitações do
sistema de Pós-Graduação; os programas de educação superior para populações internadas; as
dificuldades das Escolas Normais, das Escolas Normais Rurais, das Universidades Tecnológicas e
das Telesecundarias; o debate educativo no Congresso Nacional; os programas educativos nas
agendas dos partidos políticos; o ensino através da tecnologia virtual; o desemprego de titulados de todos os grados e, sobre tudo, de universitários e a migração para o estrangeiro da força de trabalho qualificada do país.
Desde logo que os aspectos anteriores, tanto comuns como singulares, não podem ser
vistos apenas como meras coincidências ou diferenças de particulares decisões políticas ou de
políticas públicas educativas, mas como manifestações no campo educativo, das peculiaridades
estruturais de países dependentes como o Brasil e o México, ainda que neste marco, o primeiro
tratando de remontar o impacto ocasionado pelas políticas neoliberais nas últimas décadas do
século passado, enquanto que o segundo, insistindo ainda nas “suas bondades” e, em que o
estado mínimo deixe ao livre jogo do mercado de uma economia com ínfimo crescimento a solução dos seus problemas de recursos; de cobertura, de qualidade e da sua infraestrutura; das
condições dos seus trabalhadores e consequentemente da formação e do futuro da sua força
de trabalho titulada.
Ainda que as limitações de espaço deste texto impedem seguir aprofundando aqui os aportes das analises anteriores, desde a perspectiva da historia do tempo presente este panorama
de problemas e situações semelhantes e diferentes da relação entre trabalho e educação nas
realidades educativas do Brasil e do México, está aberto aos próximos desdobramentos e cenários.
Notas:
1
Construção do conceito de campo educativo mexicano a partir da identificação dos seus capitais em disputa, seus sujeitos e formas de luta.
2
Relação entre anos de cada anuário e sua publicação: 2000:2001; 2001:2002; 2002:2003;
2003:2005)(b); 2004:2005; 2005:2009; 2006:2009; 2007:2011.
3- No México: Educação Básica (primaria/secundária) equivale ao Primeiro Grau e Media Superior ao Segundo Grau, no Brasil.
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CONTRIBUTOS DA
TEORIZAÇÃO PÓSESTRUTUR ALISTA PAR A A
PESQUISA HISTORIOGRÁFICA
DA EDUCAÇÃO: A ESCRITA
COMO PROBLEM A TEÓRICOMETODOLÓGICO
Jorge Ramos do Ó, Coordenador
Esta mesa coordenada estrutura-se em torno de reﬂexões sobre a questão da escrita e algumas de suas possíveis articulações com a historiograﬁa da educação. A
ﬁm de problematizar tal temática, tomamos como referencial teórico o legado de
um conjunto de pensadores do chamado pós-estruturalismo e cuja obra atende sobremaneira aos bloqueios e armadilhas que atingem a escrita – casos, sobretudo,
de Blanchot, Foucault, Derrida e Barthes –, descobrindo-a, não raro, como o locus
de todos os poderes modernos. As comunicações que compõem a mesa, de caráter
essencialmente teórico ou remetendo para uma análise de realidades empíricas,
centram-se em alguns conceitos caros àqueles investigadores – tais como as noções de autor, disciplina, discurso ou exame, bem como suas ramiﬁcações mais evidentes (governo, liberdade, verdade, sujeito, poder pastoral, subjetivação, cuidado
de si, dentre outros) – com vistas a empreender uma análise crítica de cada objeto
elencado a partir de uma particular compreensão tanto da escrita, quanto da história. Assim, cada um ao seu modo, os trabalhos pretendem discutir aspectos relativos à educação em diferentes suportes escriturísticos – na escrita dos escolares,
dos acadêmicos, dos literatos, dos artistas e dos utopistas –, além de apresentar
possíveis contribuições do pensamento pós-estruturalista para a pesquisa em história da educação.
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1. Objectivos
Os textos de autores como Foucault, Barthes, Blanchot, Bourdieu, Deleuze & Derrida
têm tido ampla circulação em domínios múltiplos das Ciências Sociais, inclusive entre educadores, mas quase sempre apenas por intermédio das ferramentas teóricas que construíram ou das
análises empíricas que desenvolveram. Permanecem inacessíveis as amplas argumentações que
produziram relacionadas com a expansão dos processos cognitivos por meio da escrita. A história da escola evidencia a hipervalorização da leitura em detrimento da escrita inventiva como
marca da instituição escolar. No plano da ciência, sustentamos que o aprendizado raras vezes
se dispunha a fazer compreender os processos de produção do conhecimento. Os projetos educacionais, desde o final do século XIX, optam pela impregnação dos conhecimentos acabados e
das lógicas que permitem afirmar sua validade / verdade.
A presente comunicação parte da premissa de que entre estes investigadores existem
planos de convergência sobre os modos como a ciência se constrói no trabalho da palavra sobre a palavra – em jogos intertextuais -, como se pode instituir um pensamento crítico que, a
um tempo, questione os fundamentos do saber e formule novas paisagens temáticas, e, por
fim, como se geram trocas e partilhas entre professores e alunos. Se a mais remota promessa
da escola é a da produção da escrita, julgamos que a mais aguda compreensão dos seus limites
e das suas possibilidades está amplamente inscrita nos discursos produzidos por autores como,
identificados grosso modo com o pós-estruturalismo.
Esta comunicação, pese o seu pendor teórico, procura desencadear uma discussão em
que o contributo de Foucault, Barthes, Blanchot, Bourdieu, Deleuze & Derrida, se articula com
uma visão propriamente histórico-educacional, posto que se procurará fazer uma crítica ao modelo escolar moderno, universalizado a partir do último quartel do século XIX e no qual toda as
dinâmica de aprendizagem subalternizam a escrita em favor da leitura.
2. Metodologia
A comunicação recupera do discurso psicopedagógico moderno as principais teses sobre a leitura e a escrita, relacionando-as directamente com a herança crítica do chamado pósestruturalismo. Não se sustenta propriamente num trabalho de fontes históricas específico, antes recuperando no legado da psicopeadgogia moderna – que seria amplamente divulgado pelo
movimento da Educação Nova – uma série de ideias consensuais sobre a escrita, tratando-se
sempre como prolongamento senão mesmo mimesis da leitura.
Insistir-se-á sobremaneira nos bloqueios curriculares que tradicionalmente envolvem os
modos de escrita desde Oitocentos. As práticas pedagógicas apresentam uma gramática escolar
estável de há mais de um século, na qual os saberes escolares, de aspiração enciclopédica e
assumidamente entrelaçados, vêem-se delimitados em programas difundidos pelas agências
governamentais e que são, em seguida, traduzidos em manuais escolares, depois retraduzidos
pela fala do professor e, finalmente, resumidos pela mão do aluno em textos de avaliação. Isto
vale por dizer que toda uma civilização antevê a cultura escrita como uma prática de demonstração do aprendizado, fundando-se na leitura e na sacralização do livro, confundidos como
estruturas que veiculam verdades.
Não obstante as declarações de ruptura dos pioneiros da Educação Nova nos alvores do
século passado, em favor de tecnologias individualizadoras do trabalho do aluno, podemos dizer
que permanece intacta no sistema educativo, ao menos no ensino primário e secundário, a
mesma tradição de acesso ao texto pela sua descodificação. Mantém-se os métodos tradicionais, fonéticos ou globais de ensino para as crianças e jovens. A aprendizagem da produção
escrita remete invariavelmente para o estudo formal da gramática e faz apelo à análise literária.
Considera-se que a escrita surgirá como uma espécie de transferência automática da leitura ou
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como um dom que apenas se encontra numa ínfima parte da população escolar. Temos assim
de chamar a atenção para a estrutural resistência à produção de textos escritos.
Ao convocar filósofos, sociólogos, literatos, estudiosos da linguagem e historiadores, cujas obras se individualizaram no cruzamento ou no contrabando destas mesmas fronteiras disciplinares, assumindo também um questionamento frontal aos efeitos de verdade contidos no
discurso científico, a minha hipótese é aqui a de poder conceptualizar, e definir com rigor substantivo, o que possa vir ser um trabalho sobre a invenção, a pedagogia escolar e a pedagogia
da pesquisa. Nesta operação partimos em busca de autores que propuseram e propõem questões educacionais sem serem educadores e enunciam importantíssimas proposições sobre a
pesquisa e os processos inventivos da escrita preocupados também com as dinâmicas de
transmissão e da auto-aprendizagem. A comunicação aponta para 4 superfícies em que a história da escola está sempre presente.

1. Antinomias do ler e do escrever na história das práticas escolares
Trata-se aqui de situar o problema dos modos de escrita escolar no sentido de um intenso processo de rarefação escriturística promovida pelas práticas pedagógicas, por meio da
universalização de um dispositivo curricular que, via um conjunto complexo de operações específicas em torno dos trabalhos de leitura, universaliza e fixa o comentário como o aporte máximo da cultura escolar.
2. Escrita e poder
As práticas de escrita, alvo precípuo da intervenção pedagógica e objeto de acirradas
formas de normalização, de enquadramento e de policiamento, oferecem-se como continente
temático privilegiado – embora raramente abordado criticamente, obliterado que é por uma
espécie de idealização constante – de interpelação analítica da maquinaria escolar moderna.
Trata-se, pois, de situar a escrita não apenas como ponto de chegada dos fazeres, mas como
um modus operandi estratégico da disciplinarização institucional escolar.
3. Função-autor e elisão do sujeito da escrita
O presente capítulo, por sua vez, almeja problematizar a principal marca discursiva correlata ao ato de escrita – a autoria – como princípio de agrupamento, unificação e coerência
textuais, por meio da análise das quatro principais características da função-autor, assim como
concebida por Foucault e Barthes1) o livro como objecto de apropriação; 2) o fim do anonimato
do autor; 3) a atribuição de um discurso a um autor; 4) o valor, a coerência conceptual e a unidade estilística do autor. Por fim, será enfocada a hipótese da morte do autor.
4. O espectro disciplinar do trabalho escriturístico escolar
Aqui, o objetivo é o de dimensionar as relações forçosas entre escrita e disciplina, principalmente no que diz respeito à aliança operacional entre as práticas pedagógicas e os procedimentos examinatórios subsumidos na lógica secular do ensino como movimento reiterativo de
explicação e de recognição infinitas, assim como da aprendizagem como transposição literal dos
saberes professados (seja na forma clássica da cópia, seja na da glosa).
Conclusão: A escrita como prática de si
A comunicação encerra-se com a defesa de uma escrita inventiva, sustentada pela lógica do endereçamento permanente à intertextualidade, com vista a um exercício contingente de
reapropriação e deslocamento dos textos que lhe constituem. Se o modelo educacional do presente se afigura como um dos espaços consagrados de criação, de aplicação e de difusão de
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técnicas de si com o fito do autogovernamento, será também no interior desse mesmo espaço
que se podem desencadear determinadas lutas em favor de outros modos de vida, o que exige
um esforço acentuado não apenas de resistência, mas de autocriação ética por parte daquele
que escreve. A partir da herança pós-estruturalista, os modos de escrita despontam, assim,
como inscrição e superfície de práticas de si, na acepçao foucaultiana.
Refererências:
Barthes, R. (2004) O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes.
Deleuze, G. & Guattari, F. (2004). O Anti-édipo: Capitalismo e esquizofrenia1. Lisboa: Assírio e Alvim.
Derrida, J. (1978). A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva
Foucault, M. (2004). A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes
Foucault, M. (1991). Politics and the study of discourse. In G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (Eds.).
The Foucault effect: studies in governmentality (pp. 52-72). Londres: Harvester Wheatsheaf.
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Um problema tornado problemática
No presente artigo reflito sobre o processo de escrita científica na disciplina académica de História da Educação, procurando constituir uma exterioridade à conceção da tese de doutoramento que pretendo apresentar até ao final de 2012 com o título Ensino da Música em Portugal
(1835-1930): uma história de pedagogia e do imaginário musical, sob orientação dos Professores Doutores Jorge Ramos do Ó (Universidade de Lisboa) e Denice Bárbara Catani (Universidade de São Paulo).
O desiderato aqui expresso convive com um dos principais legados dos autores conotados ao pós-estruturalismo: a imagem que nos devolveram de que a escrita é constantemente
atravessada por relações de poder particularmente intensas, que têm como efeito o afastamento e diferenciação entre leitura e escrita (inter alia, Silva, 2011: 11). Não esconde a sua simpatia pela crítica realizada por Michel Foucault à academia, nem a vontade de, a partir do
entendimento que dela faz Jorge Ramos do Ó (2011: 5), ser consequente com o apelo a uma
escrita científica em que a inventividade teria preponderância sobre a mimesis ou a imitação.
Deste modo se deve entender que neste texto se estabelece, por um lado, uma identificação
entre criação e produção de conhecimento, entre conhecimento e inovação e, por outro, se entende uma oposição entre conhecimento e comentário ou repetição (cfr. Foucault, 1997: 1828).
Sob o ângulo desta hipótese, a escrita científica aparece-me como uma relação triangular entre leitura, escrita e inventividade, que seria o feliz intervalo entre essas duas faces do
mesmo processo. É neste sentido que a escrita se entende como o dispositivo por excelência –
esse que tem “a capacidade de capturar, orientar, determinar, intercetar, modelar, controlar e
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões dos seres viventes” (Agamben, 2009: 40) –, obrigando a perguntar como a leitura e a escrita foram tornados fenomenologicamente diferentes.
Ao cruzar a minha experiência com intuições e problemáticas lançadas na arena académica e
que constitui hoje a herança pós-estruturalista, não procuro avançar num metadiscurso ou sequer num desenvolvimento teórico. Intento um meio de localizar e se, possível, minorar os efeitos mais perversos desse dispositivo da escrita, nomeadamente, os bloqueios à inventividade e,
consequentemente, à produção científica.
Para tornar um problema (ler sem escrever) numa problemática (dipositivo de escrita)
tomei um objeto familiar, a minha leitura e escrita, numa ação que procurei estranhar. Encontrei-me na posição de quem está a ler uma tese para escrever a sua – um duplo gesto, altamente estratégico, que valeria a pena interrogar. Embora todo o texto seja centrado na minha
experiência e se desdobre constantemente num refluxo, não se trata de uma experiência singular. Ao invés, ele inscreve-se nesse mesmo dispositivo, enquanto pequena parte desse todo que
engloba a escrita.

A invenção da inventividade
Este trabalho segue a linha pós-estruturalista no sentido em que procura pensar a ciência através da sua constituição arbitrária e ligada a irradiações de poder, e em que o objeto de estudo
(a minha própria leitura e escrita) a um só tempo problematiza formas de subjetivação e nelas
me constitui. Em Portugal, o olhar sobre a produção académica em História da Educação tentou
refletir sobre as práticas próprias da disciplina (inter alia, Ó, 2007). Pretendo filiar-me no seu
seguimento, na qualidade de participante de uma economia de leitura e escrita em História da
Educação.
Para introduzir o problema, preciso recuar ao momento em que este se constituiu como tal, reportando-me aos estudos que, no âmbito da sociologia, foram realizados sobre a conotação socioeconómica das práticas artísticas (Bourdieu, 1996, 2008), nas quais a escrita se
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inscreve. Sugerem estes estudos que a barreira entre ler e escrever seria apenas transponível
aos que, pela familiaridade e hábito, adquiridos em meio familiar ou em longa escolarização,
seriam capazes de controlar os efeitos de exclusão que a própria escrita comporta. Os escritores estariam já do lado dos que se diferenciam.
O debate que a universidade portuguesa enfrentou com o processo de massificação, na
passagem das décadas de 1950 a 1970 deve também ser convocado. Num inquérito liderado
pela Juventude Universitária Católica (1967) observava-se que a população universitária, essencialmente oriunda de estratos de classe média e média-alta, mantinha uma relação indisciplinada com as práticas de estudo e aculturação. No que respeita aos estudos de pós-graduação,
abundavam os testemunhos (inter alia, Coutinho, 1966: 15; S.A., 1967: 13) sobre os impedimentos à realização das teses de doutoramento, com as quais se viam a braços os jovens assistentes – sugerindo que também eles não estavam devidamente equipados para responder à
máquina da escrita. O aparato sociológico que descreveu o fenómeno de massificação e os problemas de aproveitamento escolar atribuíram essa dificuldade à morfologia socioeconómica da
população portuguesa e à incapacidade de resposta do sistema universitário (vd. Paz & Ó,
2012). Não refutando completamente o peso das variáveis apontadas pela literatura sociológica
e seu provável efeito na consecução de um texto académico, pretendo abordar a hipótese de
que a própria escrita dispõe de mecanismos próprios, perante os quais todos experimentamos a
mesma impotência (Blanchot, 2011: 113, 89).
Em pleno Estado Novo (1926-1974), no seio desse mesmo debate sobre a universidade
e seu futuro, o tema da inventividade, da criação, da renovação do conhecimento científico
apareceu como um forte demanda para a sua sobrevivência (I Congresso da Juventude Universitária Católica, 1953). No regulamento de estudos de doutoramento em Ciências da Educação
(Aprovado em 2008/6/5) verifico que a concessão do grau doutor exigia, entre outras competências, (i) a demonstração de “capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação significativa” em respeito pelos “padrões de qualidade e integridade académicas”, e
(ii) de “analisar, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas”, bem como (iii) a realização de
trabalhos de “investigação original”. O mais recente diploma que rege o 3.º ciclo de estudos
superiores em Educação refere-se concisamente a uma investigação “original e significativa”
(Instituto de Educação, Despacho 10.647/2011). Aqui se demonstra que não há nenhuma vinculação legal, nem nenhum sinónimo provável entre o desejo de uma escrita criativa e academismo. Afinal, a escrita científica manteve-se no mesmo paradigma mimético de leitura e
escrita, afinando-se na sua impermeabilidade e impossibilidade de democratização. O dispositivo que garante a rarefação (Foucault, 1997: 29) tornou-se apenas mais sofisticado com este
desejo de inventividade?
A análise a que me proponho refluirá sobre o meu processo de leitura e escrita, através
de uma interrogação a meia voz que nunca poderá ser respondida: – consegui dominar a inibição da leitura e realizar uma escrita inventiva? Alimento aqui uma suspeita arriscada: todo o
discurso académico, mesmo o que se consuma na tese de doutoramento, permanece suspenso
em falta, como que em dúvida permanente sobre o seu valor, tal como Barthes (2006) mostra
que o amante está perante a amada. O mesmo dispositivo que, pela falta constante do objeto
de desejo, enreda perpetuamente o amante no discurso amoroso mantém também o aspirante
a doutor ligado à impossibilidade da sua escrita – porque também a escrita que imagina não é a
que se concretiza. A inventividade, aquela que se comprova no futuro e radicalmente nunca se
contenta com qualquer êxito (Blanchot, 2011: 229-ss), aquela que não se atesta nem se exaure, teria mantido os investigadores nesse perigar fiel de entrega à sua tarefa. Perante a impossibilidade de avaliar e materializar de uma vez para sempre a inventividade, o investigador
estaria abandonado a uma experiência amorosa.
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Um método nada mimético
Metodologicamente, este artigo apresenta uma formulação híbrida, rasto de um constante trânsito disciplinar entre a História, a Sociologia e a História da Educação. Há aqui uma luta entre a
disciplina em que me pretendo inscrever, participando de um “domínio de objetos, um conjunto
de métodos, um corpus de posições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos”, enfim, do “sistema anónimo” que está à minha “disposição” (Foucault, 1998: 24) – de que a própria citação é desde logo sintomática – e toda a uma
outra tradição em que fui formada, em que se apresentam outras formas legítimas de ler e escrever. Hibridez, na medida em que revela essa formação em movimento, que me leva a cogitar ser compatível partir de problemáticas do pós-estruturalismo, ou mais exatamente das
propostas de Michel Foucault, Roland Barthes, Maurice Blanchot e Giorgio Agamben, e conceber
ferramentas de trabalho muito mais próximas à sociologia dita estruturalista, em particular aos
trabalhos de Pierre Bourdieu.
Ao esboçar um desenho de investigação que permitisse questionar os fundamentos da
inibição – a relação com a inventividade – que está no intervalo entre a leitura e a escrita surgiu
esta forma de indagação que aparece sob o conspícuo formato de um inquérito a mim mesma.
Sente-se assim a tensão própria de um discurso que se sente resvalar do científico para o desconhecido. Trato assim de o inscrever num suporte legítimo em que a própria escrita tem de
ser vigiada, em que “não é suficiente narrar; prática associada à oralidade”, mas urge “registrar, documentar, fixar no tempo e no espaço aquele que diz e o que é dito”, através dessas
operações modernas que são “identificar e tipificar” (Silva, 2011: 20). Mas esta reflexão tornase novamente híbrida quando a posiciono como radicalmente subjetiva. Coloco-me como única
medida e todos os critérios de julgamento e classificação são meus, mas ao mesmo tempo reconheço que só nessa calibragem singular habita o coletivo – tudo o que é o meu íntimo julgamento não distará em muito do que seria o do outro. Tal é a magia operada pela força do uso
da linguagem (cfr. Foucault, 2000). Na sombra deste vulto, torna-se pertinente usar o meu envolvimento de leitura e escrita na produção da minha tese de doutoramento em História da
Educação, acerca do ensino musical português.
Dado o carácter experimental deste texto, devo mencionar como propulsores alguns
trabalhos de estatuto semelhante. Num artigo sobre o sujeito no discurso científico, Ana Luísa
Janeira (1987: 65) convoca o Michel Foucault de O que é um autor?, para defender que um
texto académico transporta pelo menos três egos diferentes, que se fazem presentes em diferentes momentos da narrativa, consoante se esteja no prefácio, no corpo de trabalho ou a comentar problemas e soluções sentidas num trabalho. Como se o eu que este texto
permanentemente enuncia pudesse ser visto como uma unidade em constante risco de fragmentação, claramente vivendo uma heteronímia educativa – ora estou a aprender, ora estou a
mostrar como se faz. Também uma reflexão a propósito do programa da disciplina de Pesquisa
Qualitativa me instigou, menos pelo seu conteúdo e mais pelo gesto de mostrar o perfil do aluno desejável num curso de mestrado em Educação. Este será, já se sabe, aquele que fez da
tese uma forma de vida, e se identifica inteiramente como investigador em devir (vd. Amado,
2010: 124-125).
O corpus de teses foi composto de modo inteiramente subjetivo, mas não aleatório. Inclui as vinte teses de doutoramento que fui citando nos relatórios produzidos no meu percurso
escolar do curso de pós-graduação em História da Educação, e que, por essa razão, estimo que
serão mobilizadas na minha própria tese. Trazem datas de entrega que as situam entre 1998 e
2011 e foram produzidas, na sua quase totalidade, em universidades portuguesas e por investigadores nacionais, e inscreveram-se nas áreas grandes áreas de História – História das Ideias;
Filosofia – Estética; Educação, nas variantes História da Educação, Política e Administração e
Educação Intercultural; Ciências Musicais; Sociologia da Cultura (Anexo A).
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Ler a leitura
Este texto desvia-se do projeto inicial, pela irradicação do meu objetivo inicial de (i) inventariar
as dificuldades enfrentadas pelos seus autores nos seus processos de leitura/escrita e o modo
como os ultrapassaram; e de (ii) mapear os seus modos de relação com a inventividade. Pretendia, através da leitura, tornar inteligível o meu próprio processo de leitura e escrita. O plano
revelou-se infrutífero, pois não foi possível compulsar um conjunto assinalável de menções que
permitisse discutir o problema sem arriscar a inferência. Todo o problema se construiu, por isso, a partir de dois níveis da minha própria leitura. A partir daqui já se torna claro que todo o
inquérito gira em torno do meu ideal de escrita e que recupero, com este texto, a possibilidade
de me distanciar e explicitar como é essa escrita que eu busco. Não se trata, portanto, em nenhum momento de avaliar a escrita dos outros.
Recentrando-me unicamente na minha leitura – impedindo definitivamente a fragmentação do meu self, embora nele me confundindo – foco-me em dois patamares de análise da
minha leitura. O primeiro passa em revista o meu modo de ler, interrogando-me sobre: (i) a
intensidade de leitura e (ii) o interesse que me levou a mobilizar esse trabalho. O olhar sobre as
teses de outrem como objeto de desejo converteu a própria escolha numa ação mercantil,
emergindo razões e aspirações. Embora em algum momento referenciadas nos meus trabalhos,
seis destas vinte teses não foram sequer vistas. Conheço-as de referências em segunda mão,
ou através de outros trabalhos do seu autor. Encontro boas razões para esta lacuna: realizadas
no estrangeiro ou em universidades distantes, uma vez detetadas no sistema nacional de dados, aguardei que fossem depositadas na Biblioteca Nacional – processo moroso. Em boa verdade, outras seis teses de doutoramento foram lidas de relance, duas delas terminadas no final
de 2011 e defendidas recentemente. Torna-se afinal possível referenciar obras desconhecidas
(total ou parcialmente), ou mais exatamente falar de leituras nunca lidas. Lidas de fio a pavio
apenas se contam duas teses, ambas de História da Educação. Das outras seis remanescentes,
três foram lidas em algumas partes e logo abandonadas, e as outras aguardam ser retomadas.
Definitivamente, não foi a leitura destas teses que me impediu de escrever, uma vez que também não as li. E todavia, que distância nos separa da inventividade!
Pergunto qual o interesse que me levou à leitura (ou não leitura) destes trabalhos que
tão diligentemente citei. Liga-se sem dúvida às expectativas criadas na procura destas obras,
isto é, parte do meu sentido de falta. No projeto de investigação procurei estabelecer num vértice entre diferentes áreas disciplinares, com especial preponderância para a História da Educação e da Música, aquelas em que sinto particular desconhecimento. Com efeito, onze destas
teses são da área de Educação – onde procuro a todo o custo inscrever o meu pensamento –
quatro em Ciências Musicais, duas em Filosofia e Estética, uma em História. Uma vez que não
reconheço nas fronteiras disciplinares um tópico relevante para a minha pesquisa, interrogueime quanto ao seu conteúdo. Estas teses dissertam, na sua maioria, sobre história do ensino da
música e uma parte considerável insere-se historiograficamente no período 1835-1930. Revelase assim uma gradação entre a projeção da minha ignorância e a procura destas obras. Estamos em plena mimesis.
Encontrei um ordenamento nas razões principais que me levaram a buscar estas obras.
O tema foi o aspeto que mais me mobilizou, seguido da metodologia. Busquei algumas fontes e
enquadramento teórico, mas dei pouca importância à bibliografia. Tive especial cuidado com
duas teses em História de Educação, uma delas lida integralmente, e ambas com um embase
teórico nos trabalhos de Pierre Bourdieu, um dos autores que mobilizo na construção teórica e
que uso como referência metodológica para a conceção de uma prosopografia de músicos por-
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tugueses (1835-1930). Em suma, uma leitura que se investe diretamente pelo desejo de ter o
que – naturalmente - não tem.
Num segundo nível, pese embora as dificuldades da tarefa e o julgamento único da minha leitura, estive atenta ao modo como estas teses foram escritas. Desenhei três eixos, que
me parecem, a partir da proposta de Maurice Blanchot (2011), constituir-se como a espinha
vertebral da inibição para uma escrita inventiva (i) a diferenciação cultural; (ii) a fascinação por
autores; (iii) a relação com o “novo”. Uma vez que coloquei a leitura como condição sine qua
nom, o corpus vê-se aqui subtraído das vinte teses referenciadas para as catorze lidas.
Não cabe aqui dissecar a história de como a escrita científica se veio a identificar com a
escrita académica e com as práticas sancionadas pela universidade. Também não é o lugar para
rever todas as formas, particularmente cristalizadas na universidade, que garantem o constrangimento face à prática da escrita, e que mantém em asséptica restrição e separação aqueles
que estão legitimados para escrever. Trata-se antes de perguntar como os discursos em análise
se produziram numa diferenciação estatutária entre outros discursos. Uma vez que não tenho
outra régua para medir essa distinção, constituí uma listagem a partir da mesma polarização
desejo-medo que atravessa não a escrita dos outros, mas a minha. Perguntei assim como a
escrita destas teses se define – de acordo com o meu olhar – estatutariamente. Verifiquei, desgostosa, que a maioria investiu naquilo que menos me agradaria, nomeadamente, a grande
quantidade de referências bibliográficas, consentânea com uma estratégia de publicação massiva de fontes, por sua vez escudada numa linguagem muito específica, quando não mesmo confusa e incapaz de atingir uma escrita idiomática (Ó, 2011: 5). Com agrado verifiquei que alguns
destes textos constituíam um estilo de pensamento próprio, por vezes com soluções metodológicas singulares.
Em segundo lugar, centrei-me numa imagem de autoria e seu efeito mais direto: a fascinação (Blanchot, 2011: 83). Escrever como um mestre – seja Foucault, Marx ou outra autoridade – na assunção de resgatar uma voz e assim lhe fazer uma vénia (a minha fascinação
tornar-me no outro), não é mais original desde a Renascença. A imitação desrespeita o princípio da criação, portanto da ciência, ainda que seja parte inexorável da aprendizagem. Mas o
texto académico convive tranquilamente com o resumo e a aplicação, permite a glosa (Foucault, 1997). Indaguei sobre a relação entre os textos lidos e os textos escritos, tomando atenção ao que se poderia convocar (os conceitos, a metodologia, o estilo de pensamento?). Pelo
que pude entrever, a teoria e os aspetos metodológicos, incluindo a utilização de conceitos ou
de grelhas de leitura constituem o principal móbil de fascinação. Destaco os nomes de Michel
Foucault e de Pierre Bourdieu como os gurus deste corpus – naturalmente, também os meus –
e os que levaram os doutorandos a filiar-se num estilo de pensamento. Algumas destas teses,
porém, não acusam filiação teórica. Significa isto que o mesmo fascínio atinge alguns trabalhos
aprisionados no empirismo, deslumbrados pelas fontes recolhidas e em que as referências bibliográficas podem inclusive surgir a título meramente ilustrativo. Em qualquer caso, predomina o
recitativo.
Sou movida ainda por uma terceira interrogação com respeito à intimidade travada com
a inventividade. O desejo de criar é cumprido ou perpetuamente adiado? Em que medida se
verifica a ultrapassagem das referências autorais, conceptuais e metodológicas? Reivindica-se
uma descoberta ou um deslocamento? Em que medida se atende a um desconhecido? A novidade consiste em trazer novos dados ou novos problemas?
Excetuando uma tese em Filosofia, que tinha como objetivo a discussão de conceitos,
todas as teses que investiram amplamente na publicação de resultados empíricos. Embora, por
outro lado, novos estilos de pensamento, novos problemas e até novas soluções metodológicas
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– a meu ver – não tenham sido conseguidas por alguns autores. Mesmo quando procuraram
propositadamente uma estratégia inventiva, o resultado dos seus trabalhos passou, com raras
exceções, por reescrever outros textos.
O princípio do fim
O problema que acabo de apresentar tem algo de tagarela, esse personagem que Maurice
Blanchot (2010:141-ss) classificou como um incansável e incontrolável falador sobre si mesmo,
e onde o eu, inteiramente apaixonado pelo ato da fala, se repete até não conhecer mais a verdade sobre o que conta. Essa paixão sofre uma tensão no sentido de se adequar ao cânone,
pela necessidade de constantemente se apresentar no verdadeiro (Foucault, 1997, 2011) e responder à função-autor, por uma secreta separação entre eu que estou no texto e o eu que viveu as experiências que narra (cfr. Foucault, 1992; 1997).
O primeiro olhar sobre os resultados sobreleva a tristeza, mas revela a solidão em que
me encontro: cada um destes trabalhos apenas reverte para o meu em pequenos fragmentos.
Não encontro, em nenhuma tese já escrita, um modelo para seguir integralmente, ao mesmo
tempo que deixei de ver no cânone académico qualquer coartação de liberdade. A cada leitura,
impliquei-me num empenho incessante tanto no sentido de me afastar daquilo que já foi feito,
quanto na procura de matéria para a minha escrita. Como viver uma mimesis se não há, afinal,
nenhum modelo?
Coloco a hipótese de o formato tese, embora recitativo, ser por natureza incapaz de
suportar o mimetismo, uma vez que as dissertações não se convocam entre si. Elas recuperam
incessantemente textos que podemos adivinhar serem mais potentes, e que tanto podem ser
documentos históricos como literatura teórica. Alguém cita o Foucault do doutoramento? As
teses revelam pouca comunicação entre si, uma breve referência pode bastar. Não será a mimesis doutoral investida antes na aproximação a esses textos de alcance tão diferente? Haverá
sempre, no ato da escrita, uma impossibilidade de aprender com os que – estejam agora onde
estiverem – foram seus pares?
O problema que começou por ser como fazer um trabalho inventivo revelou-se um universal do mundo escolarizado. Não se trata mais propor que leitura e escrita vivem num falso
binómio, num impeditivo permanente. Nem é o caso de lamentar que a cópia seja a única via
utilizada, quando a inventividade era o que mais se desejava. Tudo isso foi já anteriormente
demonstrado. Esta indagação sobre a falta que Barthes trouxe para os meus dias levou-me a
verificar que estive sempre muito afastada de um caminho glorioso e bem-intencionado em direção à inventividade. Enquanto aluna de doutoramento, no bom e velho modelo escolar, a falta – esse desejo que me moveu à leitura – revelou-se uma aviltante procura de por onde
copiar. Logrado esse plano, restou-me, como resta a todos, a inventividade, último destroço de
um mundo dourado perdido (que nunca se conheceu). Afigura-se-me que onde não pode mais
haver reescrita (mimesis), terá de haver intertexto (inventividade). Porque, afinal, o que nos
impossibilita escrever não é muito mais simplesmente não escrever?
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Em tempos em que certas fronteiras institucionais atenuam-se, as práticas educacionais
são flagradas permeando contextos variados e externos à égide exclusivamente escolar. Tal
parece ser a situação atual, o que se evidencia na profusão de iniciativas dedicadas a desenvolver e executar medidas de cunho educativo e formativo nos mais diversos espaços urbanos.
Não é possível afirmar que esse arranjo seja peculiar ao período contemporâneo; é de sua
constatação no presente, porém, que parte a proposta em pauta neste trabalho.
E o que sustenta tal constatação? Vejamos alguns indícios. Firma um texto que “hoje,
mais do que nunca, as cidades, grandes ou pequenas, dispõem de inúmeras possibilidades educadoras”, devendo “ocupar-se prioritariamente com as crianças e jovens, [...] numa formação
ao longo da vida” (Carta, 2004). O referido texto, de circulação internacional, estabelece os
princípios de uma cidade educadora, noção consolidada em 19901, na Espanha, quando representantes de diversas cidades ao redor do mundo reuniram-se e traçaram as orientações que
deveriam reger as práticas urbano-educativas dos municípios que almejassem integrar o rol de
cidades sob aquela denominação. Tornaram-se, tais representantes, signatários do documentomanifesto que define as diretrizes da empreitada: a Carta das Cidades Educadoras.
Como se pode imaginar, para receber tal denominação, é preciso que uma cidade garanta o emprego de práticas e projetos voltados à manutenção de um proeminente caráter
educativo no espaço urbano. Dito de outro modo, a proposta visa incentivar que as “autoridades locais assumam a intencionalidade educadora e a responsabilidade de converter todos os
espaços da cidade em centros educativos”2. Trata-se, em termos gerais, de transformar a cidade em uma escola.
A partir dessa definição geral foi estabelecida a questão disparadora do presente trabalho: embora a noção de cidade educadora e a defesa dos princípios que a acompanham estejam cada vez mais difundidas, pode-se atribuir à sua proposição o estatuto de projeto, uma vez
que a existência de um plano regulamentado e amplamente reconhecido não garante a aderência integral daqueles que a ele se associam; tal aderência, aliás, de acordo com o que aqui se
pensa, não seria nem mesmo concebível. Em outras palavras, parte-se da premissa de que não
há uma correspondência plena entre o projeto e aquilo que efetivamente se passa nos contextos citadinos sob sua égide. Não obstante, isso não impede que as diretrizes de uma cidade
educadora exerçam efeitos múltiplos sobre a realidade urbano-educativa a que se aplicam,
constituindo-se como um horizonte ambicionado de realização. Tratar-se-ia, então, de um projeto idealizado, ou, para utilizar um termo caro a este trabalho, de um plano utópico.
Em geral, concebe-se o pensamento utópico como sendo fundamentalmente fantasioso,
ilusório. Há até mesmo quem oponha história e utopia, como se a primeira se referisse à realidade dos fatos e a segunda, a projeções irrealizáveis. Tal oposição decorre de outra: a suposta
antinomia entre o real e o ideal. Mas é possível pensar que, em certa medida, embora não haja
correspondência entre ambas as instâncias, também não se trata de uma oposição. Isso porque
a história concebida como antagônica à utopia julga ser a história dos fatos, das verdades; porém, nas palavras de Paul Veyne (1983), a verdade “não é uma invariante trans-histórica, mas
uma obra de imaginação constituinte” (p. 134).
Assim, a escrita utópica é aqui pensada não como um rompimento com a ordem ou
uma ameaça a ela, mas como aquilo que dada configuração permitiu que fosse sonhado, almejado como ideal. Não seria ela, então, uma ruptura absoluta com a realidade concreta, mas
uma exaltação idealizada dos próprios princípios e discursos que circularam a cada época. Desse modo, o que ela carrega de prospecção para o futuro pontilha o presente, ou seja, ela não
diz de um tempo por vir, mas refere-se ao próprio tempo de que parte. Como afirmou Foucault
(1999), as utopias “situam-se na linha reta da linguagem” (p. XIII).
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Daí o que aqui se denomina como aspecto performativo da escrita dos utopistas: a possibilidade virtual de que aquilo que se enuncia seja produzido no próprio ato de sua enunciação.
Afinal, a utopia
ao contrário do que sua etimologia indica, não é o não lugar, ‘o que não pode estar em
lugar algum’, senão aquilo que o desejo aciona para construir, é o lugar, o topos de
uma razão apaixonada, que nem por isto é menos razão e menos potente. (Paula,
2011, p. 100)
Em síntese, compreendemos a relação entre utopia e realidade factual por meio de duas vias complementares: em primeiro lugar, a primeira emerge do jogo de forças que está dado
no momento em que surge, sendo a realidade sua própria condição de possibilidade; além disso, uma vez difundida e valorizada pelos homens de seu tempo como ideal a ser alcançado, ela
passa a reger e a repercutir sobre o próprio jogo de forças do qual partiu. Não interessa saber
se uma utopia seria capaz de concretizar-se, ou quais de seus elementos são realmente levados
a cabo. Como regra geral, tal como já enunciado, as utopias fracassam, e essa é a justa medida
de sua efetividade, é a mostra mesma de que elas operam.
Pois bem, a partir da noção contemporânea de cidade educadora – tomada em seu
sentido utópico – e da intenção de problematizá-la, faz-se aqui um recuo temporal a fim de
adensar o cenário analítico. E o que justifica esse movimento de retorno ao passado? Por que
recorrer à história para analisar um fenômeno atual? Ora, porque “a história, essa viagem ao
outro, deve servir para nos fazer sair de nós, tão legitimamente quanto nos confortar em nossos limites” (Veyne, 2004, p. 14). Se partirmos do pressuposto de que aquilo que hoje temos é
apenas uma configuração possível dentre tantas outras, o exame do que se pensou em momentos históricos distintos constitui-se como uma estratégia para talvez flagrarmos outros modos de configuração das formas de vida, lançando luz sobre o que nos tornamos. E a educação,
bem como a vida urbana, são, sem dúvida, duas das principais instâncias que têm feito de nós
aquilo que somos.
Fazem-se necessárias, então, algumas considerações acerca dos pressupostos teóricometodológicos que balizarão o trabalho analítico, bem como sobre o tipo da fonte escolhida
como objeto de análise. Vejamos.
Explorar estratos de tempo a fim de examinar acontecimentos passados é o que genérica e tradicionalmente se denomina história. Mas tenha tal movimento o nome que for, não se
faz história de forma neutra e imparcial. Quando ela está em questão, o objeto primeiro de
análise é sempre o próprio passado; e como todo objeto de análise, ele se forja a cada vez que
é convocado. Ora, fazer pesquisa é uma prática como qualquer outra, e a ela também se aplicam as seguintes palavras de Veyne (1982): “cada prática, tal como o conjunto da história a faz
ser, engendra o objeto que lhe corresponde, do mesmo modo que a pereira faz peras e a macieira maçãs; não há objetos naturais, não há coisas” (p. 163).
Nesse sentido, a inspiração metodológica que conduz esta investigação filia-se à concepção de genealogia desenvolvida por Friedrich Nietzsche e posteriormente empregada por
Michel Foucault em suas análises. Para esses dois pensadores, a genealogia é um programa de
pesquisa centrado nas descontinuidades históricas, ou seja, na emergência das coisas como
acontecimentos contingenciais, e não na busca de fundamentos originários para as ocorrências
do presente e do passado.
Daí que fazer história, para Foucault, tem um quê de ficcionar. A história que ele se
propõe a escrever, sob a denominação de genealogia ou de história efetiva, assemelha-se a
uma contramemória, a um carnaval organizado (Foucault, 2005). É também em Nietzsche que
ele se inspira ao afirmar que o que se deve investigar não é o “segredo essencial e sem data
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[das coisas], mas o segredo de que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída,
peça por peça, a partir de figuras que lhe eram estranhas” (p. 18). Abandonando o que há de
metafísico e de supra-histórico na tentativa de reconstituir o tempo em uma identidade fechada
sobre si mesma, Foucault caracteriza a história como um saber perspectivo.
Dito isso, supõe-se estar evidente que não se trata aqui de investigar representações
fidedignas acerca de como se teria configurado a relação entre cidade e educação em outros
tempos, tampouco se trata de traçar uma linha temporal – evolutiva ou causal – sobre como se
teria chegado à configuração contemporânea. Em coerência com essas premissas e com a definição já apresentada da questão de partida, optou-se por examinar justamente aquilo que foi
fabulado como ideal urbano em diversos momentos da história. Assim, as utopias urbanas
constituem o objeto de análise em questão, mais especificamente aquelas que, ainda que não
se refiram de modo explícito a cidades, dizem respeito a lugares de convivência social concebidos como ideais, sejam eles ilhas, países ou outros tipos de comunidade. Trata-se de investigar
quais foram as funções e os usos aí atribuídos à educação no estabelecimento e na manutenção das respectivas conformações sociais.
Sendo este trabalho um recorte de uma pesquisa em maior escala, foram selecionados
para a ocasião três textos utópicos pontuais, os quais perfazem um arco temporal de mais de
dois milênios, sem que se pretenda, obviamente, fazer um esboço representativo do que se
teria pensado ao longo de tão extenso período. São eles: A República, de Platão, texto datado
do século IV a.C.; Utopia, de Thomas More, publicado inicialmente em 1516; e Walden II, de
Burrhus Frederic Skinner, escrito em 1945. Dentre os motivos para o realce aqui concedido a
essas obras, vejamos alguns critérios. Em primeiro lugar, elas podem ser apontadas como importantes marcos do pensamento utópico: a República platônica é considerada como a obra
matricial do gênero, responsável por embasar grande parte – senão a totalidade – das utopias
escritas posteriormente; apesar desse pioneirismo, a denominação apenas veio mais tarde, com
a Utopia de More, obra que constitui um caso exemplar da profusão de projetos urbanos datados da Renascença; por sua vez, Walden II é fruto de uma concepção filosófica e técnica de
ciência própria da Modernidade.
Algo em que todos os planos utópicos parecem ser unânimes é a necessidade de uma
reforma moral na conduta dos homens, afinal, disso dependeria uma transformação social profunda e efetiva. Segundo o historiador Moses Finley (1989), porém, tais planos divergem no
modo como almejam alcançar essa reforma: alguns supõem que o impacto das próprias mudanças na estrutura da sociedade seria suficiente para instaurar um novo comportamento de
seus integrantes; outros, por sua vez, imaginam medidas mais interventivas a fim garantir a
adequação entre os homens e a configuração social idealizada. De acordo com Finley (1989),
neste último grupo “está, naturalmente, Platão, para quem mesmo sua radical reorganização
social pouco ou nada conseguiria sem o elaborado programa educacional” (p. 202); é aí também que se encontram as outras duas obras aqui em questão, o que as torna, sem dúvida, de
grande interesse para um estudo que tem a educação como horizonte de problematização.
Eis, então, a paisagem central sobre a qual o presente trabalho se debruça. As questões orientadoras de sua caracterização serão as seguintes: quando os homens põem-se a imaginar sociedades/cidades perfeitas, ideais, que papel atribuem à educação?; que concepção têm
de educação?; que relação imaginam entre a educação, a cidade que vislumbram e o tipo de
sujeito que pressupõem como cidadão ideal?
Vejamos sucintamente algumas possíveis respostas a essas perguntas em cada uma
das três utopias elencadas.
***
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Uma cidade de dimensões controladas e amplamente equipada para a guerra. Ali, cada
cidadão exerce apenas uma função específica, delimitada conforme sua própria natureza e desenvolvida por um processo de formação – de corpo e alma – rigidamente controlado. Organizados em torno de princípios hierárquicos e aristocráticos, tais cidadãos devem ter como
horizonte um mesmo objetivo: promover a estabilidade e a felicidade máxima da cidade. Desta
feita, são considerados bons cidadãos, independentemente da ocupação, aqueles que, em
qualquer circunstância, farão o que for considerado de mais vantagem para a cidade.
Tem-se aí o contexto geral do projeto apresentado em A República. É a partir de uma
discussão sobre a definição de justiça que os personagens do texto adentram a descrição de
uma cidade ideal. Quem narra e toma a frente do diálogo é Sócrates3, argumentando que a
justiça será mais bem definida a partir da compreensão do processo de formação de uma cidade justa. Isso porque ele identifica a cidade como um organismo, tal qual o indivíduo humano,
e julga ser mais fácil compreender o modo como a justiça se forma em um processo mais amplo, para então transpor tal compreensão ao âmbito individual, mais restrito. Vale ressaltar que,
embora Platão tenha nascido e passado boa parte de sua vida em Atenas, não é nela que ele
parece inspirar-se ao descrever sua cidade ideal, que seria marcada por uma distinção de classes e por um eminente caráter bélico muito mais característicos da sociedade espartana do que
da democracia ateniense. Assim, sob certa ótica, seu texto apresenta-se como uma crítica à sua
cidade de origem e ao regime político que lá vigorava.
Nesse sentido, na cidade ideal descrita por Platão, há uma diferença hierárquica fundamental entre os governantes e os governados, o que é garantido, em grande medida, por
uma diferença de educação. Trata-se, pois, de uma prerrogativa de classe. Nas palavras de
Thomas Popper (1974), criação e educação “são tratadas por Platão exclusivamente [...] como
poderosas armas políticas, como meios úteis para arrebanhar o gado humano e para unificar a
classe dirigente” (p. 65). É também Popper quem, a partir dessa observação, aponta alguns
equívocos de interpretação da obra de Platão. Segundo ele, mesmo as traduções do texto seriam tendenciosas: o título República, por exemplo, vem acompanhado de uma conotação que
não estava presente no termo grego utilizado, o qual seria equivalente a Constituição, CidadeEstado, ou apenas Estado, sem qualquer sentido propriamente republicano ou liberal.
Não é apenas na composição de um grupo de dirigentes que a educação importa ao filósofo grego; afinal, se é preciso formar aqueles que governam, também se faz necessário formar a massa de governados, destinados não apenas a obedecer, mas a garantir a manutenção
de uma ordem regular no Estado. Isso porque, em A República, parte-se de uma concepção de
homem basicamente essencialista, ou seja, cada indivíduo seria dotado de uma natureza singular que o faria hábil para determinada função; nas palavras de Sócrates, “não somos iguais por
natureza, mas nascemos com disposições diferentes, cada um com mais jeito para determinado
trabalho” (Platão, 2000, 370b). A cidade ideal, nesses termos, deveria estar estruturada em
uma distribuição de papéis que favorecesse a vocação de cada parcela da comunidade; porém,
uma vez que, de acordo com a perspectiva platônica, o indivíduo encontra-se, a princípio, apartado e ignorante de sua essência, a educação é convocada como elemento indispensável para
que se atinja a configuração almejada, sendo também responsável por dar forma às vocações e
tendências de cada indivíduo. É Sócrates quem propõe, dado a tônica do texto: “Então, façamos de conta que temos vagar para inventar histórias e orientemos em pensamento a história
da educação dos nossos homens” (376e).
Tal educação consistiria em duas vertentes: A Ginástica para o corpo e a Música para a
alma. Nesta última estariam incluídas as várias formas discursivas, as quais deveriam seguir um
detalhado plano de censura, sobretudo quando direcionadas aos aprendizes mais novos. Afinal,
tal como considera Sócrates,
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o mais importante em tudo é o começo [...]. Nessa fase, justamente, é que se formam
e aprofundam os traços que pretendemos imprimir em qualquer pessoa. Por isso mesmo, importa, antes de mais nada, que as primeiras criações mitológicas por eles ouvidas sejam compostas com vistas à moralidade. (Platão, 2000, 377b-378e)
***

Utopia é uma ilha cuja localização não se conhece ao certo. Sabe-se apenas que está
situada no Novo Mundo, já que seu maior divulgador – o português Rafael Hitlodeu – a teria
conhecido durante uma de suas viagens como acompanhante de Américo Vespúcio enquanto
este navegava em busca de novas terras.
Não se trata de uma única cidade, mas de um conjunto delas – mais precisamente, 54.
Todas, porém, são erigidas sobre os mesmos princípios, de tal modo que “quem conhece uma
de suas cidades conhece todas, pois são quase tão idênticas quanto a geografia o permita”
(More, 2009, p. 85). Estruturado como uma grande família, o modelo urbano de Utopia é bastante padronizado e homogêneo no que concerne tanto aos hábitos e costumes, quanto às habitações e vestimentas. Além disso, em sua descrição, tudo é apresentado como sendo o mais
perfeito possível: por meio dos métodos corretos, os utopianos teriam atingido a perfeição na
produção agrícola, no tratamento dos doentes, na distribuição de bens, na utilização dos recursos da natureza, na disposição geográfica e espacial, na alimentação, na ocupação do tempo,
na educação dos mais novos etc.
A obra foi configura-se como um relato terceirizado, ou seja, Thomas More relata aquilo
que Rafael Hitlodeu lhe teria contado sobre sua experiência em Utopia. É composta de duas
seções: Livro I e Livro II. A primeira consiste em um preâmbulo que contextualiza a descrição
da sociedade utópica. Nessa espécie de introdução, o autor relata, em primeira pessoa, o modo
como travou contato com Hitlodeu e apresenta o disparador que teria levado este a mencionar
a existência da ilha: um diálogo do qual o viajante português participara na corte inglesa. É no
Livro II que se concentra a apresentação de Utopia.
Na primeira parte, é possível encontrar importantes indícios sobre as opiniões que movem More ao conceber sua república ideal. De largada, fica evidente a grande importância por
ele atribuída a valores morais, bem como sua crítica à sociedade da época, em que o cultivo de
tais valores seria raro. É nesse sentido que o autor declara, alegoricamente: “Não há lugar onde
não se encontrem vorazes Cilas e Celenos, e os Lestigrões, devoradores de povos; já não é nada fácil, porém, encontrar exemplos de cidadãos justos e bem formados” (More, 2009, p. 22).
Assim, vê-se no texto de More uma preocupação alinhada aos princípios morais e éticos
característicos do humanismo cristão em voga no Renascimento; não à toa, a educação formal
é ali concebida como atribuição de sacerdotes e pessoas ligadas a funções religiosas. Além disso, sendo Utopia uma sociedade fundada na ausência de propriedade privada e em uma subordinação dos interesses individuais aos coletivos, a necessidade de constituição de uma nova
mentalidade, de uma nova cultura, é solucionada por uma formação educativa que inclui até
mesmo mensagens subliminares.
Aqui, tal como na cidade apresentada no texto de Platão, trata-se de
assegurar que, quando ainda numa idade tenra e dócil, as crianças assimilem as idéias
a os princípios que as tornem mais úteis à república. Quando plenamente absorvidos na
infância, tais princípios e idéias permanecem na mente dos homens adultos e contribuem muitíssimo para a segurança da república. (More, 2009, p. 188-189)
No que concerne à concepção de natureza humana presente em Utopia, ela própria se
constitui como um tratado em relação ao modo de vida utopiano: crê-se ali que “os seres hu-
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manos estão unidos de modo mais eficaz pela bondade do que pelos contratos, pelos corações
do que pelas palavras” (p.161). Uma boa formação deveria, então, garantir tal retidão de caráter, e aqueles que, mesmo submetidos a ela, ainda se tornam criminosos, são ali escravizados e
castigados de forma exemplar. Escravizados e castigados, vale dizer, de modo mais cruel do
que no caso de estrangeiros, os quais têm seus crimes abrandados por não terem passado por
um adequado processo de educação. Em direção semelhante a tais castigos, para os utopianos,
todos os atos cotidianos parecem servir de exemplo para incentivar a virtude e a boa conduta
tanto dos mais novos quanto dos demais cidadãos, o que atesta a existência de uma formação
permanente e difusa.
***
Suponhamos agora uma cidade em que não haja laços familiares fixos, nem vinculações
religiosas e cujos membros habitem um mesmo complexo arquitetônico, constituído de cômodos majoritariamente coletivos. Ali não se necessita trabalhar mais do que quatro horas diárias,
e todos os serviços, necessidades e comodidades são distribuídos de forma equivalente. Até aí,
nenhuma grande novidade. O que interessa, porém, são suas particularidades relativas aos aspectos comportamentais, educacionais e psicológicos: se não há laços familiares, isso se deve à
necessidade de modelar e padronizar, desde tenra idade, os comportamentos individuais; se ali
impera certa pacacidade, é porque os integrantes foram formados e educados de acordo com
moldes experimentados e traçados a priori, e não à revelia de algo que se poderia denominar
humano.
Trata-se de Walden II, uma sociedade fictícia erigida sobre as bases da ciência do comportamento desenvolvida por Burrhus Frederic Skinner. Escrita em 1945, a obra é inspirada em
um livro publicado quase cem anos antes, em 1854, por Henry David Thoreau: Walden ou a
vida nos bosques. O mote do filósofo transcendentalista em seu texto, de cunho autobiográfico,
é sua experiência de subsistência e autossuficiência durante os dois anos em que viveu sozinho
no meio de uma floresta, às margens do lago cujo nome intitula o livro. A partir de tal relato,
são apresentadas as reflexões críticas do autor a respeito do modo de vida típico da sociedade
norte-americana de então, o denominado american way of life, que se estabelecia cada vez
mais concretamente de acordo com princípios e valores advindos do crescente movimento de
industrialização e urbanização (Thoreau, 1984).
Sob o argumento de que o manifesto de Thoreau “era, entretanto, um Walden para
um, e os problemas da sociedade pedem algo mais do que individualismo” (Skinner, 1978, p.
1), Skinner produziu um tratado romanceado sobre uma sociedade inteiramente fundada nos
princípios de uma ciência do comportamento. Nesse sentido, também à diferença da obra que
lhe serve de inspiração, o texto skinneriano apresenta claramente uma recusa da política como
forma de revolução, defendendo, em seu lugar, o investimento na referida ciência. Ilustrativo
disso é um trecho do livro em que o protagonista – personagem representante do próprio autor, como se verá adiante –, questiona-se: “Por que combater o governo? Por que tentar modificá-lo? Por que não deixá-lo em paz?” (Skinner, 1978, p. 304).
Amplamente conhecida como behaviorismo radical, a teoria de Skinner pauta-se na
pressuposição de que não haveria uma essência subjetiva ou cognitiva subjacente aos indivíduos. À moda dos animais mais primitivos, a constituição da conduta dos seres humanos estaria
absolutamente à mercê daquilo que lhes acomete ao longo da vida, sobretudo em certo período
propício à formação. Daí a conhecida analogia feita pelos estudos behavioristas entre o comportamento de ratos e homens; daí também a importância concedida pela teoria à experiência
educativa. E é obedecendo a essas premissas que se desenrola a trama do livro.
Walden II é narrado por Burris, professor universitário que, a pedido de ex-alunos, restabelece contato com um colega de faculdade de quem havia há muito se distanciado: trata-se
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de Frazier, o fundador de uma comunidade alternativa na qual os jovens estudantes estavam
interessados. A convite de Frazier, Burris parte em viagem de alguns dias a fim de conhecer o
funcionamento da referida comunidade, acompanhado pelos quatro jovens – Rodge, Bárbara,
Steve e Mary – e por Castle, professor de filosofia da mesma universidade. Após esse breve
preâmbulo, toda a extensão do livro trata do período de estada dos visitantes em Walden II,
nome da comunidade em questão. O texto é composto pelo diálogo entre os visitantes e Frazier
e por reflexões do narrador.
No caso de Walden II, mais uma vez, a educação parece fornecer a tônica que atravessa todo o funcionamento da sociedade idealizada; se esta, ao menos na lógica interna do livro,
sustentar-se-ia de pé, isso não se deve a outra coisa senão à ampla e obstinada formação de
seus membros – uma formação educacionalmente controlada em vez de uma criação familiar.
“Em Walden II, a educação continua indefinidamente” (Skinner, 1978, p. 124); isso porque,
para que o bom funcionamento fosse alcançado, a adesão de cada membro aos seus princípios
era fundamental. Tratar-se-ia, nas palavras do protagonista do livro, de uma administração psicológica, de uma engenharia comportamental.
Ainda que de forma caricata, é possível encontrar em Walden II concepções de homem,
de educação, de disciplina e até mesmo uma didática. A partir delas, algumas desconfianças
fazem-se presentes. Na utopia behaviorista, apesar de sua semelhança aparente com a maioria
dos ideais supostamente libertários e revolucionários de configuração social, a suposição de um
indivíduo desprovido de predeterminações ou inclinações enobrecedoras – um sujeito, na acepção literal de quem está submetido a algo – dá lugar a uma sociedade em nada democrática e
onde tudo denota governo e controle, em suas mais apuradas formas. O personagem responsável pela criação da comunidade assevera:
tem-se que estabelecer certos processos comportamentais que levarão o indivíduo a
moldar seu próprio bom comportamento no momento propício. A isso chamamos autocontrole. Mas não confundam. O controle sempre repousa nas mãos da sociedade, em
última análise. (Skinner, 1978, p. 107-108)
***
Apresentados os cenários, tracemos agora algumas considerações na tentativa de voltar
à problemática inicial. Logo à primeira vista, algo que chama atenção nos textos tratados é a
forma com que são apresentados: nos três casos, o diálogo ficcional é predominante, de modo
que o autor subdivide-se em personagens, sendo ele próprio e seus pensamentos representados por alguma figura específica presente no relato. Tal estrutura textual possibilita abarcar
tanto a defesa do ideal em pauta, quanto as possíveis objeções e suas tréplicas. Tem-se aí uma
forte estratégia argumentativa, uma vez que aquilo pelo que se advoga é tangenciado por diversas perspectivas e, assim, adquire força como constatação insuspeita e inequívoca.
Desse modo, favorece-se o caráter totalizante de cada plano e um pressuposto implícito
a todos eles: ao se supor conhecer aquilo que seria desejável por todos e que se constituiria
como o mais perfeito modo de vida, parte-se de determinada compreensão acerca dos cidadãos
– tanto os habitantes quanto os próprios leitores –, uma vez que se supõe conhecer suas aspirações, seus desejos e suas concepções do que seria uma sociedade perfeita.
No que concerne às possíveis objeções caso não se compartilhe dos ideais apresentados, a resposta parece ser semelhante nos três textos: é uma conversão o que está em causa.
Afinal, tal como argumentam, em uma sociedade organizada desde sua base sobre princípios
outros que não os que regem as sociedades que conhecemos, os valores dos cidadãos seriam
outros, sendo também diversa sua avaliação sobre tais modos de vida. Ou seja, à medida que o
tempo passe e que a sociedade evolua, seus membros deverão tornar-se cidadãos totalmente
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adaptados, uma vez que os nativos não terão outra influência formativa senão a do plano imaginado. O que se vê aí, de novo, é a intenção de alcançar certo nível de homogeneização e padronização.
Na mesma direção está a ideia de que uma boa educação eliminaria a necessidade de
um sistema legal muito elaborado. Isso porque a presença de uma legislação mínima pauta os
três planos utópicos, o que parece estar vinculado a uma adequação total da população alcançada via educação; como diria Foucault, governa-se menos para se governar mais.
É possível dizer, ainda, que ao concederem tamanha importância à educação na instalação e na manutenção de suas utopias, eles estejam demonstrando algo para além da essência
suposta: ora, apresenta-se um contexto ideal naturalmente almejado por aqueles que o constituem, mas, junto a isso, supõe-se um meio de educá-los a fim de que se adéquem a esse
mesmo contexto ideal. Nesse sentido, ao basear-se em um sujeito vazio e desprovido de qualquer predisposição, Walden II é exemplar em explicitar as formas e estratégias de governo
existentes na base do pensamento utópico. Não se trata de apontar, com isso, algo intrinsecamente maléfico ou corruptivo que estaria oculto por trás de tais planos utópicos. Trata-se apenas de dizer que, ao fim e ao cabo, o que está em questão é o como governar – a si e aos
outros –, tarefa para a qual a educação é amplamente conclamada.
Diante desse panorama, dentre outras questões que se aplicam à cidade educadora de
hoje, uma específica apresenta-se como crucial e mantém-se aberta. Tal como visto, em cada
utopia analisada, lança-se mão de dispositivos educativos e pedagógicos em decorrência de
determinada compreensão acerca do que é o homem. Ora, se hoje tanto se apregoa a articulação entre cidade e educação, de que concepção especificamente se parte?
Por fim, vejamos uma diferença possível entre os planos de outrora e o projeto contemporâneo: este último vincula-se a tempos e espaços que bem conhecemos, o que possibilita
uma ligeira observação da disjunção existente entre as duas dimensões – utópica e factual.
Em geral, vê-se como ruim a distância entre o modo como a realidade está efetivamente configurada e sua possibilidade utópica. Porém, o caráter distópico da realidade bem poderia
ser pensado como certa imprevisibilidade diante das tantas e insistentes tentativas de homogeneização e totalização. Afinal, ao que parece quando se distancia das propostas utópicas, não é
só de controles, governos e constrangimentos que uma cidade é feita. Longe disso. Fiquemos,
por ora, com as palavras de Luis Antonio Baptista (2008), que nos brinda com uma interessante
apreciação de duas cidades conviventes em apenas uma:
Na cidade visível, projéteis precisos vão em direção ao alvo. Grades sabotam um outro
mundo por vir. O olho arrasta o corpo na direção do medo. [...] O corpo arrasta o olho
na direção da falta. Imagens aceleradas na urbe vazia prosseguem. A rua continua
quase morta. Diferenças brilham solitárias para ninguém. A paisagem é congelada em
uma única versão. Na urbe invisível, nada está irremediavelmente concluído, porque a
barbárie é insustentável. A cidade vive. Entre muros e nuvens, cenas urbanas estão
disponíveis para uma próxima montagem.
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1

Referimo-nos aí a um caso mais recente e bastante difundido internacionalmente, mas é possível dizer
que, pelo menos desde 1971, tem havido proposições formais e regulamentais que atribuem uma função
educativa à cidade e a instituições outras que não a escolar – por exemplo, a proposta de cidade educativa
apresentada pela Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, da UNESCO (NogueraRamírez, 2011).
2
Recuperado de http://www.educared.org/educa/index.cfm?pg=revista_educarede.especiais&id_especial=114.
3
Como se sabe, os registros que hoje se têm sobre o pensamento de Sócrates são fornecidos por terceiros,
ou seja, pela obra de escritores que, de uma forma ou de outra, dedicaram-se a transmitir o pensamento do
filósofo grego, uma vez que não há textos de sua própria autoria. Assim, para efeitos deste trabalho, em
momento algum estará em questão o pensamento filosófico de Sócrates, que será tratado tão somente como um personagem do texto de Platão. Tal posicionamento também é coerente com a opção por tomar as
obras analisadas em sua acepção ficcional.
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Tema e objetivos
Esta proposta de comunicação tem por tema a escrita epistolar, entendida aqui como um dispositivo particular, a um tempo produtor de modos de subjetivação e, simultaneamente, maquinismo cujo uso será capaz de gerar um confronto com os limites desses mesmos modos
subjetivadores e engendrar uma “autocriação ética” (Aquino, 2011). Colocar a escrita no epicentro de um problema de investigação possibilita então perscrutar os modos como determinados repertórios identitários são aí forjados. De modo mais concreto, este estudo incide na
escrita epistolar produzida por diversos artistas portugueses no decorrer no século XX (do começo até à década de setenta, aproximadamente), veículo pelo qual se foram redigindo enunciados acerca dos modos de produção inventiva e da sua relação com a formação ou a
educação do artista, ou, de modo mais genérico, daquele que se propõe a seguir uma via de
compromisso com um trabalho inventivo.
A escrita é aqui percebida portanto como um ponto de contato entre uma prática de liberdade e,
paradoxalmente, a produção de uma disciplina de vida. Reconheceríamos nela, junto com Foucault e Barthes, um lugar privilegiado de luta com a linguagem, uma luta própria da modernidade, um gesto agonístico através da tomada da palavra que visa, não a decifração de si, mas
o embate com uma linguagem socialmente estabelecida.
O problema que aqui tomo é então o dos enunciados produzidos acerca da educação dos artistas tomada por si próprios e que irá contemplar uma série de propostas de vida destinadas a
possibilitar esse devir criativo (relação consigo próprio, relação com os pares, relação com os
mestres, relação com as instituições). Parto da hipótese de que a “vanguarda histórica” foi
acompanhada de uma reflexividade sistemática acerca das dinâmicas, formais e informais, que
subjaziam à formação do jovem artista, procurando romper com um certo estilo de vida (diríamos uma “vida governada”) e inventar uma outra estética de existência, justamente através
dessa prática de enunciação e produção de discurso. A este propósito, Walter Benjamin (1975),
esclarece que a imagem do artista moderno se aproxima da imagem do herói, cuja “força de
vontade” é um “dom precioso” capaz de emprestar algo de inconfundível a qualquer ação.
A escrita como atividade de crítica, através da tomada da palavra pelos artistas consistiria não
tanto na reinvindicação de “não ser governado” mas sobretudo na procura de alternativas que
permitiriam “não ser governado assim, por isso, em nome desses princípios, em vista de tais
objetivos e por meio de tais procedimentos, não dessa forma, não para isso, não por eles”
(Foucault, 1978). A atitude crítica seria então o reverso do “movimento da governamentalização,
da sociedade e dos indivíduos ao mesmo tempo”. Colocar as reinvindicações dos artistas modernos, através da sua escrita, ou da sua procura de tomar a palavra, no lugar da “crítica” permite-nos, talvez, compreender como figuras que ocuparam num momento o lugar do “rebelde e
resistente” foram “absorvidas pela história de arte” e, como tal, pactuam hoje com uma verdade instituída e estável ou como um discurso de uma certa indignação se tornou na nossa herança do que significa ser criativo.
No caso específico da correspondência, a escrita constitui um exercício da soberania de si que
visa a transformação da singularidade do sujeito, estruturando uma contínua procura de transformar a vida numa obra de arte. Esta procura constitui um modo de subjetivação através do
qual o sujeito procura ter uma vida bela, orientando a reflexão moral para a estilização da sua
atividade. Trata-se assim de uma certa maneira de viver em que o valor moral não provém da
conformidade com um código de comportamentos mas com certos “princípios gerais no uso dos
prazeres” (Foucault, 2006). Como sugere Blanchot (2011), a partir do momento em que a obra
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se converte em busca da arte “o escritor sente cada vez mais a necessidade de manter uma
relação consigo”. Escrever para esquecer, diz Blanchot, escrever como movimento de dessubjectivação, sugere Foucault, no caso da correspondência, essa relação para consigo irá convocar também o outro. A troca de escrita-resposta-escrita, que se estabelece na correspondência,
e se fixa na elaboração de conselhos e sugestões de ajuda, revela uma reciprocidade de “olhar”
e de “exame”. A escrita epistolar implica, quer no destinatário, quer em quem escreve, um
agudo exercício de instrospecção sempre em torno do tema do “deciframento de si por si”, ao
mesmo tempo que viabiliza “uma abertura que se dá ao outro sobre si mesmo” (Foucault,
2006). Tratando de assuntos quotidianos, as cartas transportam não a importância de certa
actividade mas a sua posição dentro de um certo regime de si, dentro da “qualidade” de um
“modo de ser”, fazendo coincidir “o olhar do outro com o olhar que se lança sobre si mesmo”.

Cronologia e fontes:
O estudo incide sobre um conjunto de cartas trocadas entre artistas portugueses no período
que decorre entre o começo do século XX e o seu terceiro quartel. Este conjunto de escritos
está disponível através de algumas edições (por exemplo, Cesariny & Silva, 2008; Ferreira P. T.,
1981), bem como nos espólios de artistas da Biblioteca Nacional e da Biblioteca de Arte da
Fundação Calouste Gulbenkian.
O amplo arco cronológico permite identificar continuidades e descontinuidades discursivas para
além dos acontecimentos históricos tidos como fundadores, tais como as sucessivas reformas
da academia e o nascimento de diversos movimentos artístico-literários. Esta delimitação cronológica abrange diversos movimentos artísticos e culturais e abarca diversos acontecimentos político-educacionais, bem como uma progressiva abertura da sociedade portuguesa ao exterior.
Compreende ainda as reformas da academia, a dinâmica cultural dos Modernismo português e
o convívio dos artistas de vanguarda com o regime do Estado Novo.
Metodologia
Trata-se aqui de uma aproximação à proposta de Michel Foucault de se empreender um trabalho gerador de um “história do pensamento”, o que Foucault fazia diferenciar de uma “história
das mentalidades” e de uma “história das representações” – a primeira direcionada à descrição
de comportamentos e expressões e a segunda a uma análise das ideologias. Uma história do
pensamento incidiria portanto em “focos de experiência” sobre os quais se articulariam “formas
de saber possível”, “matrizes normativas de comportamento” para os indivíduos e, por último,
“modos de existência virtuais para sujeitos possíveis” (Foucault, 2010). Neste caso, a análise
incide no foco de experiência do devir artista e da sua relação com a educação, formal e informal.
Procuro identificar nesses textos a circulação de enunciados acerca da (i) da formação do jovem artista; (ii) da criação de um estilo de vida comprometido com a produção de um trabalho
inventivo, dentro de um determinado regime de si; (iii) da crítica às instituições vigentes.
Conclusões
Sendo um trabalho ainda em curso, podemos apenas apontar alguns sentidos para os quais as
conclusões do estudo se encaminham. Por um lado, as conclusões a retirar do estudo apontam
para as questões específicas da reflexão acerca da crítica na modernidade: um período histórico

CD-ROM DE ATAS | 1092 | COLUBHE 2012

privilegiado para estudar dispositivos de poder-saber sujeitadores, através da elaboração de
questões acerca da autoridade – que autoridade aceitar, que modelo seguir e da sua comparação com outros períodos históricos: “os antigos são superiores aos modernos?”, “estamos num
período de decadência, etc.?” (Foucault, 2010). Por outro, da reflexão acerca da contemporaneidade do modernos, resultaria que os movimentos de vanguarda, ou o desejo de vanguarda,
como reação às instituições existentes, nomeadamente as instituições escolares, destinadas a
deliberar acerca do futuro de cada um, fizessem da figura do artista a concretização da utopia
máxima da modernidade: o indivíduo livre-responsável-autónomo, capaz de deliberar o desígnio
da sua biografia num processo de relação para consigo próprio a forjar a sua identidade de “artista”.
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Tema e Objetivos
Ainda que não tenha sido objeto específico de atenção por parte de Michel Foucault, a
escrita apresenta-se como uma questão transversal em sua trajetória de pensamento, ao pontilhar suas reflexões sobre a loucura, a função autor, as práticas penais e, por fim, o cuidado de
si na Antiguidade. É no interior desse vasto e complexo arco de pensamento que a escrita desponta como um lugar de tensão entre forças ético-políticas marcadas, de um lado, por determinada conformação dos modos de subjetivação na Modernidade, e, de outro, como possibilidade
de transfiguração radical desses mesmos modos.
É o que podemos atestar, aliás, não somente por meio de seus estudos, mas pela própria natureza do trabalho escritural levado a cabo pelo pensador. Infensa a uma suposta finalidade de comunicação ou expressão de ideias, a escrita, para Foucault, firma-se como prática
possível de articulação entre modos abertos de pensamento e a incontornável descentração
subjetiva daquele que a eles se lança. Em outras palavras, o que está em jogo no processo escritural, tal como imaginado por Foucault, é o desalojamento das comodidades discursivas em
torno da mera transmissão de ideias, desalojamento em direção ao terreno arriscado do que
poderia ser denominado escrita-experiência: campo de transtorno das verdades naturalizadas
que atravessam o já dito, ao vetorizarem a potência de modos de pensamento e de existência
vocacionados à novidade. Isso significa que, em nome de uma espécie de dobrar-se sobre si
mesmo, aquele que escreve o faria não para afiliar-se ao que já se pensa, mas para deixar de
pensá-lo, assim o entende o próprio Foucault ao explicitar o desejo de que seus livros operassem como explosivos – eficazes e belos como fogos de artifício, mas que, depois de carbonizados pelo uso, deixassem apenas um rastro marcante na memória (FOUCAULT, 2006). Uma
escrita, portanto de uso circunstancial e estratégico, avessa à ordem de representação de um
mundo ou de um sujeito acabados. Um tipo de escrita que fosse capaz de afirmar-se no mundo
como, “em última instância, apenas superfície de inscrição de uma vida: seus revezes, suas circunvoluções, seu inacabamento compulsório” (AQUINO, 2011)
Partindo da hipótese concernente a uma relação intrínseca entre vida, pensamento e
escrita, seria possível, de antemão, realizar uma interpelação das práticas escriturais levadas a
cabo não só pela escola, mas na sociedade em geral, por meio das quais elas adquirem forma e
função eminentemente comunicativas ou informacionais. A escrita, como comumente é apreendida e executada, ganha, assim, contornos fixantes, estabilizadores: ou tomam-se os escritos
como veículos da verdade, ou então se o executam, no caso dos escritos pessoais, para expressar e consolidar uma suposta essência subjetiva. Lugar, pois, não do constante fluxo e transformação do pensamento e do sujeito, mas antes da reconfortante busca e estabelecimento de
um sentido estável e finalista de e para ambos.
Nossa hipótese nuclear está municiada teórica e metodologicamente nas discussões
empreendidas pelo pensador francês acerca das relações de poder relativos à escrita em nossa
sociedade. Dois são os textos mais significativos nesse âmbito: a conferência O que é um autor?, de 1969, e sua aula inaugural no Collège de France, A ordem do discurso, de 1970.
Na primeira, Foucault trata de marcar a função que o sujeito desempenha na ordenação dos discursos, elaborando o conceito de função autor, esta sustentada não pelo indivíduo
em si que escreve, mas pelo nome do autor que ele carrega; uma entidade formada a partir
dos recortes feitos numa obra e cujo efeito, retroativo, é a caracterização desses mesmos recortes. Proveniente de uma emergência histórica delimitada no momento em que os discursos
passam a ser submetidos a uma legalidade penal, tal função dar-se-ia de acordo com o tipo de
discurso em questão, ocorrendo, por exemplo, de maneira mais marcada nos textos literários,
em que a subjetividade do autor é sempre atualizada, do que nos textos científicos, no interior
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dos quais, antes de uma pretensa subjetividade, o que está em questão é a repetição e o desenvolvimento de procedimentos metodológicos.
Valendo-se do exemplo do discurso literário, Foucault elucida o modo de constituição
dessa função, cuja elaboração complexa segue basicamente o estabelecimento de um ser de
razão autor, por meio do qual se buscaria dar um status realista à ficção, atribuindo à escritura
uma origem em alguma medida psicologizada como expressão profunda da subjetividade do
autor, ou ainda na noção de sujeito criativo, dotado de um projeto de escrita.
Foucault (2001) afirma que estamos acostumados, em nossa cultura, a imaginar que o
autor seria
a instância criadora que emerge de uma obra em que ele deposita, com uma infinita riqueza e generosidade, um mundo inesgotável de significações. Estamos acostumados a pensar que o autor é tão diferente de todos os outros homens, de tal
forma transcendente a todas as linguagens, que ao falar o sentido prolifera e prolifera infinitamente. A verdade é completamente diferente: o autor não é uma fonte
infinita de significações que viriam preencher a obra, o autor não precede as
obras. Ele é um certo princípio funcional pelo qual, em nossa cultura, delimita-se,
exclui-se ou seleciona-se. (p. 288)
A função autor, nos textos literários, seria aquela responsável por introduzir o discurso
fictício da literatura nas raias aceitáveis da verdade cartesiana moderna. O autor da obra, assim, apesar de ser tido por todos como a fonte inesgotável de novos sentidos, executa justamente o papel inverso, ao operar a submissão, o apaziguamento e o enfraquecimento desses
novos sentidos que a ficção oferece, associando-os ao plano da verossimilhança típico de nossa
vontade de verdade.
O controle da temível e pesada materialidade dos discursos na sociedade ocidental, a
propósito, é o tema ao qual Foucault se endereça em sua aula inaugural, A ordem do discurso.
Nela, vemos o pensador esquadrinhar analiticamente diversas categorias de procedimentos que
determinam a seleção, organização e redistribuição daquilo que pode ser enunciado. Trata-se
de formas de controle divididas em três categorias: as externas ao discurso, como a segregação
do discurso do louco; as internas a ele, como a própria função autor; e, ainda, as de sujeição
do discurso, isto é, a restrição daqueles que podem produzir determinado discurso, por meio do
estabelecimento das regras de funcionamento dos mesmos.
Dentre as possibilidades apresentadas por Foucault de tais formas de rarefação da produção discursiva, interessa-nos tratar das sociedades de discurso, cujo efeito é o jogo ambíguo
entre a conservação dos discursos, o ocultamento de seus meios de produção e sua divulgação.
Um exemplo disso seriam os rapsodos antigos, dos quais o aprendizado da técnica de elaboração e de recitação estava longe de ser alcançado apenas com a escuta. Nessa altura, Foucault
(2005) antevê nas práticas contemporâneas da escrita literária – salvaguardadas as diferenças
históricas – uma difusa sociedade de discurso:
É bem possível que o ato de escrever tal como está hoje institucionalizado no livro,
no sistema de edição e no personagem do escritor, tenha lugar em uma "sociedade
de discurso" difusa, talvez, mas certamente coercitiva. A diferença do escritor, sem
cessar oposta por ele mesmo à atividade de qualquer outro sujeito que fala ou escreve, o caráter intransitivo que empresta a seu discurso, a singularidade fundamental que atribui há muito tempo à “escritura”, a dissimetria afirmada entre a “criação”
e qualquer outra prática do sistema lingüístico, tudo isto manifesta na formulação (e
tende, aliás, a reconduzir no jogo das práticas) a existência de certa "sociedade do
discurso". (p. 40)
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Vemos aí como são elencadas a função autor e a própria literatura – instituição que
englobaria o que podemos entender por “livro”, “sistema de edição” e “personagem do escritor”
– como vetores de controle, de governo ou, ainda, de pedagogização do gesto escritural.
Talvez parecesse incomum considerar a literatura como algo prescritivo, que dita normas e constrange gestos, uma vez que, no imaginário social em torno da arte de escrever, estamos acostumados a vê-la como um campo discursivo privilegiado no que se refere à
resistência aos discursos majoritários e dominadores, seja política, seja culturalmente. O próprio
Foucault, em passagens anteriores, mostrara-se entusiasmado em tomá-la nesse sentido.
Não podemos, no entanto, negar os efeitos empíricos da discursividade da literatura
quando levamos em conta, por exemplo, as situações mais corriqueiras de leitura ou escrita,
em que a atribuição de um texto a determinado autor delimita ou, ao menos, incita tipos de
recepção e distribuição diferenciados, ou quando nos vemos paralisados à sombra das grandes
obras literárias, tidos como textos intocáveis e, ademais, fruto de uma suposta genialidade criativa, cujo acesso seria restrito a um pequeno círculo de iniciados.
Nesse sentido, a tarefa crítica foucaultiana, que podemos tomar como um esvaziamento do sentido a priori da “grande literatura”, parece-nos, ao contrário, potencializadora do gesto
escritural, ou melhor, de outro tipo de gesto escritural.
Âmbito cronológico e metodologia
Aliando-nos a tais pressupostos teóricos, a pesquisa em questão – ainda em andamento – objetiva investigar empiricamente o modus operandi da sociedade discursiva dos literatos
brasileiros, com o fito de cartografar alguns vetores discursivos que governam as práticas escriturais na atualidade.
A escolha de um corpus para a análise de tais enunciados, no entanto, não seguiu o
caminho mais evidente da seleção dos próprios textos literários. Um desvio estratégico animou
nossa escolha, posto que buscamos nos distanciar de discursos oficiais, como a da crítica literária. Dai que flagar as relações de poder – ou a própria história, se assim o quisermos – não
pressupõe apenas a focalização de discursos institucionalizados, mas também, e talvez fundamentalmente, aqueles discursos menores, laterais ou incidentais, discursos presentes, por
exemplo, ao rés de experiências cotidianas, como bem demonstra a investida analítica foucaultiana em A vida dos homens infames.
Assim, justifica-se nossa opção por analisar os depoimentos obtidos por meio de entrevistas por escritores brasileiros, tidos aqui como aqueles que ocupam o lugar de experts da escrita, sendo nosso âmbito cronológico de cinquenta e sete anos (de 1939-1996). Ainda,
buscamos abarcar em nossa escolha as mais diversas classificações formais: romancistas, cronistas, poetas e dramaturgos. Chegamos, por fim, à relação de nove autores entrevistados, a
saber: Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, João
Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues e Rubem Braga. A fim de selecionar os escritores que fariam parte de nosso arquivo, seguimos o critério de
consagração pública dos autores, fosse no âmbito da crítica, fosse no do público leitor.
Findos o levantamento, a catalogação e a digitalização do corpus, seguimos os trabalhos com a elaboração de cinco categorias temáticas: 1) processos formativos; 2) mecanismos
de criação; 3) o papel ou função da literatura; 4) o escritor em sua rede de relações com outros
autores; e 5) as asserções sobre a leitura. Trata-se de cinco patamares enunciativos eleitos com
vistas ao delineamento do emaranhado de sentidos imanentes aos trabalhos da escrita, ainda
que, em nosso caso, circunscritos à sua dimensão literária.
Tais categorias temáticas, por sua vez, resultaram em alguns eixos discursivos que
atravessaram os depoimentos. São eles: a gênese da escrita; o imperativo do escrever literário;
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o silêncio da escrita; a relação entre criador e criatura; a não profissionalização do escritor; a
missão da escrita; por fim, a escrita como vocação. Todos eles voltam-se à prática dos literatos
no sentido de diferenciá-la do que seriam outros modos de escrita, sendo que a divisão que ora
propomos não expressa linhas claramente independentes, mas, antes, intensamente relacionadas sobre o pano de fundo dos processos de criação relativos à escrita que se quer literária.
No primeiro eixo, o que se coloca em questão é a determinação da gênese da escrita,
de seu local ou situação de origem. São diversas as posições dos autores em relação a esse
quesito, mas a referência a termos transcendentes como inspiração é corrente, ou, quando a
inspiração é negada, temos em seu lugar a alegação de um trabalho intenso e moroso:
Quando estou escrevendo alguma coisa eu anoto a qualquer hora do dia ou da
noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, não é? Agora quando estou
no ato de concatenar as inspirações, aí sou obrigada a trabalhar diariamente. (LISPECTOR, 1977)
[...] As idéias para os livros parecem vir no vento. É uma espécie de processo de
polinização. Processo misterioso. O ficcionista não deve tentar compreendê-lo. O
que deve, isso sim, é evitar a inseminação artificial, pois ela produz livros como o
meu romance Saga, o pior de quantos até hoje escrevi. (VERÍSSIMO, 1973)
Todo mundo se considera “inspirado”, fala-se muito em inspiração [...] Eu confesso que não tenho nenhum interesse por inspiração e procuro mesmo anular a inspiração. Surge um assunto, eu anoto. [...] Para mim é uma tarefa muito penosa, é
um negócio que me esgota, e eu preciso estar em forma e com muita disposição
pra poder me interessar, para escrever. Eu tenho a impressão de que eu poderia
ficar perfeitamente sem escrever. (MELO NETO, 1991)
E também choco meus livros. Uma palavra, uma única palavra ou frase podem me
manter ocupado durante horas ou dias. Para isso, não preciso forçosamente de um
escritório [...] Temos de aprender outra vez a dedicar muito tempo a um pensamento; daí seriam escritos livros melhores. Os livros nascem, quando a pessoa
pensa; o ato de escrever já é a técnica e a alegria do jogo com as palavras. (ROSA, 1979)

A segunda categoria, que versa sobre a relação dos escritores com o processo de criação textual, traz, aliada à ideia de inspiração, uma noção de escrita imperativa, isto é, um processo de criação sobre o qual o escritor não tem controle e que acaba por controlá-lo. Aqueles
que negam a inspiração como possibilidade, por sua vez, mostram-se dominantes na relação
com o processo de criação. Ainda assim, o ofício da escrita acaba imbuído de certa imperatividade quando é apresentado como algo que se tenta ao máximo evitar.
Acontecem-me os poemas inesperadamente e às vezes mesmo fulminantemente. De tal modo que a minha impressão a posteriori é que não fiz o poema: ele é
que se fez em mim. Mesmo o que parece mais composto. (BANDEIRA, 1944)

Não preciso inventar contos, eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. [...] Isto
me acontece de forma tão conseqüente e inevitável, que às vezes quase acredito
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que eu mesmo, João, sou um conto contado por mim mesmo. É tão imperativo...
(ROSA, 1979)

Todo o mundo que escreve literatura diz: “esse poema se impôs, eu não podia
deixar de o escrever”. Nunca me aconteceu isso. Um poema eu o faço porque estabeleço que quero fazer um poema. Tem poemas meus que levaram anos a escrever, como aquele Tecendo a manhã de A Educação pela Pedra: passei
praticamente dez anos para o concluir. (MELO NETO, 2000)

[...] Como eu disse, esse trabalho é muito penoso; eu o evito o mais que posso.
(MELO NETO, 1991)
Percebemos a mesma oposição quando se trata de delimitar a criação literária na temporalidade. Ainda aqui, tal escrita firma-se como diferenciada quando seus autores a tratam
como algo inconstante no tempo – seja por seu caráter autônomo e imperativo, seja por se
apresentar como algo que demanda tempo e trabalho excessivos. Contra essa afasia da escrita,
são elencados, então, diversas técnicas de escape.
Tenho períodos de produzir intensamente e tenho períodos-hiatos em que a vida
fica intolerável. [...] Podem ser longos e eu vegeto nesse período ou então, para
me salvar, me lanço logo noutra coisa como, por exemplo, eu acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo histórias para crianças. [...] É muito duro o período entre um trabalho e outro e ao mesmo tempo é necessário para haver uma
espécie de esvaziamento da cabeça pra poder nascer alguma outra coisa, se nascer. É tudo tão incerto. (LISPECTOR, 1977)

Marina Colasanti: Há um tempo atrás você estava atravessando um período de crise de escritura. Quer dizer, você não queria escrever. Você tinha acabado o livro
anterior a esta novela que está escrevendo agora. Inclusive você dizia que a tua libertação seria poder não escrever.
Clarice: É claro!... Escrever é um fardo! (LISPECTOR, 2005)
Ah! Quantos vácuos se abriram na minha vida de escritor! Quantos períodos em
que tive a impressão de que estava esgotado, seco! Esses momentos não chegam
a me apavorar, mas me preocupam muito, me afligem... Minha mulher, que me
conhece muito bem, não dá importância a essas crises. Sabe que de repente, sem
o menor sinal prévio, ela pode ouvir o som de minha máquina num rá-tá-tá de metralhadora. É que uma nova idéia me veio e eu comecei a trabalhar. O escritor usa
vários truques para enfrentar essas panes. Um deles é forçar a mão. O outro é
simplesmente esperar. Eu uso de ambos, alternadamente. (VERÍSSIMO, 1973)

Tenho a impressão de que eu nunca tive crise de criação literária. Acontece que
criar, escrever, me cansa muito. Escrevo o menos que posso, porque realmente é
um trabalho esgotante para mim. [...] Minha mania, minha vida, é a leitura. Ocasionalmente eu saio da leitura para escrever... (MELO NETO, 1991)
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A autonomia daquilo que é escrito em relação àquele que o escreve, aparece novamente para caracterizar a escrita, mas agora em relação não à emergência do texto, mas à seu desenvolvimento. O texto criatura, ganha então vida própria, dando ao escritor a genialidade dos
demiurgos. É interessante perceber como esse efeito, em todo enigmático e quase mágico da
escrita, é imediatamente cooptado pelo discurso psicologizante que daria ares de veracidade à
existência de sentidos ocultos e profundos. É o que vemos ocorrer em trechos como:

MARINA COLASANTI: Quando a gente estava vindo para cá, você disse
que já estava cansada da personagem da novela que você está escrevendo.
CLARICE: Pois é, de tanto lidar com ela.
MARINA:Você fala da personagem como se estivesse falando de uma pessoa existente, que te comanda.
CLARICE: Mas existe a pessoa, eu vejo a pessoa, e ela se comanda muito.
Ela é nordestina e eu tinha que botar para fora um dia o Nordeste que eu
vivi. Então estou fazendo, com muita preguiça, porque o que me interessa é
anotar, juntar é muito chato. (LISPECTOR, 2005)
AFFONSO ROMANO DE SANTANNA: Deixa eu criar um problema para
você. Você sabe que a crítica literária hoje tem a seguinte teoria: o texto é
exatamente igual ao sonho, tem um conteúdo manifesto e um conteúdo
latente. [...] Quer dizer, há uma certa faixa no texto que, como no sonho,
foge ao controle do sonhador...
CLARICE: É, fugiu ao controle quando eu, por exemplo, percebi que a
mulher G.H. ia ter que comer o interior da barata. Eu estremeci de susto.
(LISPECTOR, 2005)
A influência de amigos e parentes na criação de minhas personagens é em
geral obra do inconsciente, esse misterioso computador programado por
nossas vivências. Lembro-me dum caso em que propositadamente tomei um
tio meu, Nestor Veríssimo, para modelo duma personagem de O tempo e o
Vento: Toríbio Cambará. Lá pelas tantas, Toríbio, como um potro bravo,
tomou a rédea nos dentes, disparou e passou a viver sua vida independentemente de meu tio Nestor e do próprio autor do romance.
(VERÍSSIMO, 1973)
A profissionalização da escrita dos literatos torna-se também um tema controverso e
que marca sua diferenciação principalmente em relação à escrita jornalística. Aquela, afeita aos
movimentos caprichosos e ocultos das subjetividades autorais, rechaçaria a possibilidade de vir
a ser um trabalho profissional, isto é, de submeter-se a horários e demandas externos a ela ou
então externos à origem na subjetividade do escritor.
- Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira
de escritora?
Eu nunca assumi. Eu nunca assumi. [...] Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser
amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, consigo
mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora eu faço
questão de não ser uma profissional... para manter minha liberdade. (LISPECTOR, 1977)
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CLARICE: [...] houve um jornal chamado Dom Casmurro, para onde eu levei
também algumas coisas, também sem nenhum conhecimento... Aí, eu cheguei lá
e eles ficaram encantados, me acharam linda, que eu tinha a voz mais bonita do
mundo e publicaram. Não pagavam nada, é claro.
AFFONSO: É porque o dinheiro corrompe talentos...
CLARICE: Completamente... (risos) Os talentos menores... (LISPECTOR, 2005)
Eu não sei como encarar isso, pelo seguinte: todas as vezes que a imprensa se
refere a mim, me chama de poeta; mas, na realidade, a minha produção jornalística é muito maior e incomparavelmente superior a de poeta. Me deram esse título de poeta quando, na verdade, eu sou é jornalista. Eu fui jornalista desde
rapazinho [...] Então, a minha vocação é mesmo para o jornal. (ANDRADE, 1995)

Ela não obedece a nenhuma interferência: eu não sou um profissional da poesia,
eu convivo com ela por uma necessidade de expressão, até mesmo para fins terapêuticos, digamos: conflitos psicológicos, problemas, inquietações, dúvidas que
eu tive... (ANDRADE, 1995)

Principalmente, descobri que a poesia profissional, tal como se deve manejá-la
na elaboração de poemas, pode ser a morte da poesia verdadeira. Por isso, retornei à "saga", à lenda, ao conto simples, pois quem escreve estes assuntos é a
vida e não a lei das regras chamadas poéticas. (ROSA, 2000)

A coisa é a seguinte: escrever para mim, muito mais do que uma decisão profissional, é um destino. Escrever é o meu destino! Não é um caso de opção. Eu só
tinha esta opção, uma vez que nasci assim. (RODRIGUES, s/d)

Fiz crônica desde Cachoeiro do Itapemirim, mas a especialização ficou por conta
da necessidade de ganhar um pouco mais, porque jornal sempre pagou pouco.
Depois, com a crônica não precisava ir tanto ao jornal, pegar no pesado. (BRAGA, 1987)

Bem, imaginei sempre que no dia em que me aposentasse eu poderia escrever
mais livremente, mas acontece o seguinte: eu escrevia sempre nas horas vagas,
e agora que todas as minhas horas são vagas não tenho estímulo. Outra coisa, a
gente não pode escrever permanentemente poesia porque os nervos não resistem, de forma que eu trabalho muito, e escrever poesia é um trabalho esgotante.
(MELO NETO, 1996)
A escrita literária, em seu potencial de diferenciação, pode ser vista como tendo um
efeito político e social determinante na sociedade. A esse clamor por uma transformação e melhoria do mundo, alguns escritores afirmam que seu trabalho é uma ferramenta de auxílio na
transformação dos outros – no governo destes, se o pensamos com Foucault –, enquanto outros preferem negar esse tipo de funcionalidade, entendendo a literatura como algo que, quando possui função, é relativa a questões pessoais, subjetivas e terapêuticas, restando ao
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jornalismo ou outras instituições discursivas o papel político efetivo. De todo modo, seja como
cuidado de si ou governo do outro, é outorgado um estatuto de exceção à escrita pelos literatos.
Não altera em nada... Não altera em nada... Eu escrevo sem esperança de que o
que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada. [...] Porque no fundo
a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar
de um modo ou de outro, não é? (LISPECTOR, 1977)
Eu acho que o poeta cumprirá melhor sua missão se fizer versos e esses versos
forem bons. Se os seus temas coincidirem com os problemas do mundo de hoje,
tanto melhor; mas se ele contar apenas a sua dor-de-cotovelo, a sua emoção
particular, ainda assim estará fazendo um bem à humanidade. Porque a pessoa
que sentir aquela mesma emoção, o mesmo sofrimento de amor, a mesma dor
física ou de saudade lendo o poeta — se ele realizou bem o seu poema —, essa
pessoa se sentirá confortada. Acho que esse é um dos grandes benefícios da literatura: causar bem aos outros — não apenas politicamente, socialmente, mas
pelo simples fato de transmitir uma vivência, uma emoção que é assimilada pelo
próximo. (ANDRADE, 1963)
Além do mais, isso é feito com um sentimento não digo de utilidade — porque
sou cético a respeito da utilidade da poesia, pelo menos da utilidade imediata —,
mas com o intuito de manifestar um protesto, de fazer com que os outros saibam
que alguém, pelo menos, não gostou daquilo. Se eu for esperar um livro, que
demora três, quatro anos pra sair, o protesto será inócuo. Então faço isso no jornal. Sem nenhuma pretensão, suponho estar fazendo uma poesia engajada nesse sentido, restrito: estou dizendo, no jornal, as coisas que me revoltam, em
forma poética. Esse não é o objetivo principal da poesia: é um objetivo imediato,
como jornalista que sou. Utilizando a técnica poética, penso que concilio as duas
coisas, fazendo um poema que possa repercutir no coração dos outros. (ANDRADE, 1963)
Acho que a missão política do romancista é esta, de fazer luz sobre as injustiças
sociais, mostrar a crueldade ou desonestidade dos governantes, denunciar as
atrocidades e jamais desertar o seu posto. Se não possui uma poderosa lâmpada
elétrica, que use o seu lampião, um candeeiro, um toco de vela...
[...]
O que me parece mau, em princípio é o romance político sectário, o que segue a
sinuosa linha tantas vezes contraditória dos partidos. (VERÍSSIMO, 1973)
A função do artista é expressar a realidade. Os administradores, os políticos,
quem seja, que resolvam o que há de injustiça nessa realidade. Não é obrigação
do artista". (RODRIGUES, s/d)

Embora eu veja o escritor como um homem que assume uma grande responsabilidade, creio entretanto que não deveria se ocupar de política; não desta forma
de política. Sua missão é muito mais importante: é o próprio homem. Por isso a
política nos toma um tempo valioso. Quando os escritores levam a sério seu
compromisso, a política se torna supérflua. (ROSA, 1979)
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O intelectual que entra na política não faz nenhum bem para ninguém. Em primeiro lugar, não entende nada da política. Antigamente, a política era uma profissão para pessoas com determinados conhecimentos e hábitos. Era um dom.
Todo mundo virar político é ridículo. [...] Para o artista, a melhor maneira de servir a pátria é servindo arte. (RODRIGUES, 1980)

Por fim, a escritura como dom, ou como única possibilidade de vida, é outro eixo discursivo importante na constituição da diferença. Aqui, o caráter de uma escrita trascendente e
superior à qualquer outra manifestação atinge talvez seu mais alto grau.
Escrever é o meu destino! Não é um caso de opção. Eu só tinha esta opção, uma
vez que nasci assim. (RODRIGUES, s/d)

Por que escrevo é um negócio complicado... Eu tenho a impressão de que a gente
escreve por dois motivos. Ou por excesso de ser - é o tipo do escritor transbordante, como a maioria dos escritores brasileiros; é uma atitude completamente romântica -, ou por falta de ser. Eu sinto que me falta alguma coisa. Então, escrever é
uma maneira que eu tenho de me completar. Sou como aquele sujeito que não
tem perna e usa uma perna de pau, uma muleta. A poesia preenche um vazio existencial. (MELO NETO, 1991)

Sim, veja, penso desta forma: cada homem tem seu lugar no mundo e no tempo
que lhe é concedido. Sua tarefa nunca é maior que sua capacidade para poder
cumpri-la. Ela consiste em preencher seu lugar, em servir à verdade e aos homens. Conheço meu lugar e minha tarefa; muitos homens não conhecem, ou chegam a fazê-lo quando é demasiado tarde. Por isso, tudo é muito simples para mim,
e só espero fazer justiça a esse lugar e a essa tarefa. (ROSA, 1979)

Não acho que poesia se aprenda em escola - evidentemente. A poesia obedece a
um impulso interior e a uma certa vocação, uma certa fatalidade. (ANDRADE,
1994)

Considerações finais
Embora nossa análise ainda possa se estender por outros aspectos do corpus, o saldo
de nosso percurso até o momento já nos permite identificar mais detalhadamente algumas especificidades da operação discursiva em torno de um tipo de escrita atravessada pelas noções
de função-autor e de sociedade de discurso de literatos. A escrita, nos termos daqueles que
dela seriam detentores e, ao mesmo tempo, guardiões, é delimitada como uma prática portadora de funções transcendentes tanto no âmbito político quanto na esfera pessoal, estando vedado, portanto, atribuir-lhe um estatuto de profissão. Ao contrário, tratar-se-ia de um fazer
gerador de produtos vivos e independentes, bem como possuidor de uma frequência incontrolável, misteriosa e psicologizada.
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Tais são, ao que nos parece, algumas das fronteiras de produção da discursividade literária. É importante fazermos uma ressalva, no entanto, de que não há aqui uma intenção de
vilanizar o indivíduo escritor. O objeto de crítica, nesse caso, remete ao estatuto da literatura
como espaço soberano da escrita; a mesma interpelação que, aliás, vemos em Guimarães Rosa
e Clarice Lispector:
Não deve haver nenhuma diferença entre homens e escritores; esta é apenas uma
maldita invenção dos cientistas, que querem fazer deles duas pessoas totalmente
distintas. Acho isso ridículo. A vida deve fazer justiça à obra, e a obra à vida. (ROSA, 1979)
[...] literatura é uma palavra detestável -, é fora do ato de escrever. (LISPECTOR,
2005)
Não se trata, menos ainda, de perspectivar uma possibilidade mais democrática de regime escriturístico em que todos praticariam a literatura, escreveriam romances e fariam, assim, um porvir melhor. Trata-se tão somente de liberar o gesto da escrita dos compromissos
literários e deixá-lo como que a nu. O mesmo caminho que talvez já se insinue na indefinição
drummondiana:
Nem sei mesmo se sou um escritor. Todo mundo que aprendeu a ler e escrever é
mais ou menos escritor. E o é tanto mais quanto menos procure dar ao que escreve o tom de literatura. (ANDRADE, 1968)
A literatura e seus derivados perderiam sentido a partir daí, sendo necessário talvez
estabelecer outros critérios para a produção e a circulação dos textos. Critérios talvez mais vazios, porém não menos potentes, como o de intensidade ou manuseabilidade dos escritos, enfim sua capacidade de produzir mais escrita, outras escritas.
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GÉNERO E HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO. DESAFIOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS E
PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA
Teresa PINTO, Coordenadora
A introdução da dimensão de género, quer como realidade cultural, quer como categoria analítica, na construção do saber, tem contribuído para questionar os critérios de inteligibilidade histórica, para construir novas interpretações e para rever
objetos, conceitos, categorias, fontes e métodos. A História da Educação, quer em
Portugal, quer no Brasil, não tem ﬁcado à margem do processo de integração da
problemática do género, reforçando o seu carácter pluridimensional. Nesta mesa
pretende-se partilhar, comparar e discutir as perspetivas teóricas e metodológicas
que conformam os estudos que nela se integram e que versam geograﬁas, épocas
e temáticas não só diversas, mas também pouco exploradas. A história de vida de
uma mulher letrada no espaço luso-brasileiro setecentista, a abordagem do ensino
industrial oitocentista português à luz das relações sociais entre mulheres e homens, uma perspetiva histórica e de género sobre a Educação Física no sistema
educativo português, um caso de relação entre educadoras e imprensa no Brasil
na década de 1920, introduzindo novas fontes e a releitura de outras, evidenciarão
(re)conﬁgurações da história da educação que contrariam a construção e transmissão de um passado no qual «non mémorisée, la femme reste blanche comme
l’oubli» (Farge, 1979: 17).
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TERESA MARGARIDA DA SILVA E
ORTA: O DESVELAR DA HISTÓRIA
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Este trabalho visa apresentar os caminhos percorridos para a escrita da história de vida
da luso-brasileira Teresa Margarida da Silva e Orta (1711-1793), a primeira romancista de língua portuguesa, autora das Máximas de virtude e formosura..., publicado em Lisboa, em 1752.
A pesquisa, realizada entre 2001 e 2004, objetivava conhecer quem era Teresa Margarida, o
que ela escrevera, qual a sua história de vida, e integrou a tese de doutorado1 defendida, em
2004, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), sob a orientação da Professora Maria Arisnete Câmara de Morais.
Incomodavam-me as poucas linhas, quando as há, que as histórias da literatura, tanto
as portuguesas quanto as brasileiras, dedicam a uma pioneira das nossas literaturas2. As informações sobre a vida da autora eram poucas e por vezes conflitantes. No início da pesquisa, o
que eu tinha em mãos era apenas uma cópia da edição das Aventuras de Diófanes, publicada
em 1945, pela Imprensa Nacional Brasileira, na coleção Biblioteca Popular Brasileira, iniciativa
do então Ministério da Educação e Saúde do governo Vargas. O prefácio e apêndice de Rui Bloem, jornalista paulista, foram as primeiras pistas que segui. Assim, caí em campo à procura do
rastro de Teresa Margarida a fim de poder montar o quebra-cabeça da vida da escritora. Lembro que, em 2001, as informações e o uso da internet ainda não eram o que são hoje, por isso
tudo era mais difícil, mas devo dizer que cada achado constituía um imenso prazer. A título de
exemplo, em 1993, foi publicada uma nova edição da obra de Teresa Margarida, numa iniciativa
da pesquisadora Ceila Montez, mas só a encontrei passados alguns meses. O livro, intitulado
Obra reunida, apresenta introdução, pesquisa bibliográfica e notas da pesquisadora que foram
fundamentais, pois remetiam para novas leituras. Em Natal, já se haviam esgotado as fontes
sobre a escritora, por isso as viagens foram inevitáveis. No Brasil, pesquisei na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro; na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (USP) e na Biblioteca Guita e José Mindlin (SP), em São
Paulo. Encontrei escassa bibliografia da autora e sobre ela, exceção feita à biblioteca do bibliófilo José Mindlin, onde me deparei com todas as edições do romance e uma antologia manuscrita
que contém o "Poema épico-trágico dividido em cinco prantos que oferece ao Altíssimo D. Teresa Margarida da Silva e Orta presa num Mosteiro de Freiras da Província da Beira feitos pela
mesma presa". O acesso às fontes que os pesquisadores anteriores citavam, algumas vezes, só
foi possível encomendando livros aos alfarrabistas - aos sebos brasileiros.
Como numa investigação policial, uma pista conduz a outras e assim se vai de pista em
pista até conseguir encaixar todas as peças do quebra-cabeças. Por isso, viajei a Portugal. Em
Lisboa, pesquisei na Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Ultramarino e na Biblioteca Nacional
de Lisboa. Visitei os lugares onde a escritora viveu. Pesquisei sobre a autora, sobre a família
dela e a do marido, sobre o círculo de amizades, sobre o contexto histórico e social do período.
Foi a partir dos fragmentos encontrados que escrevi a história de vida de Teresa Margarida da
Silva e Orta. Pesquisar sobre o século XVIII é encontrar muitos vazios, pois muitos documentos
foram perdidos no terremoto de 1755, além de não haver um espólio especifico da escritora e
de os documentos encontrarem-se dispersos, o que dificulta a busca, sobretudo, na Torre do
Tombo.
Parti do conceito de que a escrita da história se faz por meio de uma operação historiográfica (CERTEAU, 2002), em que o lugar social, as práticas acadêmicas e a escrita se combinam de forma a constituir uma práxis, cuja centralidade é preenchida pelo objeto de pesquisa.
Seguindo a abordagem teórico-metodológica da nova história cultural (LE GOFF, 1993; DUBY,
1994; CHARTIER, 2002) e da teoria da escrita de biografia (EDEL, 1990; PIERRE, 1994; LEJEUNE, 1995; LEVI, 2002), às pesquisas em fontes primárias somaram-se leituras de textos
escritos no século XVIII e textos sobre o período em que Teresa Margarida viveu, visto ter em
mente que o diálogo e o confronto entre as fontes eram essenciais para construir uma história
dialógica e polifônica (BAHKTIN, 1993). Era também necessário compreender os “laços de in-
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terdependências” (CHARTIER, 1990) reguladores da sociedade portuguesa e brasileira do século XVIII, tanto os estabelecidos pelas relações de poder e pelas estratégias a elas inerentes
como as táticas astuciosas (CERTEAU, 1994) empreendidas pelos/(as) que constituíram a massa anônima.
Segui uma abordagem em que “a reconstituição do contexto histórico e social em que
se desenrolam os acontecimentos permite compreender o que à primeira vista parece inexplicável e desconcertante” (LEVI, 2002, p. 175). A biografia e o contexto caminharam juntos, procurando mostrar as contradições e a pluralidade do período revisitado, para mostrar quem foi
Teresa Margarida, a nossa primeira romancista, e como ela se movimentava na sociedade do
seu tempo.
Nascida em São Paulo, em 1711, Teresa Margarida é filha de José Ramos da Silva, emigrante português que chegou ao Brasil, em 1695, aos 12 anos, como criado de servir e de Catariana de Orta, brasileira, descendente dos primeiros colonos portugueses, que se fixaram em
São Paulo. Pertence, pois, a uma família cuja genealogia evidencia, pelo lado paterno, a emigração, a saída de muitos portugueses da pátria em busca de oportunidades mundo afora; pelo
lado materno, a mestiçagem, processo constituinte da brasilidade. O processo para Habilitação
do Santo Ofício do pai de Teresa Margarida revela a origem humilde do pai e o sangue mestiço
da mãe3. O pai realizou o sonho do emigrante: voltar à pátria rico e ostentar a riqueza. Foi Provedor da Casa da Moeda de Lisboa, tornou-se familiar do Santo Ofício e Cavaleiro da Ordem de
Cristo, etapas outrora indispensáveis para a mobilidade social. A legitimação da fidalguia obteve-a de D. João V através de carta de brasão, expedida no ano da morte – 1743.4
Teresa Margarida teria 5 anos quando chegou a Portugal e nunca mais voltou ao Brasil.
Foi educada no Convento das Trinas, na Madragoa, que ficava perto da casa da família situada
à rua do Guarda-Mor. O pai encaminhara as duas filhas à vida religiosa, destino, então, honrado
e econômico para meninas de boa família. Isso porque as despesas necessárias para o ingresso
na vida religiosa eram mais modestas do que as do dote obrigatório para a realização de um
bom casamento. Quis, porém, o destino que Teresa Margarida conhecesse e se apaixonasse
por um dos frequentadores dos dias de grade daquele convento. O amado era Pedro Jansen
Moeller, dez anos mais velho do que ela, filho de uma família fidalga, que sempre andava às
voltas com dificuldades financeiras.
Conseguiu que o pai a tirasse do convento, provavelmente com a ajuda do irmão Matias Aires, que sabia ser o convento “um modo de tirar-se a liberdade aos homens e às mulheres,
e nestas veio a cair o rigor do excesso; [...] Prendem-se as feras, e também se prendem as
mulheres; aquelas por brabeza, estas por mansidão” (1980, p. 102-3). Matias Aires, cinco anos
mais velho do que a Teresa Margarida, era nessa época estudante de Leis, na Universidade de
Coimbra. Era já o pensamento das luzes que o iluminava na defesa da irmã5.
O pai manteve Teresa Margarida em cárcere privado, a fim de evitar os encontros entre
os dois jovens. Mas essa atitude mostrou-se ineficaz, pois o casal de namorados contou com o
apoio de uma rede de amigos, o que permitiu a troca de correspondência e possibilitou arquitetarem um plano para conseguirem casar-se. Assim, em 20 de janeiro de 1728, por procuração,
e à revelia paterna, celebrava-se o casamento, mediante uma autorização especial da Igreja.
Esse casamento deve ter sido comentado na Lisboa da época, dado que, alguns anos depois,
um papel avulso satirizava a figura do “brasileiro”, aquele que emigrara pobre e voltara rico.
Dizia:
Sécia contratador é aquele moço, que foi de pé descalço de um bate-folha,
que foi ao Rio de Janeiro vender Santos Antoninos de coco, e cá vem ostentar moedas de ouro: foi lá roubar pelos sertões as minas, e cá vem despender às mãos cheias. [...] Tendo missa em casa, porque hoje inculca
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muita sécia, e com o fim de lhe não namorarem as filhas: se é que o não
tem de lha tirar algum sécia por justiça. 6
Casada, Teresa Margarida passou a frequentar a corte. O sogro era desembargador e
homem da confiança de D. João V, que também o nomeou administrador dos bens do irmão
mais novo, o Infante D. Manuel. O casal tinha entre familiares e amigos gente importante, pertencente ao círculo de poder, o que pode ser comprovado pelos padrinhos dos 12 filhos do casal. Em sua casa, reunir-se-ia um grupo seleto de intelectuais e políticos, ao qual pertenciam
alguns estrangeirados, homens educados no estrangeiro e defensores dos princípios ideológicos
das luzes.
A educação, Teresa Margarida recebeu-a no convento, onde teria sido “instruída em a
Música, Poesia e alguma parte da Astronomia” confessava, porém, “de Grego não sei coisa alguma, e as mais línguas pouco melhor as entendo” (ORTA, 1993, p. 67, 57). Depois de casada,
teria vindo o grande aprendizado, o conhecimento do mundo através de leituras e do trato social, uma experiência por vezes silenciosa, em que a arte de saber escutar é fundamental. O
convívio com Alexandre de Gusmão, secretário de D. João V, educado em Paris, padrinho de
um dos filhos de Teresa Margarida, teria ajudado a moldar a sua visão de mundo, posto que
ambos propugnavam por uma sociedade onde não houvesse escravos, onde o rei emanasse
justiça, bondade e sabedoria.
Em 1743, o pai morreu. No testamento, o velho provedor relembra detalhadamente as
relações com a filha Teresa Margarida desde que esta se casara, em 1728, contra sua vontade.
José Ramos da Silva declara que o genro:
[...] vindo várias vezes com a dita sua mulher me furtaram por parcelas a quantia vinte mil cruzados em cujas ocasiões eu me houve com
a maior prudência e sofrimento qual Deus Nosso Senhor é presente
por mais que eu queria acautelar-me nada bastava este ponto parece
que o devia eu calar porém considerando nele atentamente e com os
olhos postos em Deus achei que devia fazer esta expressa declaração
não para que conste o que há nesta matéria mas também porque pode ser preciso nem ser posto que deixo posto (sic) digo que eu deixo
no silêncio uma circunstância que pode ser necessária havendo contenda de juízo maiormente quando há terceiro prejudicado. (apud
ENNES, 1944, p. 424-5)
No testamento são detalhadas as quantias entregues a Teresa Margarida e a seu marido,
e é determinado que todos os bens passem a constituir um morgado para Matias Aires. É explicitado, ainda, que o morgado nunca poderá ser herdado pelos descendentes de Teresa Margarida. Ela disputa a legítima paterna em tribunal e o irmão alega que ela recebeu muito mais do
que lhe caberia em herança, num processo que se arrastou pelos tribunais mesmo após a morte de ambos.
Em 1752, é publicado em Lisboa o livro Máximas de virtude e formosura ..., assinado por
Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira. A Gazeta de Lisboa de 17 de agosto de 1752 em uma
nota informava os leitores que se tratava de:
[...] obra discreta, erudita, política e moral, em que a sua Autora, se não
estrangeira ao menos peregrina, no discurso e na elegância, imita ou excede ao sapientíssimo Fénelon na sua viagem de Telémaco, fazendo-se digna
das mais atenciosas venerações. Vende-se na loja de Francisco da Silva,
defronte de Santo António7.
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Sobre a autora, considerava o redator que, provavelmente, seria estrangeira ou mulher
viajada, surpreso, talvez, com a “erudição” e a pertinência da obra sobre assuntos como “política e moral”. O redator e proprietário desse jornal José Freire Montarroio, conhecido acadêmico
e leitor ávido, estabelecia relação do livro com a conhecida obra de Fénelon8, Télémaque, que
ainda não estava traduzida em Portugal.
Dorothea Engrassia Tavareda Dalmira é o pseudônimo anagramático de Dona Teresa
Margarida da Silva e Orta, que assim não se expunha publicamente, embora houvesse os que
conheciam a autoria do romance, pois um dos censores9 mostra conhecer a autora, comparando o encobrimento autoral à proteção que Têtis buscara para o filho Aquiles, disfarçando-o de
menina na corte do rei Licomedes. Barbosa Machado, autor da Biblioteca Lusitana, a primeira
bibliografia de escritores de língua portuguesa publicada entre 1741 e 1759, em quatro volumes, contemporâneo de Teresa Margarida, no tomo IV (1759), informa:
D. Theresa Margarida da Silva e Horta
(...) A instrução das línguas mais polidas da Europa lhe fez patentes
os mais delicados conceitos, que felizmente praticou na seguinte obra,
em que compete a discrição com a elegância

Máximas de virtude, e formosura com que Diófanes, Climenéia e Hemirena, Príncipes de Tebas, venceram os mais apertados lances da
desgraça. Lisboa, por Miguel Manescal da Costa, 1752, 8.
Saiu com o suposto nome Dorothea Engracia Tavareda Dalmira. (MACHADO, 1967, p. 271-2)
A autora, no prólogo, adverte aos que acharem erros que a obra foi escrita por uma mulher, tática de captatio benevolentiae que representa o fingimento10 de quem sabe que tem valor e ousa inscrever-se num universo masculino e num gênero novo. A escritora também vai
justificar algumas das opções que fez para contar a história, afirmando ter escolhido “os eventos e objetos fantásticos, mas não o essencial, que conduz para o melhor fim” amparando-se
no exemplo dos estrangeiros, Espanhóis, Franceses e Italianos, que, segundo ela, consideravam
ser “este método o que produz melhor efeito”. Isso porque não queria “mendigar notícias antigas, nem me arriscar a mentir errando, me resolvi a seguir o caminho desta idéia, em que são
os eventos, e objetos fantásticos, mas não o essencial, que conduz para o melhor fim” (ORTA,
1993, p. 57).
Essa justificativa referente ao modo de narrar projetando as ações para um espaço utópico, evitando a coincidência com o espaço real, deixaria a autora mais à vontade. Teresa Margarida também revela a preocupação com os paralelos que pudessem ser feitos entre a sua obra
e a de outros, avisando o leitor: “se neste pequeno livro achares cousa que te contente, não
entendas que são adoções, pois confesso que da pequena esfera deste entendimento só nasce
o inútil” (ORTA, 1993, p. 56). Embora a autora faça a defesa da originalidade da obra – vertente que será cara aos românticos, aspecto também focalizado por um dos censores – nós sabemos que, contrariamente ao afirmado, a tessitura do romance se faz de diversos intertextos, e
neste caso, contam-se os de romances gregos e os das Aventuras de Telémaco11.
Passados alguns meses da publicação da obra, em janeiro de 1753, Teresa Margarida ficou viúva. Tinha 42 anos, filhos ainda para criar e herdara uma pesada dívida que o marido
contraíra para implantar um engenho de serrar madeira, em Icatu, no Maranhão. Os credores
pressionavam a execução judicial, o que levou a escritora a escrever ao Marquês de Pombal
pedindo a sua intermediação na venda do negócio. Esperava contar com a mediação de Pombal
para que a coroa comprasse o engenho, não obteve, no entanto, apoio e as pendências judiciais arrastaram-se, sem solução, por anos a fio pelos tribunais.
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Em 1770, Teresa Margarida foi presa, acusada de perjuro, por ter contrariado interesses
do Marquês de Pombal, que não queria ver uma familiar sua casada com um rapaz sem fortuna
– o filho mais novo da escritora. Durante o período em que esteve presa (1770-1777), escreveu
dois poemas e uma oração. Os textos são o Poema épico-trágico, a Petição que a presa faz à
Rainha N. Senhora e a Novena do Patriarca S. Bento. O primeiro, um longo poema, constituído
por 132 oitavas em versos decassílabos, faltando no manuscrito a 64a, distribuídas entre a proposição e cinco prantos, cantos que apresentam número variável de estrofes; o segundo, um
romance de 44 versos dirigido a D. Maria I e uma inusitada oração a São Bento. São textos que
apresentam marcas da dor de quem teve uma história de vida marcada por temeridades e tragédias e resultam do pacto autobiográfico estabelecido, uma vez que autora e narradora coincidem (LEJEUNE, 1995), constituindo uma “autobiografia através de poesia” (CANDIDO, 1987,
p. 53).
O poema Épico-trágico foi escrito ou pelo menos terminado em 1776, após seis anos de
reclusão, em clausura, e nele Teresa Margarida narra as desventuras pelas quais passou desde
a prisão inesperada, a viagem até o cárcere e os infortúnios sucedidos durante o longo cativeiro. Contando mais de 60 anos, a autora encontrava-se “sem saúde, o corpo destroçado” quando chegou, mas o pior eram as dores morais e as perdas que sofreria durante os longos setes
anos em que ficou presa. O primogênito, educado em França, em quem ela depositava as maiores expectativas, morre12. A ele se dirige a narradora, pedindo: “Fala-me, Henrique, lá da
Eternidade, / Na prisão em que estou já sepultada: / Pois te chamam as vozes da saudade. /
Atende, morto, à mais desamparada.” A voz da saudade clama pela presença do filho, para que
este seja o consolo, porque “não acha nos vivos companhia”. Mas logo, a voz do bom senso
intervém: “Isto é Loucura, / O espírito não torna ao que eu dizia” (ORTA, 1993, p. 47). Santificando o filho, pede para que ele interceda junto a Deus por ela a fim de que a verdade triunfe.
Nessa vida imortal onde descansas,
Separado do orgulho dos mundanos,
Já conheces as falsas esperanças
Com que o mundo sustenta seus enganos:
Se podes lá de mim mostrar lembranças,
Roga a Deus que dissipe os ufanos
A força com que fazem cruel guerra
À verdade oprimida em toda a terra. (ORTA, 1993, p 49).
Para ela, que nada mais esperava da justiça humana, cuja fé vacilava num “Deus incompreensível”, resta a esperança da redenção, pois a “inocência atropelada / Sempre alcança
os troféus sendo invencível”. E assim foi. Passados 7 anos de cárcere, de sofrer a perda de entes queridos, entre eles 6 de seus 12 filhos, Teresa Margarida foi libertada. A liberdade foi alcançada em 1777 com a subida de D. Maria I ao trono. Nesse ano, o romance foi reeditado
com o título de Aventuras de Diófanes, título mantido a partir de então. Em 1790, três anos
antes da morte da escritora, saiu uma nova edição do romance com autoria atribuída a Alexandre de Gusmão13. Teresa Margarida morreu em Belas, arredores de Lisboa, aos 82 anos.
Com três edições no século XVIII – 1752, com duas tiragens; 1777; 1793, com duas tiragens – e uma edição mutilada em 1818, o livro contou com um público leitor considerável14, as
histórias da literatura, porém, não costumam incluir as mulheres que ousaram escrever.
De Teresa Margarida pode-se dizer que a sua vida daria um romance. O pai traçou-lhe o
destino – queria-a freira; ela apaixonou-se e ousou viver esse grande amor, casando aos 16
anos, à revelia da família, com uma autorização especial da Igreja. No tempo das luzes, foi ár-
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cade defensora de princípios iluministas que se patenteiam nas suas Aventuras de Diófanes. Na
vida, foi sempre temerária e romântica, seguindo a voz do coração.
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Na tese de doutorado, intitulada "Uma mulher e um livro: Teresa Margarida da Silva e Orta e As ventu-

ras de Diófanes", foi pesquisada a história de vida e a história das edições do romance. A pesquisa deu
origem ao livro As aventuras de Teresa Margarida da Silva e Orta em terras de Brasil e Portugal, publicado
em 2006, em Natal (RN).
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2

Afrânio Coutinho (1983); Alfredo Bosi (1999); Antonio Candido (1981); José Aderaldo Castelo (1999, vol.

I); José Veríssimo (1954); Massaud Moisés (1985); Nelson Werneck Sodré (1976); Ronald de Carvalho
(1929); Sílvio Romero (vol. II, 1980). Nenhum deles cita a autora. José Aderaldo Castelo, em Manifesta-

ções do período colonial (1975, p. 120, 125, 128-130), menciona a escritora, a única do período colonial
citada pelo estudioso. Luciana Stegagno Picchio (1997), embora se refira sumariamente à autora no corpo
do texto, no apêndice indica bibliografia de e sobre a autora. Já Lúcia Miguel Pereira (1950) refere-se à
autora como Margarida da Horta, ocorrendo a mesma confusão em Jorge de Souza Araújo (1999, p. 247).
Nas histórias da literatura portuguesa, o panorama não é muito diferente. Consultei Teófilo Braga (vol. IV,
1984), não havendo nenhuma menção a Teresa Margarida. António José Saraiva (1996), embora não inclua um verbete, refere-se à obra e à autora em três momentos. São breves referências que ocupam poucas linhas, ocorrendo a primeira quando traça um painel sobre a ficção sentimental do século XVIII;
depois, no capítulo sobre Poesia cultista e conceptista e por fim, no verbete sobre Matias Aires, irmão de
Teresa Margarida (cf. p. 465, 478, 584, 585). Feliciano Ramos (1963), Massaud Moisés (1997) e Benjamin
Abdala Júnior (1990) não chegam sequer a mencionar a autora.
3

Cf. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Habilitação de Santo Ofício. Letra J. Maço 23. Doc. 384. In:

ENNES, 1944, p. 259-331.
4

Cf. Carta de brasão, transcrita por ENNES, 1944, p. 432-4.

5

Em 1752, Matias Aires publica Reflexões sobre a vaidade dos homens, obra em que faz, por um lado, a

defesa da liberdade feminina, no tocante à escolha do amado; por outro, a denúncia da situação em que
muitas mulheres se encontravam nos conventos, privadas de liberdade, como feras “enjauladas” atrás de
grades. Cf. AIRES, 1980, p. 96-112.
6

DEFINIÇÃO..., 1746.

7

Gazeta de Lisboa no 28, p. 476.
8
Télémaque foi publicado em 1699, a tradução da obra, em Portugal, só ocorreu, em 1765. Havia, contudo, uma tradução espanhola desde 1723, com o título Las aventuras de Télémaco. Em Portugal, também
foi traduzido como Aventuras de Telêmaco; foi um dos livros mais lidos, no século XVIII e no XIX, tanto
no Brasil como em Portugal.
9

Em Portugal, a censura literária era exercida, desde 1628, de forma tripartida: Inquisição, Clero Ordiná-

rio e Desembargo do Paço. Nenhuma obra podia ser publicada sem ter sido lido e autorizada por três censores, representantes das três instâncias envolvidas. Os textos autorizando a publicação do livro de Teresa
Margarida constam da 1a edição. O censor do Ordinário, membro da Academia Real, certamente conhecia
a autora, por isso compara o recurso do pseudônimo ao episódio mitológico de Têtis escondendo Aquiles
para evitar a morte dele em Tróia.
Uso a palavra fingimento no sentido etimológico, isto é, de fazer ficção, de representar um papel.
11
A tese de Maria de Santa Cruz aborda, entre outros aspectos, as intertextualidades do romance (cf.
10

SANTA CRUZ, 1990, p. 221-325). Remeto também para Teresa Margarida da Silva e Orta: Lectiones in
fabula (cf. FLORES, 2009, p.1993-1999).
12

Estava a serviço do rei como capitão de cavalos. Em petição feita a D. Maria I, alguns anos depois Tere-

sa Margarida refere-se à morte do filho e ao posto que este exercia. (cf. AHU, cx 51, doc. 4968).
13

A meu ver, a atribuição da obra a uma figura conhecida, já falecida e sem descendentes, oferecia pro-

teção a Teresa Margarida, uma vez que Pina Manique, o intendente da polícia, reprimia com violência as
idéias novas. Por outro lado, a indicação de que o “verdadeiro autor” era Alexandre de Gusmão não deixaria de atrair novos olhares para o romance. Essa edição, contudo, deu azo a que alguns críticos manifestassem a sua misoginia, considerando que livro tão bem escrito só poderia ter um autor masculino. Vale
lembrar que o pensamento positivista do século XIX considerava que “a mulher autor não existe; é uma
contradição. O papel da mulher nas letras é o mesmo que na fábrica; ela serve onde o génio já não está
de serviço” (PROUDHON, Apud HOOCK-DEMARLE, 1994, p. 189).
14

Cf. Abreu, 2003, p. 105. Araújo, 1999, p. 247.
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Introdução
Pretende-se com este estudo problematizar o sentido da presença feminina nas escolas industriais públicas oitocentistas portuguesas desde a sua fundação, em 1884. Assumindo que a atual discrepância das escolhas escolares, em função do sexo, tem subjacente a interiorização
individual de determinadas conceções de feminidade e de masculinidade, torna-se necessário
explicar a afluência do sexo feminino às escolas industriais em meados da década de oitenta do
século XIX no contexto do próprio sistema do ensino industrial público liberal. Questionar-se-á o
modo como se coadunou a oferta de ensino industrial para o sexo feminino com uma representação social das mulheres que as dissociava, cada vez mais, da noção de trabalho produtivo e
profissional e que se consubstanciava, na Europa coeva, no incremento das escolas vocacionadas para o ensino da economia doméstica. Finalmente, discutir-se-á a constituição e o desenvolvimento do próprio sistema de ensino nas escolas industriais, entendido como um fenómeno
que corporizou, reproduziu e gerou paradigmas sociais de género.
Este estudo, inserido numa investigação mais vasta, é conduzido a partir da conceção de história como história relacional, isto é, uma história das relações sociais entre mulheres e homens
(Scott, 1988; Bock, 1989; Strobel e Bingham, 2004). De acordo com este pressuposto teórico, o
conceito de género assume um lugar central, quer como categoria de análise, isto é, como grelha de leitura aplicada, de forma sistemática, ao longo de todo o processo de pesquisa, quer
como dimensão da realidade cultural, ou seja, como elemento estruturante de todas as relações
sociais e humanas.
No que respeita às balizas temporais do estudo, considerou-se o período que decorreu entre a
criação das primeiras escolas públicas de ensino industrial, em 1884, e a implantação da 1ª República, em 1910. Estes vinte e sete anos correspondem à concretização possível do projeto da
monarquia constitucional relativo ao incremento de um ensino industrial e profissionalizante.
Contexto de emergência da problemática
Em Portugal, a tendência globalmente baixa dos índices de procura do ensino técnicoprofissional nas últimas décadas, mercê de uma cultura empresarial que não valoriza a escola,
apesar do investimento no capital humano ser considerado, atualmente, um fator crucial no
desenvolvimento dos países, tem apresentado recentemente alguma alteração por via do reforço dos cursos das novas oportunidades por parte do Estado. Esta modalidade de ensino, porém, continua a revelar disparidades acentuadas entre as escolhas efetuadas por cada um dos
sexos. Em 2009/10, as raparigas que escolheram cursos profissionais representavam apenas
18% do total nacional de matrículas no ensino secundário público e privado em 2009/10 (GEPE,
2011) e se dispuséssemos de estatísticas desagregadas por sexo e por curso profissional verificaríamos, por certo, uma distribuição dos dois sexos similar à verificada na estrutura do emprego por setores de atividade (Canço e Santos, 2011:93).
O modo como raparigas e rapazes se posicionam face às alternativas de formação e de prosseguimento de estudos oferecidas pelo sistema educativo reflete conceções estereotipadas de
género, bem enraizadas na população feminina e masculina, que condicionam a forma como
homens e mulheres se relacionam socialmente na vida pública e privada.
A ideia de que os homens devem ter profissões adequadas à sua responsabilidade de ganhapão, isto é, de sustento da família, e de que as mulheres precisam de ter uma atividade profissional coadunante com a sua função maternal, perdura na sociedade portuguesa e atravessa
todas as gerações (Torres, 2004). Esta conceção, consolidada ao longo da segunda metade de
oitocentos, disseminou-se a par do desenvolvimento do ensino industrial público em Portugal.
A análise cruzada do incremento das escolas industriais públicas oitocentistas e da afirmação
dos paradigmas de feminidade (vinculada à domesticidade e ao não-trabalho) e de masculinidade (associada ao trabalho e ganha-pão) afigura-se, pois, potencialmente fecunda para uma
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melhor compreensão, quer dos objetivos que nortearam a implementação daquela modalidade
de ensino em Portugal, quer do modo como se foram redefinindo os lugares sociais de mulheres e de homens na sociedade contemporânea.
A abordagem da temática do ensino nas escolas industriais sob a perspetiva da história das mulheres ou, mais precisamente, de uma história das relações sociais entre mulheres e homens,
procura conferir historicidade à dissociação, real e simbólica, das mulheres do ensino profissionalizante tão presente nos diagnósticos atuais da realidade portuguesa atrás patenteados. Por
outras palavras, esta abordagem obriga a encarar os processos de reconfiguração das relações
sociais entre mulheres e homens como fenómenos situados e, como tal, confere particular relevo aos condicionalismos espácio-temporais em que aqueles ocorrem.
Metodologia e fontes
Perante a inexistência, a nível nacional, de uma caracterização desagregada por sexo das escolas industriais oitocentistas, afigurou-se essencial o levantamento, a sistematização e a interpretação de dados quantitativos relativos à presença feminina nas escolas industriais e nas oficinas
a estas anexas, criadas durante os vinte e sete anos em análise. A recolha das estatísticas de
frequência das escolas industriais obrigou a usar tipologias diferenciadas de fontes (Anais de
Estatística, Anuário Estatístico de Portugal, relatórios dos inspetores, Boletim da Propriedade
Industrial, livros de matrículas das escolas), pois não existe um registo único e continuado para
a totalidade do período considerado. A esta descontinuidade, acresce a disparidade dos valores
nos casos em que existe mais do que uma fonte disponível.
Foi, ainda, mobilizado um conjunto diversificado de fontes manuscritas e impressas. A adoção
da perspetiva de género implicou a releitura sistemática dos diplomas legislativos e a consulta
de propostas, relatórios, correspondências e processos individuais. As fontes manuscritas relativas ao ensino nas escolas industriais encontram-se dispersas: Arquivos Históricos do Ministério
das Obras Públicas (AHMOP) e do Ministério da Educação (AHME); bibliotecas ou sótãos de escolas; Arquivos Históricos Municipais. A extinção do Instituto Histórico de Educação interrompeu
um trabalho notável, mas tão-só iniciado, de levantamento dos espólios existentes nas escolas
do país e de promoção da sua preservação junto das comunidades educativas locais (Nóvoa
(coord.), 1997)..
O Fundo do MOPCI do AHMOP tem um conjunto diversificado mas incompleto de documentos
manuscritos: correspondência, registos de despesas e de pessoal, catálogos de equipamento e
mobiliário, processos individuais. As coleções estão, contudo, muito incompletas e o avançado
estado de deterioração em que se encontram dificulta ou impossibilita a sua lisibilidade. A maior
parte do espólio terá sido transferida para o Ministério da Educação e encontrar-se-á no imenso
depósito do AHME. Neste apenas se tem acesso a um núcleo muito reduzido, de acesso difícil e
incerto e o seu estado de conservação é deplorável. A consulta da maior parte das fontes impressas realizou-se na Biblioteca Nacional, na Biblioteca do AHMOP e nos Reservados da CIG.
O contexto de criação das escolas de ensino industrial público
No século XIX, o ensino em escolas industriais surgiu como necessidade de criar e controlar
uma nova fonte de transmissão/formação de conhecimentos/saberes no que respeita à produção. A diversidade de modalidades adotadas nos diversos países, traduzindo as particularidades
dos respetivos contextos nacionais, foi transversalizada por dois eixos essenciais: a vontade de
colmatar a crise de aprendizagem, decorrente da eliminação das corporações, e a necessidade
de racionalizar e de modernizar os processos de trabalho, respondendo às exigências colocadas
por novas formas de organização da produção e pela aplicação de novas tecnologias. O ensino
técnico oitocentista oscilou, pois, entre esta dupla vocação, de acordo com as dinâmicas espácio-temporais do desenvolvimento económico dos países e com os lugares socioeconómicos
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e/ou políticos de emergência das iniciativas, dimensões que se combinaram, por sua vez, com
outras variáveis, como a posição mais ou menos periférica de cada país numa nova ordem
mundial, marcada, cada vez mais, pela capacidade de dominar os impérios, com o grau de influência das políticas nacionalistas, com os distintos cenários socioculturais, incluindo a amplitude da rede escolar do ensino primário e o seu impacto nos níveis de alfabetização, e com a
maior ou menor celeridade do processo de assimilação da ideologia das esferas separadas e do
paradigma da domesticidade feminina inerentes à sociedade burguesa e industrial.
O sistema português revelou mais afinidades com o belga e o francês, colhendo experiências de
outros países do continente, como a Itália e a Espanha. O processo foi centralizado pelo Estado,
mas este, mercê dos problemas financeiros que enfrentava e das prioridades de investimento
definidas, confrontou-se com os elevados custos que esta modalidade acarretava. Embora o
ensino industrial tenha sido criado em 1852, decorreram mais de trinta anos até à abertura das
primeiras escolas, em 1884, destinadas a ministrar os primeiros graus daquele ensino.
O atraso económico português, marcado pelo peso de um sector agrícola não modernizado e
por um sector secundário onde as pequenas unidades de produção, de cariz artesanal e oficinal, e o trabalho caseiro e domiciliário predominavam, a par de uma incipiente industrialização
assente, sobretudo, no emprego de mão-de-obra barata e não qualificada, não favorecia a procura de mestres, contramestres, condutores de trabalhos, ou, mesmo, de uma elite operária
mais especializada. Isto significou que as finalidades esperadas das modalidades de ensino nas
escolas industriais não encontraram, à partida, terreno propício no país. Acrescia que o desígnio
liberal de reduzir o analfabetismo e de educar o cidadão, através do ensino primário, não lograra cumprir-se, por insuficiência da rede escolar e pela dupla resistência das classes empregadora e trabalhadora. Nesta última, a pluriatividade constituía, ainda, uma característica dominante
e o sustento das famílias continuava a exigir que todos os seus elementos, crianças e adultos
de ambos os sexos, fossem mobilizados para o trabalho produtivo. Os dados estatísticos fornecidos pelos inquéritos industriais finisseculares, apesar de omitirem grande parte do trabalho
múltiplo, permanente, sazonal ou ocasional das mulheres, não deixavam de evidenciar taxas de
atividade feminina muito elevadas. Em inícios do século XX, porém, a adaptação dos instrumentos estatísticos aos critérios internacionais tornou-os menos adequados à realidade do trabalho
feminino, tornando-o, ainda, menos visível (Baptista, 1999).
O ensino profissional, vocacionado para as classes trabalhadoras, articulou-se, de início, com o
modelo de ensino primário com dois graus, todavia, o propósito de instituir um grau superior do
ensino primário, num país onde os resultados do ensino elementar eram parcos, mostrou-se, na
prática, pouco exequível e permaneceria sem resposta durante todo o período da monarquia
constitucional.
A tentativa do Ministério do Reino, em 1879, de estimular os poderes locais a criar escolas primárias com ensino profissional, obteve como resposta a inércia geral. Das raras iniciativas destacou-se a escola primária superior Rodrigues Sampaio, criada pela Câmara Municipal de
Lisboa, em 1883, a qual veio a ser integrada no sistema de ensino industrial público na década
de noventa. A mesma Câmara criou, em 1885, a escola primária superior Maria Pia, para o sexo
feminino, mas esta, por falta de procura para a vertente profissionalizante, acabaria por se vocacionar para o currículo liceal e converter-se-ia no primeiro liceu feminino em 1906. A iniciativa
governamental de 1879 visava revitalizar as indústrias locais. Algumas das localidades e das
áreas oficinais então sugeridas foram retomadas aquando da criação das escolas industriais,
como se verificou com a Cerâmica e a Modelação, nas Caldas da Rainha, a Tecelagem e a Tinturaria, em Portalegre e na Covilhã, e as Rendas, na Madeira e em Peniche.
Esta passagem de testemunho acabaria por inscrever o projeto de formação profissional das
escolas primárias superiores nos objetivos das escolas industriais, as únicas que os executivos
monárquicos lograram implementar no domínio da formação profissional de nível elementar e
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secundário. Deste vínculo resultaria a finalidade de aperfeiçoar e atualizar as competências dos
e das profissionais ligados/as a sectores que exigiam uma aprendizagem prévia, a qual, sem o
controlo das corporações, perdera qualidade e capacidade de se modernizar. Correspondiam a
este perfil os ofícios artesanais, as manufaturas semi-mecanizadas e muitas áreas de produção
domiciliária. As propostas de Joaquim de Vasconcelos, que tanto marcaram os objetivos das
escolas industriais criadas por António Augusto Aguiar, em 1884, inserem-se nesta linha, de
acordo com uma das vertentes prosseguidas noutros países europeus. O ensino do desenho
que ele preconizava, se bem que distinto do desenho artístico, não era o desenho técnico de
máquinas, mas o desenho aplicado à produção artesanal e caseira, ou seja, o que viria a ser
designado por design. O ensino industrial português oitocentista oscilaria entre esta vocação e
a de formar uma elite de operários especializados e de quadros técnicos de orientação e supervisão do trabalho industrial no quadro de unidades tecnologicamente mais modernizadas. A
massa operária não se enquadrava, à partida, em qualquer destas ofertas formativas, pois o
facto de ser não-qualificada e barata era sinónimo de mais-valia na lógica do incipiente capitalismo português.
Objetivos do ensino nas escolas industriais desde a sua criação até à implantação da
1.ª República.
Os objetivos definidos para as escolas industriais, bem como os tipos de oferta formativa implementados são fundamentais para acompanhar as alterações na divisão sexual do trabalho e
na construção das relações sociais de género. As mulheres continuaram ao longo do século XIX
a inserir-se nas diversas modalidades de produção em pequenas unidades artesanais, oficinais
e manufatureiras e predominavam no trabalho domiciliário, dedicando-se a atividades muito
diversificadas. Uma parte destas atividades inseria-se, tal como as que eram realizadas pelo
sexo masculino, nas referidas indústrias locais, às quais se destinava um ensino profissional
centrado na aprendizagem do desenho, visando revitalizá-las através do incremento da qualidade e do valor competitivo dos respetivos produtos face à concorrência estrangeira. No meio
fabril a situação era distinta. O sexo feminino predominava, por exemplo, em sectores de ponta, como era o caso do têxtil, do tabaco e do papel, integrando estabelecimentos de média e
grande dimensão, mas não era esta mão-de-obra barata e não qualificada que interessava formar em escolas industriais.
A análise da legislação que foi enquadrando o ensino nas escolas industriais, entre 1884 e
1910, mostrou que o desígnio primordial de investir na revitalização das indústrias locais, na
sua maioria de tipo artesanal, oficinal ou eventualmente manufatureiro, oferecendo preparação
ou aperfeiçoamento profissional aos respetivos artistas ou operários artífices, foi persistindo a
par do intuito de promover a introdução de novas indústrias, a inovação tecnológica, o incremento dos estabelecimentos fabris de maior dimensão, optando por formar pessoal mais categorizado e com maior capacidade de intervir neste nível de mudança. Esta dualidade, não só
transparece em aspetos distintivos entre diplomas, como coexiste dentro de cada um deles,
ocasionando inconsistências. Verificou-se que o sistema de ensino nas escolas industriais nunca
optou com clareza por um dos rumos atrás enunciados, pelo que a orgânica do sistema e o tipo
de oferta formativa presentes em cada diploma nem sempre se ajustaram com coerência aos
objetivos e ao público destinatário definidos como prioritários.
Em Portugal, os diplomas que criaram e regulamentaram as primeiras escolas de ensino industrial, em 1884, vocacionaram-nas para aprendizes ou oficiais das indústrias locais, em grande
parte ligadas às designadas artes industriais. Nesta consonância, dava-se prioridade ao desenho
elementar, pois a vertente prática fazia parte do quotidiano profissional de quem se encontrava
já inserido no mundo do trabalho. Vocacionado o ensino industrial para os diversos ramos produtivos de âmbito oficinal e artesanal, os cursos de desenho foram definidos tendo em conta a
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sua aplicabilidade às diversas atividades profissionais, fossem exercidas por homens ou por mulheres, pois essa era a realidade da esfera laboral. A congruência, explicitada na letra da lei,
entre o público destinatário dos cursos e a realidade de uma classe trabalhadora constituída por
homens e por mulheres impôs um novo olhar na análise da presença das mulheres no sistema
de ensino nas escolas industriais.
A inclusão inicial do sexo feminino nas escolas obriga a questionar o próprio sentido do sistema
de ensino industrial oitocentista em termos diferentes do que os que uma perspetiva de não
exclusão suscitaria. Não se trata de uma mera precisão de linguagem, mas de definir um lugar
teórico condutor da análise. Incluir não significa apenas tolerar e permitir, mas implica que, no
momento de conceber o sistema e a sua oferta curricular, se anteveem destinatários dos dois
sexos. Constatou-se que esta atitude se inverteu, antes do final do século. Ao longo da década
de noventa, a situação de crise financeira, de instabilidade social, de dificuldades governativas,
de desafios coloniais e de pressões internacionais, sublinhava as debilidades da economia e da
estrutura social nacionais. A necessidade de apostar na modernização tecnológica das unidades
industriais foi-se tornando mais premente.
A presença do sexo feminino nas escolas de ensino industrial
A aplicação da categoria de género à análise da rede de escolas e de oficinas e da respetiva
frequência, entre 1884 e 1910 mostrou que o alargamento da rede escolar foi um processo indissociável da presença do sexo feminino. A presença regular e contínua de alunas desde a
abertura das escolas e ao longo dos vinte e sete anos considerados afigurou-se uma realidade
inerente ao sistema e não se encontrou qualquer registo que indiciasse dificuldades ou resistências particulares associadas à frequência feminina.
A maior parte dos estabelecimentos foi criada entre 1884 e 1890 e a rede escolar não sofreu,
em termos quantitativos, mudanças significativas até 1910. O Baixo Alentejo permaneceu fora
deste sistema e a zona nor-nordeste foi dele excluída com o fecho das escolas de Chaves e de
Bragança. Nas vésperas da 1ª República a rede escolar apresentava-se, todavia, diminuta, em
virtude da falta de crescimento efetivo. Entre 1884 e 1910, embora a procura das escolas se
tivesse mostrado favorável ao sexo masculino, a taxa de feminização das matrículas nas escolas
industriais revelou uma tendência ascendente, traduzindo o reforço do peso relativo das mulheres, o qual foi muito significativo nos anos que precederam a 1ª República1. A apreciação da
distribuição das matrículas por escola revelou assinaláveis diferenças regionais e em função do
sexo. A circunscrição do sul reuniu, para o período considerado, cerca de quatro quintos do total de matrículas do sexo feminino, verificando-se que o fator litoral se associou a taxas de feminização mais elevadas. O volume de matrículas nas escolas esteve ligado, em ambos os
sexos, às oscilações e ao peso de escolas específicas, mas a preponderância do sexo masculino
esteve mais associada aos centros urbanos de maior importância do que a do sexo feminino A
escola de Peniche afigurou-se um caso particular, no conjunto das escolas industriais, pelas
elevadas taxas de feminização mantidas desde a sua criação2.
A clara assimetria entre a circunscrição do norte e a do sul, evidenciada pela cartografia da rede escolar acentuou-se no caso das oficinas. As oficinas, concentradas na circunscrição do sul
e, dentro desta, na região central do país, foram-se concentrando num menor número de escolas, tendo resultado, deste processo, o reforço da oferta para o sexo feminino: o número de
escolas com estabelecimentos oficinais para o sexo feminino mostrou-se, a partir do início da
última década de oitocentos, superior ao apurado para o sexo masculino. A prevalência das oficinas para o sexo feminino traduziu-se num volume de matrículas inesperado. As taxas de feminização, na vertente oficinal das escolas superaram, a nível global, as do sexo masculino e
representaram 58% do volume total recenseado entre 1886 (ano de inauguração das primeiras
oficinas) e 1910. Estes valores mostram que o ensino oficinal implementado privilegiou, na prá-
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tica, o sexo feminino. A afluência do sexo feminino mostrou-se menos dependente da diversidade de cursos oficinais, proporcionados por cada escola, do que a do sexo masculino. Outro
aspeto que as particularizou foi o elevado número de aprendizas por oficina, traduzido numa
média de alunas por mestra superior ao verificado para o sexo masculino.
Na reorganização de 1893, todos os cursos tinham vertente oficinal, de acordo com áreas profissionais que se considerava necessário revitalizar, qualificar ou incrementar e destinavam-se a
aprendizes/as e artífices de especialidades muito diversificadas das artes e ofícios, umas associadas ao sexo masculino, outras ao feminino e outras, ainda, exercidas por ambos. A análise
cruzada dos cursos estipulados no decreto de 1893, das estatísticas de frequência das oficinas e
do percurso profissional das mestras mostrou que os cursos abertos ao sexo feminino não se
circunscreveram aos cinco (Bordadeira, Rendeira, Modista, Costureira e Florista) que lhes têm
sido atribuídos, em virtude da sua designação, pela historiografia. Os cursos de Encadernador e
de Pintor Decorador foram comprovadamente frequentados pelos dois sexos. O curso de Lavrante de Couro foi sempre assegurado por uma mestra, que continuou em funções até 1904, e
nunca se identificaram registos de matrículas do sexo masculino.
A terminologia utilizada teve um efeito indutor muito claro na interpretação historiográfica. Em
primeiro lugar assumiu-se, que, sendo usado o género gramatical masculino para definir um
grupo de profissionais (Encadernador ou Pintor Decorador), estes só podiam ser homens. Em
segundo lugar, os substantivos comuns de dois, não surgindo precedidos de artigo (Lavrante de
Couro), são associados, de imediato, ao masculino. Lidos no masculino, os cursos foram rotulados e analisados em conformidade. A importância deste facto repercutiu-se no grau de visibilidade conferida às mulheres que frequentaram as escolas industriais, aspeto que assume
relevância em si mesmo e nos resultados da análise. A organização de 1893 revela que a codificação das atividades profissionais em femininas e masculinas ainda não se extremara e que a
divisão sexual do trabalho possibilitava áreas de flexibilidade e de coexistência dos dois sexos.
A realidade oficinal enraizou-se, sobretudo, numa lógica produtiva mais tradicional, privilegiando aprendizagens muito ligadas, por um lado, a sectores das artes oficinais que se pretendia
preservar e, por outro lado, a segmentos da indústria que continuavam vinculados à produção
realizada no domicílio ou em pequenas unidades manufatureiras. A procura de oficinas de trabalhos de aplicação (couro, madeiras, rendas, ourivesaria, encadernação, pintura) parece enquadrar-se no primeiro caso, enquanto que a elevada afluência às oficinas de corte e costura,
onde a máquina de costura constituía um elemento fundamental, daria resposta às necessidades dos sectores têxtil e de confeção.
Sublinhe-se que a oferta oficinal para o sexo feminino constituía um investimento acrescido, ao
contrário do que acontecia com as disciplinas do currículo escolar, cuja frequência podia ser mista
ou, no caso de se constituírem classes separadas, beneficiava dos mesmos espaços e docentes. A
criação de uma oficina implicava uma decisão formalizada por decreto, um edifício, equipamento
e material de trabalho e a contratação de pessoal. Este processo, que em nada diferia do usual
para o sexo masculino, implicou, contudo, em muitos casos, despesas superiores.
A Reforma de 1897 e a exclusão formal das mulheres do ensino industrial
A reforma do ensino industrial de 1897, ao consignar a separação entre cursos de desenho industrial, cursos industriais e cursos profissionais, indicia a adoção de um conceito de indústria
mais restrito e consentâneo com os princípios contemporâneos decorrentes da sociedade industrial. O contraste com os cursos industriais definidos em 1893 foi muito acentuado.
A progressiva restrição semântica do conceito de indústria implicou uma redefinição do trabalho
das mulheres no setor secundário. As unidades oficinais, manufatureiras e de trabalho domiciliário, que produziam diretamente para o mercado ou garantiam segmentos produtivos da indústria fabril, modalidades fortemente feminizadas, foram excluídas da categoria indústria.
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Compreende-se, pois, que a reforma de 1897 tivesse, também, eliminado os cursos industriais
para o sexo feminino, criando os cursos de Lavores Femininos. Formalizou-se, deste modo, uma
rutura no normativo das escolas industriais. Os cursos de Lavores Femininos eram cursos profissionalizantes destinados ao sexo feminino, mas o seu enquadramento na orgânica do sistema
ficou ambíguo, pois nem eram considerados de desenho industrial, nem profissionais. Na prática, não havendo condições financeiras para criar no país as almejadas escolas de ensino doméstico que vinham sendo fundadas no estrangeiro, as mulheres continuaram a frequentar as
escolas industriais e as oficinas que lhes eram destinadas até à reforma de Azevedo Neves, em
1918. Os cursos anteriores mantiveram-se, apenas a sua especificidade ficou invisibilizada ao
serem incorporados na designação genérica de Cursos de Lavores Femininos. As aprendizagens
proporcionadas continuaram a preparar e a qualificar para o exercício de atividades integradas
nos sectores artesanal, oficinal e domiciliário, que continuavam a constituir uma componente
complementar e imprescindível da produção industrial e a garantir o sustento de uma grande
parte (se bem que difícil de contabilizar) da população portuguesa. Todavia, os Cursos de Lavores Femininos deixaram, formalmente, de ser considerados industriais ou profissionais.
Conjugando-se com a crescente propagação da ideologia das esferas separadas e da domesticidade feminina, os debates em torno das leis regulamentadoras do trabalho industrial e o próprio
avanço da industrialização e concomitante declínio das atividades produtivas ligadas ao sector
artesanal e oficinal, a eliminação dos cursos industriais para o sexo feminino decretada pela reforma de 1897 revestiu-se de significativos efeitos simbólicos, porque o que não pode ser nomeado, não existe. O acesso às modalidades de formação profissional escolar tornou-se uma variável
de peso na definição dos lugares sociais de homens e de mulheres (Ballesteros, 2002).
Conclusão
A inclusão inicial das mulheres nas escolas industriais, expressa nos diplomas anteriores a 1897,
refletindo a realidade de uma esfera laboral que integrava homens e mulheres, revelou-se um
dado importante no processo de compreensão/ interpretação do sistema de ensino industrial
em finais do século XIX e inícios do século XX. O seu pendor para aprendizagens ligadas às indústrias caseiras tradicionais adequou-se às necessidades das pequenas unidades de produção,
oficinais e manufatureiras, e do trabalho domiciliário, cada vez mais feminizado. A presença
continuada das mulheres nas escolas e a sua predominância nas oficinas correlacionam-se coerentemente com o sistema. Nesta perspetiva, afigura-se relevante a identificação rigorosa das
destinatárias e dos destinatários dos cursos profissionais, reinterpretando a sua nomeação e
desconstruindo o modo como, através da linguagem, se representa a realidade e, em função
disso, se transmitem determinadas imagens sobre as atividades femininas e masculinas.
Na releitura das fontes, o significado historicamente situado de cada conceito assume particular
importância. A expressão ensino industrial remete para o conceito polissémico de indústria,
termo que, em finais de oitocentos e inícios da centúria seguinte, estava ainda muito associado
às artes e ofícios e, portanto, à aptidão para executar um trabalho manual, fosse por homens
ou por mulheres. Os objetivos do ensino nas escolas industriais foram balanceando entre o peso desta conotação e a emergência de um significado mais restrito e mais próximo do atual, o
da transformação de matérias-primas pela utilização da tecnologia fabril. Esta alteração semântica não é independente de um conceito de trabalho que dissociou a esfera doméstica e as mulheres das atividades consideradas produtivas. O articulado do diploma de 1897 reflete esse
novo olhar, mas a realidade socioeconómica do país não introduzira mudanças significativas no
trabalho das mulheres e as escolas continuaram a ser frequentadas pelo sexo feminino sem
mudanças práticas no seu funcionamento. Os cursos mantiveram-se, mas, ao serem renomeados e reclassificados, foram remetidos para o exterior da esfera produtiva industrial, mesmo se
a ela se destinavam, e foram representados como cursos especializados para a formação de
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boas esposas e mães, correspondendo ao ideal da domesticidade feminina. A realidade, porém,
é também o que dela se diz e o que dela se omite, pois é complexo o modo como se constrói a
memória (recordação e olvido) dos acontecimentos (Catroga, 2001). As novas representações
são incorporadas, reproduzidas e naturalizadas pelas práticas sociais e, por efeito da socialização, por cada indivíduo, perdendo as marcas da sua historicidade.
A aposta na preparação técnico-profissional, que habilitasse para o exercício de novas profissões e responsabilidades no contexto do processo de industrialização, foi a menos conseguida
no conjunto das escolas, pelo que, até 1910, o projeto de ensino industrial não logrou cumprir
os seus objetivos. No entanto, a rutura formal e simbólica entre as mulheres e o ensino industrial, introduzida pela reforma de 1897 e apenas efetivada na prática a partir de 1918, bem entrada a 1.ª República, deixou marcas profundas e, ainda hoje, difíceis de erradicar,
condicionando as escolhas vocacionais e os projetos profissionais das jovens.
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A taxa de feminização foi de 9,5%, em 1884/85, de 14,4%, em 1889/90, de 17,0%, em 1899/00, e de
18,1%, em 1909/10. Assinale-se, porém, que esta evolução registou oscilações, registando-se, por
exemplo, uma retração em 1896/97 (11,0%) e uma expansão em 1905/06 (21,4%).
2
A taxa de feminização média entre o início do seu funcionamento, em 1887/88, e 1909/10 foi de
78,7%.
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Introdução
A Educação Física (EF), como qualquer outra disciplina escolar, justifica a sua presença no
currículo pelo reconhecimento do seu valor educativo e pelos expectáveis beneficios que
proporcionará à melhoria de vida das pessoas e da sociedade (Graça, 2004). Esta disciplina é a
única que visa preferencialmente a corporalidade, distinguindo-se de outras áreas curriculares
pelo facto de educar, formar, socializar e possibilitar experiências a partir do corpo (Bento,
2004). Ousamos designá-la de EF corpórea, redundância que visa destacar esta área disciplinar
como espaço educativo que ajuda a situar as formas em que cada pessoa pensa, sente e move
o corpo, e de modo a permitir a compreensão e interpretação dos movimentos dos corpos na
relação com os sistemas e estruturas culturais nos quais esses significados são criados e
questionados (Dewar, 1993). Na perspectiva do desenvolvimento do currículo sugere-se a sua
centralidade em habilidades, conhecimentos e entendimentos transferíveis e no
desenvolvimento de uma confiança corpórea que constitui um pré-requisito para a entrada em
variados contextos educativos e sociais sem o sentimento imediato de uma auto-consciência de
inadequação (Penney e Jess, 2004). Na EF o que está em causa é a educação e a
aprendizagem, devendo proporcionar a alunos e alunas experiências positivas e importantes
que não tenham como eixo orientador estereótipos de género (Botelho Gomes, 2001). Por
outro lado, a EF parece providenciar uma ótima oportunidade para uma atenção detalhada à
disciplinarização do corpo, por se centrar no trabalho com o corpo, com a regulação e controlo
do corpo através de práticas desportivas ritualizadas (Hargreaves, 1986). Essa vigilância, como
em outras áreas educativas, está estruturada pelo género resultando na imposição de traçados
na educação corporal de meninas e raparigas ao longo da história da educação escolar, num
elencar de atividades desportivas desadequadas aos seus corpos, de vivências desportivas
censuradas, ainda hoje dissimulados nas orientações curriculares da EF.
É sobre a EF que pretendemos desenvolver uma análise numa perspetiva de género,
contribuindo para uma historiografia da EF feminina no sistema educativo português.
Metodologia
A recolha documental enquadra-se em estudos de natureza qualitativa, e neste tipo de
investigação quem investiga é o instrumento na recolha de dados (Patton, 2002; Mertens,
1998; Tuckman, 2000). No presente estudo as fontes documentais incluem os primeiros
programas oficiais de Educação Física em Portugal, os documentos regulamentadores da
Mocidade Portuguesa Feminina. Para além destes de natureza normativa, incluem-se revistas
de Educação, de Educação Física e Desportivas dos princípios do século XX.
Cientes que a análise constitui uma ação recíproca entre os dados e quem os estuda e das
componentes culturais que configuram o ato interpretativo (Denzin e Lincoln, 2000), procedeuse a uma análise interpretativa dos dados de forma a procurar determinar a representação da
educação física feminina no inicio do aparecimento da EF no sistema educativo em Portugal.
Educando os corpos da mulher-mãe e em busca de Sofia
Nas reformas da educação no século XIX, como na de Passos Manuel em 1836, os programas
estabelecem a obrigatoriedade da EF nas escolas primárias “Da Instrucção Primaria” da
seguinte forma: “Exercícios gymnasticos accommodados á idade”. Mas o percurso foi logo
interrompido, e na reforma da instrução pública de Costa Cabral (1844, Dec. de 20 de
setembro) a EF é suprimida. Com a designação de Educação Física regressa na reforma da
instrução primária de D. António Costa, em 1870 (Dec. de 16 de agosto), com algum relevo no
plano das disciplinas – “Educação physica : I. Gymnastica elementar combinada com exercícios
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vocais; hygiene popular”. Este politico progressista, que exerceu a pasta do Ministério da
Instrução Pública, previa no 1º grau a “ginástica elementar combinada com exercicios vocais” e
a “higiene popular” e para o 2º grau “ginástica e preceitos higiénicos”. Era defensor que a
ginástica devia ser ensinada nas escolas primárias de ambos os sexos, mas reconhecendo a
dificuldade de a instituir, apelava às mães e mulheres a sua colaboração na reforma nacional da
educação, não diferenciando o ser mulher do ser mãe - “Ó mães, que dais vidas às gerações
humanas”. Deviam, assim, ser as mães a solicitarem o ensino da ginastica nas escolas e a
incorporarem nos costumes do lar, incluindo o ensino às raparigas dado que «vigora a mulher
para o divino encargo da procriação» (Estrela, 1972)
Ao nível dos liceus a EF é introduzida em 1905 (Dec. de 29 de agosto) embora no regulamento
do ensino secundário para o sexo feminino, de 6 de março de 1890, já constava a “Gymnastica”
nas áreas de “fora das horas da classe” juntamente com o Desenho e os Lavores (Franco,
2003). Tal como a reforma no ensino de 1902, a de 1905 previa a inclusão da educação física
nos programas do ensino primário e do secundário mas de forma pouco efetiva.
Estes anos precedentes à implantação da República caracterizam-se por uma maior legislação
no âmbito da Educação e da EF, por publicações de várias obras estrangeiras de forma a suprir
a falta de manuais da especialidade, e por uma centralização na metodologia da “ginástica
sueca” no ensino da EF, embora não de forma integrada e fundamentada na realidade
portuguesa (Estrela, 1972).
Com a República o desenvolvimento no ensino teve repercussões também na educação física, e
a reforma da Instrução Primária e Normal em 1911 estabelecia o tipo de exercícios físicos a
serem realizados nos diferentes graus do ensino primário (Ferreira, 2004).
Em 1916 realiza-se em Portugal o “Primeiro Congresso Nacional de Educação Física” por
iniciativa do Ginásio Club Portugues (Lisboa de 9 a 12 de janeiro). Decorrente deste congresso
publica-se, um ano depois, o relatório composto por “teses, actas das sessões e documentos”
que na sua II tese intitulada “A Ginastica na Escola primária” e em um dos seus subcapítulos “a
ginástica e a estética” enaltece a importância deste tema na educação de jovens mas
salvaguardando a sua importância na educação das raparigas:

E se o interesse é grande tanto para os rapazes como para as
raparigas, para estas ainda mais o caso deve dizer respeito, e bem
pouca atenção sobre este aspécto se tem ligado ao seu
desenvolvimento físico, esquecendo que serão as mães de amanhã.
Se se tornam belas é por simples acaso. Se seus braços e pernas
ficam sem fórmas, o busto desgracioso, restalhes sofrer em silencio,
acusar a Providencia e… ficarem para tias.
Garantindo que “a educação física, a ginastica, é capaz de dar belesa e saude a todos” ressalva
que no que respeita ao sexo feminino “As mulheres, se nem todas podem ser bonitas e atingir
o belo, podem porêm ser graciosas e agradaveis de ver, desde que se esforçem em
desenvolver convenientemente e completamente o seu fisico”. Também são consideradas as
práticas da corrida e dos jogos como exercicios higiénicos e favoráveis ao desenvolvimento do
corpo, mas não na sua vertente estética e como tal, são desaconselhados às mulheres:
“desenvolvem-se é certo mas dando-nos a mulher-sexo forte, sem a graça que jamais deveria
perder, para não se dessexuar e perder o encanto que a torna fulcro de todo o labor humano”
(pp. 47)
Em 1919 o Regulamento do Ensino Primário Geral (Diário do Governo n.º 252 de 11-12-1919),
da responsabilidade do Ministério da Instrução Pública, no seu artg.º 32 ditava que “O ensino
primário geral será obrigatório e gratuito para todas as crianças de um e outro sexo dos sete
aos doze anos de idade”.
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Os Programas de Ensino Primário Geral (até V classe – 11, 12 anos) contemplam uma área do
seu currículo à “Higiene Individual, Gimnástica e Jogos Educativos, especializando os nacionais”
em que destaca um espaço “á Gimnástica”. Nesta legislação, muito descritiva de todos os
conteúdos e exercícios, apresentando inclusive lições tipo, não há qualquer referência ao sexo
feminino. Já nos Programas do Ensino Primário Superior, com expressa referência que o
sistema de educação física adotado é o sueco (conforme decreto de 29 agosto de 1905),
aparece uma única referência ao sexo feminino. Na apresentação das lições tipo da III classe
(14-15 anos) nas colunas da folha do plano da aula, para além dos títulos de “séries”,
“exercícios principais”, “ordem”, “vozes de comando” e “intensidade” a última coluna tem o
título “Defeso às meninas”. Interessante é verificar que exercício após exercício proposto, essa
coluna está em branco, até que a determinada altura aparece nessa coluna a palavra
“Moderado”. Na “ordem” 26 um exercicio a realizar no espaldar com suspensão “esternal”, com
uma intensidade proposta de “2v / 3v / 4v” deve ser adaptado às meninas pressupondo-se uma
moderação na intensidade, o que na altura se expressava no número de repetições do
exercício.
O regulamento de 1919 para além de instituir o ensino primário como obrigatório e gratuito
especifica o regime coeducativo no seu artg.º 34: “Nas Escolas do Ensino Primário Geral será
adoptado o regime coeducativo”.
Durante o período republicano em Portugal a coeducação teve uma duração efémera e de
modo bastante imperfeito. O debate em torno do tema da coeducação foi recorrente na fase
final do século XIX sequente aos movimentos de emancipação da mulher. Mas na primeira
república grande parte da elite intelectual afirmava o que “estava cientificamente provado”, que
as “mulheres eram frageis e menos inteligentes” pelo que seria nocivo desenvolver trabalho
intelectual em demasia (Araujo, 1993).
A argumentação, resultante de observações e avaliações cientificas, baseava-se nas distintas
caracteristicas fisiológicas, psicológicas e morais de homens e mulheres (Nóvoa, 2005), ditandolhes um caminho em termos de educação. Exemplo disso eram as publicações da altura
dedicadas às questões da educação, como o caso da Revista Escolar. Nesta revista um dos seus
editores – Albano Ramalho – também um dos seus fundadores e inspetor escolar, argumentava
frequentemente nos seus artigos em desfavor da coeducação. Em agosto de 1921, no n.º 2
desta revista (que prolongaria a sua publicação durante 15 anos, até 1935), num artigo
intitulado “Escolas sem frequência”, este editor a partir da constatação da redução de discentes
na escola primária, elenca um conjunto de causas que, no seu entender, promovia esse
abandono escolar, entre elas a coeducação: “Quanto ao sexo feminino, temos ainda a apontar
a coeducação, como causa do abandono da escola”. E refere a incoerência entre o currículo
escolar e os saberes próprios para as raparigas

Sendo a escola destinada, principalmente, a educar a criança para a
luta pela vida, imperioso se tornava que, as crianças do sexo
feminino, a escola primária não deixasse, de alguma forma, de
ministrar o ensino dos trabalhos mais próprios de tal sexo, que no
nosso país se ensinavam há muitas dezenas de anos (…) As raparigas
frequentam a escola primária para saírem dela sem aprenderem as
prendas próprias do seu sexo, sem saberem servir-se de uma tesoura
ou pegar uma agulha! (pp. 235).
Passado um ano, no n.º 8 e 9 de agosto/setembro de 1922, o mesmo editor alertava no seu
artigo “Método activo. O esfôrço pessoal do aluno” novamente critica a coeducação em Portugal
concluindo que “Parecendo ao Ministro que deu um passo para a frente, recuou. Foi um
retrógado quando supôs que fazia o papel de radical. Fêz legislação do século XVIII quando
julgou que se integrava no movimento pedagógico do século XX” (pp. 225).
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Mas não pensemos que esta visão era consensual, bem pelo contrário. É a mesma revista que
dá espaço a J. Alves de Sousa, no seu n.º 12 de dezembro de 1922, com um artigo intitulado
“A Coeducação” onde questiona o artigo aqui mencionado anteriormente de Albano Ramalho
(n.8 e 9), salvaguardando “se é que a opinião dum obscuro professor primário duma ignota
aldeia minhota se conta”. Partindo de afirmações do “sr. Inspector Albano Ramalho, que se nos
está revelando um primoroso e completo escritor pedagógico”, argumenta a favor do modelo
envolvendo ironia e crítica; ironia quando alude e transcreve extractos do texto de Albano
Ramalho, e critica a definição na altura do conceito de coeducação. Mas a certa altura
questiona e conjetura argumentos, duma forma assertiva que exprime bem o seu
posicionamento:

E porque não há de a mulher receber uma educação que a torne
independente, não a obrigando a aceitar o casamento como única
posição social a que pode aspirar? Eu sei; o princípio vai de encontro
àqueles que preferem a mulher boneca, a mulher superficial, a mulher
modêlo Sofia, de Rosseau. Mas êsses fizeram o seu tempo, e se ainda
piam, o seu piar é já fraquito, demonstrando a sua decrepitude.
A educação feminina e os primeiros regulamentos de Educação Física na Escola
O primeiro Regulamento Oficial de Educação Física data de 1920 e constituiu o primeiro
programa escolar de EF em Portugal, estabelecendo os fins e objectivos a alcançar, os
conteúdos, os exercícios a ministrar e os métodos de ensino a utilizar. Este Regulamento, além
de instituir uma metodologia - o método da ginástica sueca, aplicado nos seus princípios e
pureza -, levou ao estabelecimento de importantes decisões quanto à orgânica do
funcionamento da EF em Portugal nos anos em que vigorou, nos domínios da educação escolar,
da instrução militar e da formação corporal em geral (Januário e Hasse, 1999). Por EF entendiase nesse documento “parte da educação que dirige a prática dos meios físicos, actuando sobre
o corpo e por meio dele, tendo por fim o aperfeiçoamento e desenvolvimento harmónico e
integral das funções orgânicas e formas de actividade individual, cooperando desta maneira na
perfeição integral do homem”. Neste Regulamento, elaborado e aprovado pelos Ministérios da
Instrução e da Guerra e da Marinha, é notório o interesse em formar jovens “…tornando-os
(…), cidadãos úteis à sua pátria” coerente com a ideologia da época alicerçada num espírito
nacionalista e militarista.
As caraterísticas gerais do ensino da EF, e suas formas de aplicação, nas escolas infantis e
primárias (com escalões etários de, respetivamente, 3 – 7 anos e 7 – 12 anos) não
apresentavam, ainda, uma diferenciação por sexo. A partir dos 12 anos de idade diferenciam-se
as formas de aplicação e o próprio carácter geral do ensino da EF por sexo. Assim, para os
rapazes (12 – 15 anos) o ensino caracteriza-se por ser “medido nos exercícios de velocidade,
prudente nos de força e abster-se dos de fundo”, e nas meninas (12 – 15 anos) por
“desenvolver a flexibilidade, graça e agilidade, sendo moderado nos exercícios de velocidade;
abster-se dos de força e fundo”. As formas de organização propostas às “meninas” restringem
os jogos coletivos só aos “apropriados”, e as lições de ginástica educativa devem ser
moderadas na forma e intensidade. Dos 15 aos 17 anos, nas escolas secundárias e
equiparadas, as indicações programáticas da EF para o sexo feminino são as mesmas do
escalão etário anterior. Para os rapazes, as indicações quanto ao carácter geral do ensino e
formas de exercícios a aplicar, estendem-se até à idade de 21 anos, sendo a responsabilidade
do seu ensino, a partir dos 17 anos, dos Ministérios da Guerra e da Marinha (instrução militar e
escolas de recrutas).
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Não podemos esquecer que nesta transição de séculos, e numa época marcada por uma visão
biológica do corpo, era corrente no discurso de médicos, militares, politicos e pedagogos da
sociedade portuguesa a necessidade da educação física e a preferência pela «ginástica sueca»
(Carvalho, 2005; Estrela, 1972, 1973) que constituiu um referente pedagógico desde o início do
século XX até os anos 40.
A instrumentalização e controlo do corpo pelos ditames da época estão bem patentes no
próprio regulamento - “ginástica educativa mais ou menos combinada com jogos, ministrada
sob a forma de lições colectivas, constituindo o agente de formação e desenvolvimento físico e
moral mais próprio para tornar o corpo um instrumento dócil, resistente e apto para todas as
especializações” (p. 16) - que induz a metodologias e «lições» que, embora combinando várias
vivências corpóreas, as situa num espaço cerceado pelos objetivos do desenvolvimento moral
apropriado também às questões de género, desenvolvendo um corpo subjugado aos interesses
da pátria.
Para fortalecer a legitimação da área da educação física na sociedade portuguesa neste
primeiros anos da República, em março de 1920 é editada em Lisboa, por Albino Abranches, a
“Revista da Educação Física” que no texto de apresentação da revista (na 1ª página), com o
título “A Nossa Tentativa”, referia após uma alusão ao lendário Magriço: “Mas, infelismente, os
homens de hoje esqueceram-se do que fizeram os seus antepassados, e assim, se tornáram as
creaturas mimosas e afeminadas, sem coragem, sem beleza, sem dignidade própria”. E no final
deste texto é apresentado o objetivo da revista: “Eis o que a Revista de Educação Fisica se vae
abalançar. Pugnará pela criança e pelos fracos, para que estes se tornem fortes; procurará
manter-se alheia a questões pessoais que a desviem do seu fim; advogará a necessidade de
introduzir nas escolas os cursos de educação física e ocupar-se-ha de todos os assuntos
sportivos”. Logo neste primeiro número na página 6 pode ler-se um artigo, assinado C.F.,
intitulado “A Mulher no ‘Sport’” que começa com a definição de mulher e dos papéis que lhe
estão destinados,

Decididamente, a mais fragil e a mais encantadora metade do genero
humano procura disputar à outra metade o domínio da superioridade
física. A mulher, que em tempos passados, levava a vida fiando o alvo
e puro linho, que se ocupava apenas do arranjo da casa, que, quando
nova, gostava de namorar, preocupa-se agora com o sport, e n’ele se
lança graciosamente, deslumbrando, pelo imprevisto, o nosso
inacostumado olhar.
É um artigo de uma página inteira, ilustrado com duas imagens a corpo inteiro de Anette
Kellermann que é apresentada no texto como “uma figura deliciosa, cuja plástica soberba lhe
tem valido paixões quasi fulminantes”. O texto segue com referência a outros exemplos de
nadadoras em França onde “a cultura física é considerada actualmente indispensavel na
educação das raparigas, e estas preferem também ser emulas das sereias e das ondinas”, e de
inglesas e americanas que para além da referência ao seu atributo de loiras, destacam-se-lhes
os títulos e admiráveis desempenhos. No tema da natação as últimas referências são a
portuguesas, “duas nossas gentis compatriotas”, Milda e Gudrum de Salazar Wibborg, filhas de
um “súbdito norueguez”, que atravessaram a nado o rio Tejo “tendo a sua façanha muito
comentada”. Estas poucas mulheres desportistas, as «sportwoman» portuguesas sempre
adjectivadas de gentis, tinham em comum pais ou maridos que as iniciaram na prática
desportiva ou, pertencendo a uma classe social mais elevada, terem descendência estrangeira
ou vivido no estrangeiro de onde importaram esse hábito (Cruz, 2003).
Mas a forma como este artigo se refere às desportistas de futebol é deveras interessante. E
começa por dar uma novidade a quem lê: “O rude foot-ball, jogo de energias e emoções, é
também agora praticado pelas mulheres.” São destacadas algumas das diversas equipas
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existentes em França – d’En Avant, Académia e Fémina Sport - e a avaliação final acerca da
prática desta modalidade por mulheres é expressa do seguinte modo: “Violento demais para as
mulheres este ultimo divertimento físico… Enfim! Cada um sabe de si!...”
E a partir daqui o texto começa a expressar mais nitidamente o posicionamento de quem o
escreveu, e a falta de paciência para estas mulheres que se aventuravam no desporto, umas
ex-fadas do lar, rematando com um alerta dirigido aos homens para o que se afigura no futuro:

Já vimos no Coliseu dos Recreios lutadoras de luta greco-romana e
pelos trapézios teem passado inumeros e modelados corpos de
mulheres… Quando veremos nós as senhoras jogando o box? Por este
andar, esse tempo já está muito próximo… Alerta, pois, homens de
sport! Defendamo-nos impavidamente das nossas noivas, das nossas
irmãs, das nossas amigas que varonilmente nos querem disputar a
realeza da superioridade física!
No número 3 de maio de 1921, esta revista apresenta outro artigo com o título dedicado às
mulheres, desta vez escrito por Helena de Aragão que aparece numa foto, “A influencia da
educação física no caracter da mulher”. No artigo, de quase quatro colunas, a autora começa
por explicar a importância da cultura física como “um factor poderosíssimo de revigoramento
das raças em decadência moral, porque a sua ação simultanea sobre o corpo e sobre o espirito
influe beneficamente sobre o caracter do individuo”, e congratula-se com o reconhecimento que
a educação física vai tendo mas, neste ponto, volta a atenção para a educação das raparigas,
alertando para o erro em que se estava a incorrer ao excluí-las, e acusa: “O campo d’ ação
porém, ficou deploravelmente limitado, porque não foi além do do interesse masculino.”
Continua justificando esta sua afirmação comparando o que se pretende em termos educativos
nas escolas dos rapazes e as limitações impostas à educação das raparigas nas escolas a si
destinadas:

Emquanto nas escolas de rapazes se trabalhava para dotar o futuro
com consciencias fortes e sãs, caracteres desassombrados e braços
destemidos para as lutas da vida nas escolas de educação feminina os
velhos preconceitos, sempre prontos a deterem o passo ao progresso
e a reformas incompatíveis com a estreiteza das suas normas,
escudados n’uma falsa compreensão da moral, frustravam todas as
tentativas de implantação de regras de educação física visando a
desenvolver na mulher as mesmas faculdades para a luta moral e
social, que o homem quer para si só, a despertar n’ela a energia que
existe latente no amago da sua alma, mas que a hipocrisia e a tibieza
de caracter, geradas pela pusilanimidade física, que reconhece em si
própria, ali amarfanham, com aplauso do homem, que, primeira
vitima do seu feroz egoísmo, não quer vêr que a consciencia e a
franca afirmação da energia, na mulher, constitue, para ele, uma
garantia e não um perigo.
Acusa os homens de sistematicamente se oporem a remodelações “dos archaicos principios
adoptados para a educação da mulher”. Depois de enaltecer a EF como fundamental na
educação moral dos indivíduos, questiona e responde:

Porque não adoptaremos pois, sem reservas, como factor
imprescindivel da educação da mulher, esse importante agente de
ressurgimento moral?
Não nos enredemos nos falsos preconceitos já descabidos no estado
actual da civilisação. As condições da vida para a mulher, são hoje
bem diferentes das que lhe eram oferecidas nas eras passadas em
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que esses preconceitos ditaram leis, portanto, a educação do caracter
feminino deve assentar sobre bases mais solidas e racionaes, mais
consentaneas com as modernas exigencias da existencia, uma vez
que a objectividade da sua acção se amplifica e define, como
educadora, orientadora e lutadora.
Aceitemos sem relutancia, como salutar medida de progresso
definido, de que não tardaremos a colher apreciáveis frutos, a
intercessão da teoria e da pratica dos exercícios físicos, no programa
educativo do caracter feminino.
Que razão preclara poderá negar acolhimento afectuoso a um bem
que procura?”
Na imprensa desportiva o tema da mulher no desporto era aludido pontualmente mantendo as
ideias mais tradicionais sobre a participação desportiva das mulheres, como a inadequação dos
seus corpos a estas práticas (Cruz, 2003).
Mas também aqui podemos encontrar as vozes desassossegadas que exprimiam a sua revolta e
o seu desacordo com os fundamentos que mantinham as raparigas e as mulheres afastadas do
mundo do desporto. Atentemos a este exemplo do n.º1 da revista Penalty-Kick (2 julho de
1921) que na 1ª página, e ao lado da coluna “Apresentação”, apresenta o artigo “Sports
femininos” escrito por Maria Henriqueta que nos dois primeiros parágrafos descreve a sensação
de ver um espetáculo que leva a crer ser desportivo, e continua:

E eu naquele abandono imperdoável, lembrava o que tinha acabado
de lêr. Sports femininos! Quem aquelas linhas escreveu, esqueceu-se,
certamente, do que é a mulher portuguêsa. Nenhuma voz humana,
por mais portentosa que seja, será capaz de fazer crêr à mulher do
modernismo atual, o que é o sport. E eu sou uma das que, achando o
sport uma coisa adorável, não consigo dedicar-me a êle. A mulher,
como eu, como todas, temos outros sports. Os preconceitos falsos em
que vivemos, fazem-nos afastar do feminismo sportivo, e jámais a êle
nos poderemos entregar, sem que êsses preconceitos loucos,
desapareçam. Êles, porêm, nunca deixarão de existir, e nós pobres e
fracas no sport real, cá nos vamos dedicando ao outro, ao fantasioso.
E que outra coisa é, senão sport feminino, o bordado, a musica, a
dança e tantas outras coisas em que passâmos toda a nossa
mocidade, toda a nossa vida! Sports femininos. Aspiração bela da
mulher portuguêsa, que se desvanece como aquela nuvem que álêm
vejo naquele alto, grande, soberbo, dominante…
Este artigo expressa uma subtil contestação aos preconceitos que impunham o afastamento das
mulheres das práticas desportivas. Mas este artigo no primeiro número da revista como que
avisa que o desporto feminino para aquela revista não existe. As mensagens dos jornais da
época, ignorando a evolução dos desempenhos das mulheres no desporto, acentuavam os
valores pratiarcais associados às definições de feminilidade, passividade, graça e beleza (Cruz,
2003). A mulher que tem que ser bela desvanece o seu querer mediante a grande e dominante
hegemonia masculina no desporto assente na força dos preconceitos, e assim se ausenta do
desporto real onde está prescrito que o seu corpo frágil por natureza e pobre de desempenhos
não se adequa.
Em 1932 é aprovado um novo Regulamento da EF nos liceus que enfatizava o valor da prática
da educação da respiração na “ginástica de formação”. A EF era um meio de desenvolvimento
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individual e social, que não abarcava conceitos como o prazer ou o divertimento dado que “O
prazer só é legitimo na medida em que facilita o cumprimento do dever. E o dever de um povo
é criar unidades equilibradas, fortes na acção para uma vitória oportuna e decisiva”. Este
regulamento, que se fundamenta na técnica portuguesa de ginástica respiratória, tinha poucos
defensores para além da classe médica em geral, a Igreja e alguns decisores da administração
(Cabral, 1973). Com efeito o projeto de lei elaborado por Benjamim Calado (publicado em 1932
e que revogou o de 1920), procurou estabelecer outra fundamentação para a EF que afastasse
a ideia de uma educação que visasse ‘o músculo’ e apelou à escola de Ling : “O conceito de
Ling «o corpo é um instrumento vivo da alma» resume todo o espirito da educação física
moderna” (Estrela, 1973).
Na introdução deste Regulamento de 1932 são apresentados os fundamentos que legitimam a
opção pela “ginástica respiratória”, justificando que “o definhamento do nosso povo provém
deste abuso de um ludismo desenfreado e da ausência de uma ginástica de formação segundo
os princípios modernos que prepare o organismo da criança para a prática utilitária, a seu
tempo, dos jogos e exercícios de aplicação caracteristicos das nossas tradições”.
À prática de desportos e jogos de competição, devido à componente competitiva, não era
atribuído valor educativo ou formativo. Entendido como uma forma de “perversão moral”, de
“prática funesta”, o desporto era quase excluído do sistema educativo uma vez que desvirtuava
“… toda a obra educativa e consciente da formação”. Jogos de origem anglo-saxónica,
particularmente o futebol, não eram considerados “visto ser nulo ainda o seu papel educativo, e
cujos malefícios são óbvios.” A EF não visava “formar atletas. (…) Os atletas marcam a
decadência dos grandes povos”. Era evidente que o Estado Novo pretendia desenvolver corpos
sujeitos à fundamentação do saber cientifico da Medicina e à intervenção metodológica do
saber militar, de forma a conciliar o ser biológico com um ser social devotado e submisso ao
interesse da nação (Ferreira, 2004).
Quando foi criada a Organização Nacional da Mocidade Portuguesa (MP), em 1936, é
interessante constatar a coexistência de duas forças defendendo correntes opostas da EF na
formação da juventude: a ginástica sueca e a ginástica respiratória (Cabral, 1973).
Em 1937 é criada a Mocidade Portuguesa Feminina (MPF): «Tem por fim estimular nas jovens
portuguesas a formação do carácter, o desenvolvimento da capacidade física, a cultura do
espírito e a devoção ao serviço social, no amor de Deus, da Pátria e da Família». Esta secção
feminina da organização nacional MP é destinada «as portuguesas, estudantes ou não, desde
os sete aos catorze anos, bem como as que frequentem o 1º ciclo dos liceus» e em que a EF
considerava «a idade e as condições do meio». Associava a EF à higiene e visava «o
fortalecimento nacional, a correcção e a defesa do organismo, tanto como a disciplina da
vontade, e confiança no esforço próprio, a lealdade e a alegria sã». Neste sentido, excluía «as
competições ou exibições de índole atlética, os desportos prejudiciais à missão natural da
mulher e tudo o que possa ofender a delicadeza do puidor feminino» (Dec.- Lei n.º 28262, de 8
de dezembro de 1937).
A MPF exerce uma influência determinante na EF das jovens durante o Estado Novo e na
formação de instrutoras e professoras liceais, realizando logo em 1938 um curso de instrutoras
de EF, para o qual foi contratada a professora sueca Ingrid Ryberg (Froken).
De destacar que no âmbito de todas estas imposições e fundamentos ideológicos, a MPF previa
para as jovens de escalão etário mais avançado – as vanguardistas e as lusas – a prática dos
designados ‘grandes jogos de grupo’ que consistiam no basquetebol adaptado a meninas, que
era uma tipo de jogo do mata com cestos, e o voleibol. Na EF dos liceus eram excluídos «os
desportos anglo-saxónicos e os jogos atléticos, bem como os desafios e matchs em geral,
especialmente os de foot-ball…» (Dec. – Lei n.º 21:110, de 16 de abril de 1932).
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Considerações finais
A EF nos seus primeiros documentos normativos regulamentava o corpo, com prescrições das
vivências dos corpos de rapazes e raparigas, de como e quando deveriam ser educados, e o
que se pretendia com tal educação. A EF para as raparigas visava a beleza dos corpos não
esquecendo que os exercícios propostos tinham que providenciar corpos saudáveis e
revigorados para a ‘divina função da procriação’. Racionalizava-se o corpóreo por atividades
educativas demarcadas pelas verdades cientificas e pela maternidade como dever patrótico.
Mas não era uma visão hegemónica, pelo que sempre apareceu quem argumentasse em prol de
uma EF livre de preconceitos de género.
A EF no nosso país tem uma história que deve continuar a ser analisada numa perspetiva de
género, principalmente pela detecção de resíduos que resistem, muitas das vezes já mutantes
na forma mas não na essência, e influenciam a sua teorização e prática. É uma história
marcada pelo género que parece a influenciar o que hoje é o conhecimento legitimado na EF.
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A presente pesquisa investiga a participação de educadoras no Jornal das Moças
(1926-1932), folha semanal feminina. Sua circulação iniciou-se no dia 07 de fevereiro de 1926,
na cidade de Caicó (RN). Além de editado pela professora Georgina Pires e gerenciado por
Dolores Diniz, o periódico contava também com as redatoras Júlia Medeiros, Santinha Araújo,
Maria Leonor Cavalcante, Julinda Gurgel entre outras. Esse grupo de mulheres escreveu sobre
literatura, humorismo e críticas com relação à condição da mulher na sociedade local.
O percurso metodológico da presente pesquisa foi a análise do conteúdo dos
exemplares disponíveis para pesquisa, como também pesquisa em arquivos públicos e
privados, como também entrevistas com pesquisadores e historiadores da cidade de Caicó.
Ao investigar o periódico percebemos que ele extrapolou as fronteiras de Caicó, abarcando um número maior de leitores no estado e sendo alvo de elogios em outros veículos de
comunicação. A edição do Jornal das Moças de 04 de abril de 1926 publicou uma nota veiculada
no Jornal do Sertão, da cidade de Patos, na Paraíba:
Recebemos a gentil visita do “Jornal das Moças”, mimoso porta-voz
das inteligentes filhas de Caicó, no vizinho estado do norte. O Jornal
das Moças, cujo corpo redacional é composto por Georgina Pires,
Dolores Diniz, entre outras senhorinhas, traz seleta colaboração que
auto-proclama o amor das moças caicoenses pelas causas do espírito
[...]. O interessante semanário apresenta feição material muito
atraente. (JORNAL DAS MOÇAS, 04/04/1926, p.5).

A imprensa da capital norte-rio-grandense também fez registro do jornalzinho nas suas
páginas, através do jornal A Imprensa, diário dirigido por Luís da Câmara Cascudo:
“A Imprensa”, de Natal, importante diário dirigido pelo brilhante
intelectual patrício Dr. Luís da Câmara Cascudo [...], publicou após
receber a edição de número quatro do nosso jornalzinho: “Visitounos o número 4 do Jornal das Moças, órgão literário, humorístico e
crítico que se publica em Caicó, sob a direção e gerência de nossas
ilustres confreiras Georgina Pires e Dolores Diniz. O Jornal das Moças
é bem feito, e apesar de pequenino traz leitura variada, abordando
assuntos de valor. (JORNAL DAS MOÇAS, 18/04/1926, p.3).
Nas páginas do Jornal das Moças eram publicadas curiosidades da cidade, artigos e
crônicas, literatura, poesias, pensamentos, colunas sociais, acontecimentos da sociedade
caicoense, amenidades em geral, notas diversas e questionamentos sobre a condição da
mulher na sociedade local.
Na sua edição inaugural datada de 07 de fevereiro de 1926, o periódico publicou na
primeira página um artigo intitulado “O Jornal das Moças”, assinado por Renato Dantas, um
dos poucos colaboradores do sexo masculino. O mesmo versa sobre a importância daquele
jornal:
[...] Será este um semanário de caráter independente, noticioso, e
contará com assídua colaboração das nossas conterrâneas. Como se
trata de um órgão fundado por moças de nossa melhor sociedade,
certo ele trará ensejo para o desenvolvimento da mulher caicoense,
que já se há afirmando propendente às lides jornalísticas. Caicó
está, portanto, de parabéns com a criação do Jornal das Moças.
(DANTAS, 1926, p.2).
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No fragmento percebe-se a importância do impresso que acabara de nascer, tornandose o veículo das idéias e opiniões das moças caicoenses. Na mesma edição de estréia da folha,
em outro artigo, intitulado Surtos de progresso, por sua vez sem autoria, ressalta também esse
acontecimento:
Com o desenrolar dos tempos modernos e progressistas, a mulher
caicoense compreendeu que havia um vácuo a preencher no mundo
literário do Caicó. E por isso, fundou o seu jornal [...]. O jornalzinho
viverá porque para tal foi emprestado o brilho, a tenacidade e a
força de vontade desse punhado de conterrâneas, que certamente
lhe vão bordar as colunas dos mais agradáveis artiguetes. (SURTOS
DE PROGRESSO, 1926, p.2).
Esse jornal possuía como epígrafe: Literatura, humorismo e crítica, que traduzia o tripé
de sua linha editorial. Ao analisar diversos exemplares, percebemos que era comum o uso de
notinhas e pensamentos de caráter crítico, relacionados ao comportamento masculino da
década ora investigada. As editoras faziam uso desses artifícios para completar a diagramação
do jornal e também como forma de estimular e divulgar as assinaturas daquele periódico: “A
mulher é o símbolo da alegria e da paz; a formosura de todas as formosuras; o homem é uma
criança traquina e volúvel, que se deixa arrastar ao impulso de um pequeno capricho”.
(JORNAL DAS MOÇAS, 23/02/1928, p.4). Outra mensagem que encontramos com muita
freqüência nas páginas do Jornal faz referência aos homens: “O homem tem três caracteres: o
que tem, o que mostra e o que pensa ter. A mulher, pelos seus sentimentos de bondade,
apresenta caracteres que não se podem descrever”. (JORNAL DAS MOÇAS, 31/07/1926, p.4).
Portanto, era notória a valorização do sexo feminino na busca para conquistar mais espaços na
sociedade de Caicó. Essas mulheres também visavam a importância da leitura e o
desenvolvimento do intelecto de toda a família: “Assine o Jornal das Moças, ele estimula o
desenvolvimento intelectual dos seus filhos”. (JORNAL DAS MOÇAS, 15/08/1926, p.4).
Com a boa aceitação e a circulação nas grandes rodas sociais da cidade, causando
curiosidade e admiração das moças e senhoras, o comércio de Caicó encontrou nas páginas do
Jornal das Moças o meio ideal para divulgar seus produtos para o segmento feminino. Eram
veiculados anúncios de lojas de fazendas finas, de chapéus, de guarda-sol e adornos para
tornar as moças da sociedade da cidade mais belas, bem como para ambos os sexos.
Endereços da moda e da elegância como a Casa da Torre, Casa Dias & Araújo, Casa Soares
Araújo e Loja Avenida e até serviços odontológicos do cirurgião Dentista J. Freire e do produto
Dentefácil, vendido na Farmácia Gurgel. Esses anúncios circularam a partir da edição de 23 de
maio de 1926.

Instalada em prédio confortável, chama a atenção da distinta família
caicoense para o variado sortimento de fazendas finas, artigos da
última moda: charmeuse, crepes da China, voiles bordados,
organdys bordados [...] lindo sortimento de chapéus, última
novidade para senhoras, senhoritas e homens. Uma visita à loja
Avenida é economizar dinheiro e comprar com satisfação (JORNAL
DAS MOÇAS, 23/05/1926, p.4).
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O dentista J. Freire, cirurgião dentista pela Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, possuindo completo instrumental de gabinete e
prótese, pratica com absoluta segurança: dentaduras duplas, coroas
de porcelana sintética, ouro e platina, blocos e incrustações a ouro e
porcelana. Extrações sem dor, etc. (JORNAL DAS MOÇAS,
23/05/1926, p.4).
Dentefácil, preparado exclusivamente do Dr. Sabino Pinho, premiado
em várias exposições do estrangeiro e também com medalha de
ouro, no centenário da Independência do Brasil. Facilita a dentição e
torna as crianças alegres, sadias, fortes, robustas e bem dormidas.
Não sendo do Dr. Sabino é falso. Vende-se na Farmácia Gurgel.
(JORNAL DAS MOÇAS, 23/05/1926, p.4).

Estes fragmentos de anúncio configuram não apenas o hábito da mulher caicoense em
vestir-se elegantemente nos eventos sociais, mas também o costume de usar dentes de ouro e
porcelana, como forma de ostentação.
Uma página inteira para anúncios e a freqüência dos citados anunciantes
caracterizavam o prestígio que o Jornal das Moças detinha na sociedade local. Os anúncios
viabilizaram a circulação da folha até meados dos anos de 1930. Com o sucesso do jornal a
mulher de Caicó, enfim, teve oportunidade de escrever sobre assuntos de seu interesse. A
edição de 28 de fevereiro de 1926, por exemplo, retratava, em uma nota intitulada
“Colaboração”, a vontade e a participação efetiva das moças em colaborar com a folha:
Diante do pequeno espaço para acolher a colaboração distinta das
nossas muitas amigas, não publicaremos nenhum artigo que exceda
a duas tiras de papel almaço. Pedimos também, às distintas
colaboradoras, escreverem seus artigos com letra bem legível.
Portanto, para que nenhuma fique zangada conosco [...]. (JORNAL
DAS MOÇAS, 28/02/1926).
Nesse contexto, as mulheres reverberavam pelo ‘jornalzinho’ suas idéias, pensamentos
e seus movimentos culturais. Elas começaram a produzir e participar na imprensa norte-riograndense, de modo mais abrangente.
Apesar de ser um impresso para a mulher e tratar de assuntos como o feminino, poesias, em suas páginas há registros de críticas políticas e administrativas das autoridades locais e
ao comportamento pré-estabelecido para as mulheres naquela comunidade. O jornal era um
canal de comunicação no qual as mulheres de Caicó se faziam ouvir.
Essa folha sempre esteve pautada em abrir espaço para a mulher de Caicó se fazer
presente na vida social e cultural daquele município. Através do jornal, analiso as práticas de
escrita das professoras Georgina Pires (fundadora do jornal), Dolores Diniz (gerente) e Júlia
Medeiros (redatora e colaboradora). Escolhi estas três mulheres, entre as outras colaboradoras,
devido à atuação de destaque na vida cultural e social de Caicó naquela época.
Desta forma, através do meu objeto de pesquisa, o Jornal das Moças, é possível
configurar e investigar essas mulheres consideradas anônimas pela História tradicional, mas
que dentro de um dado período e dado local também fizeram a sua história. Uma história à
margem da historiografia oficial, mas que configurada nesta pesquisa demonstra as lutas por
novas conquistas sociais para a mulher norte-rio-grandense.
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CIRCULAÇÃO DE PESSOAS,
OBJECTOS E IDEIAS
P EDAGÓGICAS (1880-1920)
Margarida Louro FELGUEIRAS, Coordenadora
O trânsito de pessoas e a circulação de modelos culturais e educativos, as hibridações resultantes de apropriações singulares e adaptações aos contextos sociais,
traduzidos muitas vezes em políticas educativas, tem vindo a interessar os historiadores desde a década de 90. Para além dos estudos estatísticos, das visões globalizantes que procuravam explicar a globalização de modelos e políticas educativas,
desenvolveram-se projectos que indagaram sobretudo as redes de circulação de
objectos materiais e simbólicos nos seus múltiplos vai-vem. A mesa Circulação de
pessoas, objectos e ideias pedagógicas (1880-1920) insere-se no intercâmbio entre
instituições brasileiras e portuguesas e reune quatro propostas de investigadores
que têm vindo a desenvolver trabalhos conjuntos. Tendo como pano de fundo o
trânsito internacional de modelos, métodos e materiais educativos entre Portugal
e Brasil e entre estes e outros países europeus, tidos como referenciais de desenvolvimento na transição do século XIX para o XX, pretende pôr em diálogo pesquisas
que incidem sobre viagens de bolseiros, participação em certames internacionais
e o comércio de livros. A ﬁnalidade é o confronto de fontes, de abordagens e a compreensão do contributo dos processos comuns para a estruturação das mudanças
educativas e sociais.
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O Maranhão no oitocentos estabeleceu-se como uma das províncias mais prósperas cultural e economicamente, contribuindo para a modernização da sua capital, São Luís: calçamento nas ruas, iluminação pública, construções amplas e faustuosas (CASTRO, 2010). Na
perspectiva do ensino a lei de 15 de outubro de 1827 que regulamentou a instrução e determinou à criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e povoações mais populosas do Brasil (MEIRELES, 1994) vai contribuir para a expansão e o acesso de meninos e
meninas nas instituições escolares em várias localidades da Província. Nesse sentido a instrução
primária maranhense encontrava-se em termos legais, disseminada por toda a província, enquanto a secundária era executada pelo Liceu (São Luis) tal como em outras províncias. A criação de cadeiras de primeiras letras nas cidades do interior e a ida do professor Felipe Candurú
a França, para estudar o método Lancastrino, refletem o interesse do presidente da Província,
Vicente Pires Camargo de Figueiredo Camargo, em implantá-lo por acreditar que “o ensino mútuo, admitido em todas as Escolas, é sem contradição um dos meios mais eficazes de uniformizar a instrução elementar” (RELATÓRIO, 1844,p1).
Essa era uma medida para tentar melhor o despreparo dos professores, a falta de compêndios
e utensílios escolares, a ausência de unidade e uniformidade no ensino, tudo ocorria para o
atraso da instrução pública no Maranhão imperial (RELATORIO, 1844, p. 2), que somente poderia ser melhorado com investimentos na formação dos professores, na publicação e compra de
livros no Rio de Janeiro ou nas melhores livrarias de Paris, Lisboa, Coimbra e da Cidade de Porto para serem adotadas nas escolas depois de aprovados pelo Conselho da Instrução Pública.
Dentre os vários livros impressos, traduzidos ou editados em Portugal e recomendado para as
escolas maranhenses, destacamos: a) Método Castilho para o ensino rápido e aprazível do ler
impresso, manuscrito e numeração e o escrever. Lisboa: Imprensa Nacional, 1847; b) MIDOSI,
Luis Francisco. O expositor português ou rudimentos de ensino da língua materna. Lisboa: Imprensa Nacional, 1831; c) Catecismo de Montpellier. Lisboa: Imprensa Nacional: 1847; d) MELLO, Joaquim Lopes Carreira. Conversa de Epítome da língua portuguesa para uso dos alunos
das escolas de instrução primária elementar. Lisboa: Tipografia Nacional, 1872; e) MELLO, Joaquim Lopes Carreira. Compêndio de Civilidade religiosa e moral. 4 ed. Lisboa: Tipografia de
Castro & Irmão, 1854; f) MONTEVERDE, Emilio Aquilles. Manual enciclopédico para uso da instrução pública. Lisboa: Imprensa Nacional, 1836; g) BEZOUT, M. E. Elementos de Aritmética.
Paris: Livraria Portuguesa de J.P. Aillaud, 1847, dentre outros. Para Casemiro Sarmento, inspetor da instrução pública, além destes livros julgava como relevantes para o ensino de primeiras
letras, o Catecismo Pequeno de Fleury, o Livro dos Meninos de autoria de Dom Francisco Martinez de La Rosa, traduzido do espanhol por José de Urcullu para o ensino do alfabeto e dos diferentes caracteres de letras. Para o ensino de aritmética, recomenda Primeiras Lições de
Aritmética de Luiz Porfírio da Motta Pegado, para as aulas de Geografia indica o Compêndio de
Geografia de Casado Giraldes e para o ensino de Gramática aconselha o Manual da História da
Literatura Portuguesa desde as suas origens até o presente de Teófilo Braga. Sendo todas estas
obras aprovadas pelo Conselho da Instrução Pública, em 21 de fevereiro de 1868. Para as aulas
de leitura e escrita esse Conselho recomendava o método português de leitura de Antonio Feliciano de Castilho. Além de Castilho, indicava A arte a de aprender a ler manuscrito para uso
das escolas em 10 lições progressivas do mais fácil ao mais difícil de autoria de Duarte Ventura,
livro impresso em Paris pela Casa de J.P.Aillaud cuja primeira edição circulou em Portugal em
1830. Estes livros tinham relação com as disciplinas escolares, tanto as das primeiras letras como as do ensino secundário. Entretanto, algumas obras passaram por longos períodos do oitocentos, como o Manual Enciclopédico de Monteverde, o Catecismo de Montpellier e Aritmética
de Bezout e as obras de Casado Giraldes. O que levava a um texto a permanecer por longo periodo em circulacao? No caso do Manual Enciclopédico por ser uma obra que trazia em um só
volume as operações matemáticas, as frações, os números decimais, a gramática, ortografia e
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sintaxe, a história e geografia de Portugal, os principios das ciências físicas e naturais e as noções de civilidade e de religião. Além disso, por ter uma grande tiragem ( em suas cinco primeiras edições foram vendidos 44.000 exemplares) o que facilitava a sua adquisição por um custo
inferior a outros com os mesmos conteúdos. O Catecismo de Montpellier, impresso por ordem
do Bispo Carlos Joaquim Colbert e traduzido para a língua portuguesa para ser usado nas escolas do Portugal e Brasil. Este livro foi usado no Maranhão por todo o período imperial e até os
primeiros anos da República, servindo de referência para o Catecismo do Pará e o Catecismo do
Maranhão que formam a triade de obras religiosas dedicadas a educação moral dos alunos recomendadas pelas autoridades eclesiásticas maranhense. Bezout, foi um dos autores mais utilizados no ensino das ciências matemáticas no Liceu maranhense e no Instituto de
Humanidades, em especial, as obras: Elementos de Artimética, Elementos de Análise Matemática e Elementos de Trigronometria. Para Silva Maia, diretor da instrução pública as obras deste
autor eram as mais indicadas para adoção pelos professores desses estabelecimentos. Por isso,
julgava ser necessária a aquisição e distribuição para os alunos das escolas secundárias da capital e de cidades como Alcântara, Viana, Itapecuru e outras localidades onde eram oferecidas
cadeiras isoladas de matemática. Este movimento evidencia o crescimento na produção e a circulação do livro escolar, os processos de inclusão das obras instituídos no cenário público de
ensino, e as estratégias adotadas pelos órgãos competentes para controlar, decidir, indicar que
livro aprovar, que texto adotar e que obra excluir, como também as táticas utilizadas pelos autores/professores, escritores e editores em vista de um reconhecimento no espaço escolar e um
lugar de destaque no mercado do livro. Esta comunicação integra-se a uma proposta de investigação, em desenvolvimento, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação e
Práticas Leitoras – NEDHEL da Universidade Federal do Maranhão, que objetiva compreender a
circulação de objetos escolares de Portugal para o Maranhão no oitocentos com ênfase aos livros escolares aprovados e adotados para uso nas aulas de instrução pública e particular. As
fontes utilizadas nesta pesquisa são diversas e localizadas em diferentes espaços brasileiros e
portugueses, como as bibliotecas nacionais e as bibliotecas públicas da cidade do Porto e São
Luis. Os jornais o Publicador, Semanário Maranhense e a Revista Elegante que trazem anúncios
de venda e criticas sobre os livros aprovados e adotados nas instituições maranhenses. As correspondências dos professores aos inspetores da instrução pública e destes aos presidentes da
Província se constituem em documentos importantes por trazerem notícias, solicitações, pareceres, sobre a aprovação, adoção ou rejeição livros escolares no Maranhão império. De posse
destes materiais faremos uma leitura e análise livros portugueses adotados no Maranhão, procurando entendê-los sobre os seguintes aspectos: De que tratava a obra? Quem era o seu autor? Qual o propósito da publicação? Como se encontra organizado o texto? Quais as relações
que o autor procurou manter como os leitores? Como esses livros entravam e eram adotados
nas escolas maranhenses? Esperamos que esta comunicação possa contribuir para entendermos o fluxo e as relações entre o Maranhão e Portugal no oitocentos
REFERÊNCIAS
CASTRO, Cesar Augusto ( Org). Leitura, impressos e cultura escolar. São Luís: EDUFMA, 2010.
CASTELLANOS, Samuel Luís Velázquez. Práticas leitoras no Maranhão na primeira república:
entre apropriações e representações. São Luís: EDUFMA, 2010.
MEIRELES, Mário M. Dez estudos históricos. São Luís: ALUMAR, 1994.
RELATÓRIO do Exm. Snr. Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo, Presidente desta Província, na ocasião da abertura da Assembléia Legislativa Provincial. Maranhão: Tipografia de
I.J.Ferreira, 1838.
RELATÓRIO que Dirigiu o Ex.mo Presidente da Província do Maranhão. João José de Moura Magalhães, á Assembléia Legislativa Provincial. Maranhão. Tipografia Maranhense, 1844.

CD-ROM DE ATAS | 1158 | COLUBHE 2012

SALDANHA, Lilian Leda. A instrução maranhense na primeira década republicana. Imperatriz,
MA: Ética, 2008.

CD-ROM DE ATAS | 1159 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1160 | COLUBHE 2012

OS DEBATES EM TORNO DA EDUCAÇÃO NO FINAL
DO OITOCENTOS: A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL
DE 1889 E O CONGRESSO INTERNACIONAL
DO ENSINO PRIMÁRIO EM PARIS
Diana Gonçalves VIDAL
USP

PA L AV R A S- C H AV E

Circulação de modelos pedagógicos;
Escolas anexas; Magistério feminino;
Ensino proﬁssional; Escola normal
ID: 875

CD-ROM DE ATAS | 1161 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1162 | COLUBHE 2012

As Exposições Universais surgiram em 1851, em Londres, com a Great Exhibition of
Works of Industry of All Nations e perduraram até 1992, totalizando 29 edições. De acordo com
Heloisa Barbuy (1999, p. 38-39), até a Primeira Guerra Mundial, as Exposições guardavam o
mesmo caráter essencialmente industrial-comercial e o anseio universalista.
Catalizando o investimento de diferentes países, as Exposições Universais ofereciam-se
como vitrine a impulsionar as trocas internacionais em todas as áreas, o que, por certo, incluia
a educacional. Moysés Kuhlmann Jr (2001, p. 30-31) nos informa que já no ano de 1854, a Inglaterra realizou uma Exposição Pedagógica em Londres, coligindo as coleções apresentadas
em 1851 e dando origem ao museu de educação de South Kensigton. Em 1855, mobilias e livros didáticos passaram a ser exibidos nas Exposições Universais. No entanto, ressalta o autor,
em 1862 a educação passou “a ocupar espaços privilegiados nessas mostras, obtendo, em algumas delas, o prestígio de ser posta como o primeiro grupo na ordem de classificação” (Idem,
p. 31).
Às Exposições Universais foram sendo associados outros eventos. A realizada em 1889,
em Paris, por exemplo, fez-se acompanhar de um Congresso Internacional do Ensino Primário.
É sobre este certame que almejo discorrer em minha apresentação nesta Mesa Coordenada,
trazendo informações sobre sua organização, os participantes e as principais conclusões.
Em 11 de dezembro de 1888, uma portaria ministerial anunciava os nomes indicados
para compor o Comitê do Congresso de Instrução. Incluía 29 pessoas, congregando inspetores
gerais, diretores de ensino, padre, rabino, deputados, membros do conselho superior de instrução pública, diretor de revista, senador e vice-reitor. O começo dos trabalhos ocorreu em janeiro do ano seguinte, com a elaboração do Regulamento Geral do Congresso, que estabeleceu a
duração do certame, os critérios de participação e os modos de funcionamento.
No que concerne ao primeiro item, o Congresso deveria se estender por uma semana e,
de fato, ocorreu entre 11 e 16 de agosto de 1889. A exceção dos reitores, inspetores gerais de
ensino, membros do Conselho Superior de Instrução Pública ligados ao ensino primário e dos
inspetores acadêmicos, todos os demais participantes o faziam apenas na qualidade de delegados, representando mestres e mestras, professores e professoras do ensino público, privado,
laico e religioso; Sociedades de ensino; diretores e diretoras de escolas dos diferentes níveis,
além de outros países.
Três foram as questões propostas para o Congresso. A primeira era “Sob que forma e
em que medida o ensino profissional (agrícola, industrial, comercial) pode ser dado nas escolas
primárias, elementares e superiores, e nas escolas normais?” A segunda consistia em “Da parte
que convêm às mulheres fazer no ensino primário, como mestras, como diretoras de estabelecimento e como inspetoras”. Por fim, a terceira questão versava sobre “O papel e a organização
das escolas de aplicação anexas às escolas normais ou a estabelecimentos análogos”. O formato de questão para ser debatida em assembléia e defendida em teses não era novo. Havia sido
utilizado em outros certames similares. Mesmo o Congresso de Instrução previsto para ocorrer
em 1883 no Brasil era organizado em torno de temas sugeridos a um conjunto de educadores,
chamados a emitirem sua opinião.
Uma Exposição do Ministério da Instrução Pública, relativa ao ensino primário complementava o desenho do Congresso. Constituía-se de 16 salas em que se exibiam: imagens, estatísticas, documentos oficiais, museus escolares e pedagógicos, trabalhos e cadernos de alunos,
manuais de ensino e casas editoras, abarcando referências às escolas primárias, maternais,
profissionais, normais e nacionais. Havia, ainda, espaços reservados às missões científicas e aos
instrumentos da escrita (papel, plumas etc.).
Os países que se fizeram representar no Congresso da Instrução foram Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiça, Alemanha, Espanha, Italia, Suécia, Rússia, Estados Unidos da América,
México e Argentina, além do Brasil, que mandou como delegados o Barão de Estrella e o diretor
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da Escola Normal do Rio de Janeiro, Joaquim José de Menezes Vieira. Ambos se inscreveram na
Terceira Seção, que se endereçava a debater a problemática das escolas anexas. Na reunião de
abertura da Seção, elegeu-se a Comissão gestora, presidida pelo reitor da Universidade de Dijon, Chappuis, e tendo, como um de seus cinco vice-presidentes, o Barão de Estrella, substituído por Menezes Vieira já na primeira reunião.
Na única manifestação registrada nas Atas do encontro, o educador brasileiro enfatizou
a celeridade (em apenas 1 ano!) com que o Brasil incorporava as inovações educacionais, posto
que “antes de 1888, existia apenas uma única escola de aplicação no Rio de Janeiro. Hoje, a
escola de aplicação faz parte integrante da escola normal” (Congrès, 1889b, p. 26). Vieira
acompanhou apenas os trabalhos dessa Seção, como previsto no Regulamento do Congresso,
partilhando assento com delegados da Espanha, Inglaterra, Holanda, Alemanha, sem contar os
representantes franceses que acorreram ao evento.
Para efeitos deste resumo, atenho-me a abordar apenas os trabalhos da Terceira Seção, as demais Seções serão detalhadas na apresentação oral.
Ao final de dois dias de debates, as resoluções definitivas propostas à Assembléia geral
foram cinco: a) uma escola de aplicação é indispensável para a educação profissional do alunos
da escola normal; b) a escola de aplicação será anexa à escola normal; c) a escola anexa será
do tipo da maioria das escolas primárias nas quais os alunos-mestres serão enviados ao sair da
escola normal; d) os diretores de escolas anexas serão escolhidos entre os membros do ensino
primário com ao menos cinco anos de exercício e reconhecida atitude pedagógica; e e)será tido
em conta na classificação de conclusão dos alunos-mestres as notas obtidas na escola anexa
(Congrès, 1889b, p. 59-60).
O grupo dos educadores reunidos na Seção, em sua maioria, firmava o entedimento de
que a escola anexa deveria ser um campo de experiência prática, uma escola de aplicação, ainda que uma parcela defendesse que a instituição devesse funcionar como uma escola qualquer
de bairro, com recrutamento similar às demais públicas. As discussões foram acaloradas tanto
no âmbito da Seção, quanto da Assembléia geral que concluia os trabalhos do Congresso. No
entanto, no balanço apresentado por Gréard ao Ministro da Instrução Pública, Fallières (Congrès, 1889b, p. 89), afirmava
o que importa e que foi resultado da troca de idéias é o sentimento
unânime de que o papel das escolas normais é não de preparar a um
exame, mas de formar os educadores: ou seja, os jovens capazes de
disciplinar seus conhecimentos, de ensinar uma lição aos alunos, de
fazer de um mesmo objeto exposições diferentes de acordo com a
idade, o saber, a aptidão de seu pequeno auditório; capazes também
e sobretudo talvez de observar o caráter da criança, distinguir seus
bons e maus instintos, de ensinar-lhe regras, de habituá-la a ter domínio de si; de exercer, em uma palavra, sobre sua inteligência e sobre seu caráter uma ação eficaz. E este é propriamente o objetivo da
aprendizagem na escola anexa. Felizes se nós possamos sempre dar a
esta educação profissional todo o tempo que ela exige!
As conclusões da Assembléia sinalizavam para a zona de consenso que a formação para
o magistério em escolas normais havia conquistado, reforçando sua importância não apenas
porque se lhes agregava necessariamente a presença de escolas anexas, como porque tornava
imprescindível a freqüência os alunos-mestres às duas instituições no seu preparo para as lides
do magistério. Nesse sentido, já ia longe a defesa dos modelos de formação pela prática - como
o implantando na Corte, em 1854, no âmbito da Reforma Couto Ferraz; ou no Paraná, pela legislação de 1857; ou ainda em São Paulo, no curto período entre 1867 e 1874, em que a Escola
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Normal foi suprimida -, que há apenas 30 anos tinham mobilizado educadores e políticos no
Brasil.
Representava a perda da tradição de reprodução da docência por meio de transmissão
das artes de ensinar, que apresentava relativo sucesso na Corte ainda na década de 1880, de
acordo com Alessandra Schueler (2007, p. 194), e que tinha por objetivo assegurar um monopólio profissional. Dava substância ao movimento paulatino de controle e estatização do ofício,
mobilizando mecanismos de recrutamento e formação por parte do poder público que submetia
o professorado, conferindo-lhe um novo regime sócio-profissional enquanto funcionário público.
O processo era decorrência de uma série de medidas implementadas principalmente a partir da
década de 1870 com o intuito não apenas de regular os sistemas seculares de ensino, mas
principalmente de estabelecer a predominância da forma escolar moderna. Exercer o domínio
sobre os modos de reprodução da docência entretecia-se aos dispositivos da obrigatoriedade
escolar, evidenciando a aposta na consolidação do poder estatal por meio, dentre outras estratégias, da difusão da escola de massas.
Os trabalhos realizados nas outras duas Seções conferem outras dimensões a esse processo de consolidação da forma escolar moderna, particularmente no que concerne ao ensino
profissional e à presença feminina no magistério. No seu conjunto, os debates ocorridos no
Congresso Internacional do Ensino Primário nos permitem apreciar a circulação internacional de
modelos pedagógicos e a importância das Exposições Universais como fóruns de encontros entre pessoas e pólos de difusão de idéias.
Bibliografia:
BARBUY, H. A Exposição Universal de 1889 em Paris. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
CONGRÈS Internacional de L’Enseignement Primaire. Mémoires et Documents Scolaires.
Musée Pédagogique. Paris : Ch. Delagrave Ed. & Hachette et Cie, 1889a.
CONGRÈS Internacional de L’Enseignement Primaire. Compterendu des séances. Mémoires et Documents Scolaires. Musée Pédagogique. Paris : Ch. Delagrave Ed. & Hachette et
Cie, 1889b.
KUHLMANN JR., M. As grandes festas didáticas: a educação brasileira e as Exposições
Internacionais (1862-1922). Bragança Paulista: EDUSF, 2001.
SCHUELER, Alessandra. Culturas escolares e experiências docentes na cidade do Rio de
Janeiro (1854-1889). Niterói: Doutorado, UFF, 2007.

CD-ROM DE ATAS | 1165 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1166 | COLUBHE 2012

A CIRCULAÇÃO DE IDÉIAS SOBRE O
ENSINO INFANTIL E SUA APROPRIAÇÃO NA
CIDADE DO PORTO: O CONTRIBUTO DAS
VIAGENS PEDAGÓGICAS (1880 -1920)
Margarida Louro FELGUEIRAS
Juliana ROCHA
FPCE-UP/CIIE

PA L AV R A S- C H AV E

Ensino infantil; Viagens pedagógicas;
Circulação e apropriação da pedagogia
de Fröebel; Escola normal
ID: 1257

CD-ROM DE ATAS | 1167 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1168 | COLUBHE 2012

1. INTRODUÇÃO
A cidade do Porto no século XIX constitui-se um pólo dinâmico da atividade económica e
cultural do país, desenvolvendo contactos privilegiados com o Brasil e com a Europa. Esse facto
permitiu uma hibridação cultural, em que a fixação na cidade de ingleses, alemães e “brasileiros” contribuiu para a imagem de um Porto cosmopolita e burguês. “Uma Família inglesa” de
Júlio Dinis, de algum modo retrata esse Porto em que se cruzam mercadorias e se fixam pessoas de origens diversas, que vai mudando os hábitos sociais da cidade. Os estrangeiros vão contribuir para a circulação de ideias, a permeabilidade cultural e a abertura a novas conceções
educativas e sua apropriação, por diferentes grupos, que não se circunscreveram aos decisores
político-educativos e ajudaram a formar uma opinião pública sobre a educação. Entre os estrangeiros aqui fixados destacamos pela sua ação Carolina Michaëlis e as famílias Allen1, Kendall
e Tait. Foi em torno de algumas figuras ilustradas da cidade que se organizou a Sociedade de
Instrução do Porto, que publicou uma Revista com o mesmo nome. Nela, a atenção à educação
da infância surge como um dos temas de maior relevo. Entre os sócios sobressaem Joaquim de
Vasconcelos, como secretário da Sociedade e colaborador da Revista, e pela sua singularidade,
a participação da esposa, Carolina Michaëlis, consócia da Sociedade de Instrução e colaboradora da Revista, Francisco Adolfo Coelho, sócio emérito, Conselheiro José Guilherme Pacheco,
Presidente da Junta Distrital do Porto, José Fructuoso de Gouveia Osório, médico do Hospício
do Porto2, tutelado também pela Junta Geral do Distrito e Rodrigo de Freitas, jornalista e deputado republicano
A Sociedade de Instrução do Porto é criada em 1880, dois anos antes da entrada em funcionamento da Escola Normal do Porto. Poderia ser uma simples proximidade de datas, não fosse
o caso de alguns dos seus sócios estarem ligados ao destino da Escola Normal e a existência de
professores, que colaboraram na Revista ou em atividades que tiveram a Sociedade como origem. Neste sentido, procuramos identificar e analisar a forma como a Escola Normal do Porto
se inseriu nas preocupações da burguesia ilustrada da cidade, dela recebendo apoio e também,
através dela, divulgando e introduzindo uma nova visão sobre a educação infantil. Desde o seu
início que a Escola Normal do Porto procurou no exterior modelos pedagógicos para a organização do seu trabalho em moldes modernos, segundo o que entendiam ser as necessidades da
região.
Era notório o crescente interesse pela educação infantil na cidade do Porto desde 1852.
Com a descentralização do ensino na década de 1880, a Junta Geral do Distrito do Porto financiou a ida de dois estudantes bolseiros, um aluno e uma aluna finalistas do curso complementar
da Escola Normal do Porto, à Suíça, França e Espanha para estudar a organização do ensino
primário e infantil. Antes de 1907, tinham sido enviados também, dois professores ao estrangeiro (Suécia e Bélgica) para recolha de informações e formação nesta área. O Decreto nº 1 de 29
Maio de 1907 prevê uma verba destinada às pensões de estudo. Este subsídio público possibilitaria aos alunos e professores deslocarem-se ao estrangeiro a fim de estudarem as instituições
educativas modelares. Estas viagens permitiriam aos bolseiros contactar com realidades educativas consideradas avançadas, estudar os modernos modelos pedagógicos e, numa fase posterior, contribuírem para a sua difusão e debate em Portugal, e consequentemente para a
modernização do sistema de ensino pela “importação de soluções para as dificuldades internas”.
No contexto da problemática sobre a importação de ideias e modelos pedagógicos assume
particular relevância o relatório produzido pelos dois bolseiros, Carlota Amélia e João Clemente
Saavedra, que em Agosto de 1885 estagiaram em Genebra, para conhecer as condições da instrução pública, aprenderem o método de ensino froebeliano e a organização dos jardins-deinfância. Nessa viagem visitaram ainda os institutos primários das capitais de França e Espanha,
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dedicando especial atenção ao ensino infantil, às escolas normais e escolas anexas. A sua viagem e relatório constituem a primeira realizada por alunos e tendo por objetivo o ensino infantil
e elementar.
Para a realização deste trabalho assumimos como referência teórica Michel de Certeau3 na
distinção que faz entre a prescrição de usos e a sua apropriação pelos sujeitos e a reflexão que
tem vindo a ser feita no campo da história cultural. Simultaneamente, assumimos a importância
da materialidade no estudo dos objetos culturais, salientando neste caso o modo como certos
modelos pedagógicos foram conhecidos e circularam entre sociedades distintas, através de revistas, de exposições, relatórios, cadernos (Chartier, 2003; Carvalho, 2007; Vidal, 2005; Houssaye, 2007). Referenciamos o papel dos bolseiros como articuladores entre modelos
pedagógicos que foram conhecer a países da Europa e a sua realidade de origem. Na perspetiva de Chartier4 compreender tal processo implica não identificar a circulação dos modelos culturais com uma simples difusão mas, pelo contrário, pensá-lo como uma forma de esses modelos
serem apropriados e implementados e modificados segundo as possibilidades locais. Estes processos constituem-se como resultado de um conjunto de forças produzidas por um complexo de
disposições e mecanismos sociais e produzem eles próprios tensões. Como o autor salienta,
estas geram-se ao pretender-se estabelecer diferenças quer através da imitação de modelos, da
aculturação, quer da sua apropriação.
Como fontes principais utilizaremos o Relatório elaborado pelos bolseiros da Escola Normal
do Porto, Carlota e Clemente Saavedra (1888), o Relatório apresentado à Junta Distrital do Porto pela Comissão Delegada (1882-1887) e a Revista da Sociedade de Instrução do Porto (18811884), além de documentação de arquivo diversa da Escola Normal do Porto, dos Arquivos Distrital e Histórico Municipal do Porto e da consulta de jornais, como o Comércio do Porto.
1.1 INICIATIVAS PIONEIRAS NA CIDADE DO PORTO
A preocupação com o cuidado e educação das crianças recebeu um impulso significativo
com a criação em Lisboa da Casa de Asilo da Infância Desvalida em 1834, que se propagou a
outros locais, tendo sido criada também uma no Porto em 18365. Desde 1852 que a cidade fora
dotada com uma nova instituição – uma creche, a primeira do país - por ação, entre outros, de
João Vicente Martins, de João António de Sousa Flores e de Joaquim Ferreira Moutinho. Este
último fez também parte da Sociedade de Instrução e promoveu a edição de 5000 exemplares
do Óbulo às Crianças, em 1887, com a colaboração de Camilo Castelo Branco e de Martins
Sarmento, para angariar fundos para a creche São Vicente de Paulo (1887). Também Rodrigues
de Freitas, que casara em segundas núpcias com uma senhora de nacionalidade austríaca, o
que facilitou o contacto com os modelos de ensino alemão, pertenceu à Sociedade de Instrução
do Porto, teve aí uma intervenção com algum relevo. Em 1883, na primeira Conferência Pedagógica organizada no Porto, na Escola Normal Masculina sob a direção do inspetor Simões Lopes, foi agendado como tema das conferências de 1884 o ensino infantil.6
Estes são apenas alguns dados que mostram que desde 1834 se realizaram ações de proteção às crianças que continham medidas de educação escolar e desde a década de 70 existia
algum debate no país sobre a importância do ensino infantil, que extravasava a filantropia. Este
debate parece ter sido particularmente aceso na cidade do Porto desde a criação da creche e
acionado uma conjunção de vontades em torno da necessidade da educação infantil, que articulava pessoas tão diversas como inspetores, professores, médicos, diretores de colégios, decisores políticos, editores, homens e mulheres de letras, como Carolina Michaëlis, Camilo Castelo
Branco, o Abade de Arcozelo ou Martins Sarmento.
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2. O PODER POLÍTICO E A BURGUESIA ILUSTRADA NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
«É raro o intelectual ou político do século XIX que não tenha tido alguma intervenção na
área da educação e da instrução pública.». 7 Entre eles destacaram-se pela sua ação politicoeducativa Francisco Adolfo Coelho, José Joaquim Rodrigues de Freitas, Joaquim de Vasconcelos, José Elias Garcia, Teófilo Ferreira e José Luciano de Castro, entre outros.
As preocupações com a educação infantil afloram na arena política entre 1878 e 1882, em
textos publicados na imprensa e nos discursos parlamentares, fruto das reformas educativas
que se estão a operar. Simultaneamente emerge um movimento da sociedade civil, com origem
na Sociedade de Instrução do Porto, que alastra com êxito a Lisboa, para se comemorar o centenário do nascimento de Fröebel.
Iremos centrar a nossa atenção na ação de Rodrigues de Freitas, 1.º Deputado Republicano, sócio fundador e vice-presidente da Sociedade de Instrução do Porto, procurando mostrar
como as suas ações terão sido preponderantes para a discussão do ensino infantil em Portugal
e na tentativa de estabelecimento de um jardim-de-infância na cidade do Porto.
As ideias de Rodrigues de Freitas começam a adquirir uma maior visibilidade e dimensão
pública com as intervenções parlamentares de 7 e 9 de Maio de 1879, proferidos na Câmara
dos Deputados, então já eleito como deputado republicano. Imbuído pelas leituras de autores
estrangeiros e de Ramalho Ortigão, o seu discurso parlamentar explana alguns princípios da
pedagogia de Fröebel, fazendo recomendações ao governo, da qual destacamos o estabelecimento de jardins-de-infância, que num primeiro momento deveriam surgir anexos às escolas
normais para exercícios práticos de pedagogia e servir de modelo para outros e entusiasmar o
público por este tipo de educação.8 Simultaneamente critica o governo pela inoperância na reforma da instrução feminina, que a lei de 1878 consignara9. Segundo Ferreira Gomes a Lei de
1880 e o Decreto - Lei de 1881, que a regulamenta, faziam referências à necessidade do ensino
infantil.10
As intervenções de Rodrigues de Freitas sobre os problemas da instrução contribuíram em
larga medida para consolidar o seu prestígio, quer no domínio político quer no domínio educativo. Redigiu numerosos artigos dedicados a esta causa, como eram constantes as suas intervenções em associações portuenses, que se ocupavam de questões educativas e que disputavam o
seu patrocínio. As inúmeras intervenções de Rodrigues de Freitas estão intrinsecamente relacionadas com as reformas educativas que estavam a ser legisladas na sua época. Foi a forma
encontrada pela oposição republicana para se demarcar face aos monárquicos, alargando a sua
base popular e tornando a educação uma bandeira política do republicanismo. Apresentavam
alternativas para os problemas nacionais, que discutiam com base no conhecimento que tinham
das experiências de outros países europeus. Estas intervenções de cariz político e social serviam
de instrumento de campanha politica, para sensibilizar as massas, recrutar adeptos e promover
mudanças.
José Luciano de Castro, Ministro do Reino, talvez preocupado com o avanço republicano
procurou integrar na reforma de 1880 alguns aspetos das propostas de Rodrigues de Freitas e
decretou a necessidade de o Estado subsidiar os asilos de educação e de auxiliar financeiramente as entidades privadas, que mostrassem o interesse de erigir jardins-de-infância. Assim,
tendo em vista a prossecução dos objetivos exarados na reforma de 11 de Junho de 188011, o
Governo, através da portaria de 9 de Dezembro de 188012, determinou que os governadores
civis dos distritos, em articulação com os comissários de estudos «diligenciem por si e pelos
seus delegados organizar associações que se proponham criar alguns dos estabelecimentos indicados»13. Já a Portaria de 11 de Dezembro de 188014, enviada ao Governador Civil de Lisboa,
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e a de 21 de Dezembro de 188015 ao Governador Civil do Porto, expressava a necessidade de
se acudir à educação das crianças na idade anterior à da obrigação de ensino. Considerava-se
imperativo fundar nas duas principais cidades do país um asilo ou um jardim-de-infância,

o qual poderia existir independente da escola-modelo, ou a ela
anexo em curso especial, não só para ensino das crianças mas também para educação e preparação própria de jardineiros de infância, à
semelhança do que se acha estabelecido nalgumas nações que mais
se preocupam dos progressos da instrução popular16
2.1.AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE FRÖBEL
Na década de 1880, emerge em Portugal um movimento da sociedade civil, onde círculos
académicos, burgueses e decisores políticos unem esforços em prol da modernização do sistema educativo e procuram introduzir uma das maiores inovações pedagógicas da época, o estabelecimento de instituições estatais destinadas ao ensino infantil. Consideramos as
comemorações do centenário de Fröebel um marco importante na definição de um conjunto de
ações, que expressam esse desejo de se criar e expandir um pouco todo o país a grande proposta do educador alemão, os Jardins de Infância.
Na cidade do Porto, em 12 de abril de 1882, a Sociedade de Instrução convocou para uma
reunião o conselho científico, a imprensa, associações culturais e direções dos estabelecimentos
públicos e privados da cidade. Nessa reunião ficou decidido que a Sociedade assumiria a iniciativa de celebrar o centenário de Fröebel, preparando um conjunto de ações na cidade do Porto
dentre as quais, a promoção da primeira exposição completa de material de jardim da infância
(material froebeliano) mandado vir expressamente de Berlim. A Sociedade contou com a colaboração de Pedro Róxa, diretor do Colégio de Ensino e Educação17 da cidade e dos seus alunos,
que executaram uma prova prática dos trabalhos do jardim-de-infância. Esta exposição de certo
que não deixou de ser visitada e conhecida das alunas e alunos normalistas. Planearam, também, a fundação de um jardim-de-infância, tendo nomeado uma comissão para o efeito, ficando esta encarregue de solicitar o concurso da Camara Municipal do Porto e da Junta Geral do
Distrito, nos encargos inerentes à construção. De salientar que nesta época alguns membros da
Junta Geral eram sócios fundadores da Sociedade de Instrução, como eram os casos de Eduardo Augusto da Costa Moraes, António Ribeiro Costa e Almeida, Joaquim Azevedo Albuquerque,
para além do próprio Presidente da Junta, José Guilherme Pacheco. O que significa que os debates e propostas da Sociedade de algum modo preparavam um consenso sobre as propostas
relativas à instrução apresentadas e debatidas na Junta e na própria Câmara Municipal18.
A criação de um jardim-de-infância no Porto foi sem dúvida um dos assuntos amplamente
discutido na Sociedade de Instrução, tendo originado algumas desarmonias. Cientes da importância de se criar estabelecimentos desta ordem, os termos da discussão prendiam-se sobretudo com a questão financeira, nomeadamente, com os meios e os encargos inerentes com a
manutenção e dotação que estes edifícios exigem. Deste modo, Joaquim de Vasconcelos posicionava-se contra a proposta apresentada, uma vez que defendia que esta ideia devia ser feita
com a máxima responsabilidade e tempo, pois poderiam correr o risco de condenar uma ideia à
partida e nunca mais conseguiram a adesão do público. Além disso, a Sociedade não devia
comprometer-se com projetos que não estava ao seu alcance cumprir. Acrescentava ainda, que
as despesas que envolviam a criação de um jardim-de-infância não lhe pareciam tão insignificantes como muitos faziam crer, nomeadamente, Gustavo d’Almeida, do Colégio Pestalozzi,
Jardim e Escola Fröebel e Simões Lopes, inspetor de ensino, da circunscrição do Porto. Estas
objeções não viriam a encontrar eco na Sociedade, uma vez que António Lopes de Vieira e Castro, pessoa ligada ao ensino profissional e à indústria, disse conhecer um abastardo capitalista
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que poderia subsidiar a construção de uma escola Fröebel ou poderia aconselhar à direção do
Palácio Cristal, que o produto da subscrição pública para erguer um monumento a D. Pedro V
fosse aplicado na construção do dito jardim-de-infância.
Esta proposta de criação do jardim-de-infância foi apresentada em 4 de Maio de 1882 à
Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito pela Comissão Científica da Sociedade, bem como a necessidade de formar jardineiras-de-infância para dirigir esses estabelecimentos. Entre
as recomendações exaradas estava o envio de jovens raparigas entre os 16-18 anos a França
ou Suíça, como pensionistas, “para conhecerem bem o Jardim”. No seu regresso seriam apoiadas por uma senhora alemã, habilitada com o curso do Jardim de Infância, e membro da Sociedade. Entendiam que era inútil enviar homens, “porque o ensino do Jardim pertence
exclusivamente à mulher”19 A proposta foi discutida e aprovada no seio da Junta Geral do Distrito em 27 de Outubro de 1882.
As comemorações do centenário prolongaram-se durante uma semana, tendo a Sociedade
de Instrução promovido uma série de conferência entre os dias 21 e 26 de Abril. Procuravam
assim, engradecer e dar uma maior visibilidade à obra e ao trabalho de Fröebel entre a intelectualidade portuense, junto dos poderes regional e municipais e entre a sociedade civil.
Parece-nos claro que os debates no interior da Sociedade de Instrução tinham eco, através
dos seus sócios e colaboradores, sob diversas formas, na Junta Distrital do Porto e na Escola
Normal, o que explica o apoio à deslocação ao estrangeiro de Carlota e João Clemente Saavedra, alunos da Escola Normal, para conhecerem o sistema de educação infantil e aí aprenderem
o método froebeliano. Estes terão sido os primeiros bolseiros de que temos notícia, pagos pelo
erário público, no âmbito da educação básica.
A 21 de Abril de 1882 é fundado em Lisboa, no Jardim da Estrela, o primeiro jardim-deinfância oficial. A criação de um jardim-de-infância inspirado em Froebel, significa o interesse
de uma burguesia ascendente e de um grupo de intelectuais e políticos em mobilizar sinergias,
na tentativa de concretizar ações que levassem à aceitação de políticas educativas, que procuravam instituir e organizar a educação pré-escolar, como fazendo parte do sistema de ensino
oficial e não uma instituição à margem. No Porto, segundo a notícia presente na Revista n.º4
da Sociedade de Instrução do Porto20, ter-se-á pensado criar dois jardins-de-infância, que não
se concretizaram.
Apesar deste movimento da sociedade civil, só se concretizou o jardim-de-infância de Lisboa. De todo o afã legislativo, que visaria também retirar campo de intervenção aos republicanos, na realidade não foi criado nenhum jardim-de-infância pelos sucessivos governos até ao
fim da Monarquia, apesar de insistências várias para que isso acontecesse. Temos notícia que
em Outubro de 1887, o Director da Escola Normal do Porto, João António Pinto de Rezende,
num ofício expedido à Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito do Porto, propõe que façam chegar ao governo de sua majestade a necessidade urgente e inadiável de realizar uma
reforma no Ensino Normal. Enumera aí um conjunto de problemas que considera merecerem
uma intervenção imediata do Governo, entre os quais se encontra a necessidade de reforma
das escolas anexas. Propõe que as escolas anexas às escolas normais deviam ser, segundo o
espirito da lei, escolas modelos, com todos os graus de ensino, desde os jardim-de-infância até
ao curso complementar de habilitação às escolas normais. Daí a necessidade de se criar lugares
de professores ajudantes e de jardineiras. Acrescenta, ainda, que para além destes lugares a
criar, seria necessário estabelecer um jardim-de-infância junto às escolas anexas.21 Ou seja,
passados 10 anos o Estado não criara jardins-de-infância e cerca de 22 anos sobre a lei e respetivas portarias, continuava o apelo para que se criassem, assim como um espaço de formação para as futuras jardineiras de infância, como podemos constatar no Anuário das Escolas
Normais do Porto (1882-1909), no qual se refere:
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«Já, que infelizmente, entre nós não existe, na realidade, a Escola Infantil, como instituição official e com caracter de generalidade desejável seria que junto das Escolas Normaes do sexo feminino se
creasse e organizasse uma secção infantil, onde as alumnas normalistas, que ámanha vão ser professoras, se iniciassem na pratica especial d’estas Escolas.
É esse o voto ardente que fazemos e que muito desejaríamos ver
realizado.»22
Também em 1886, na Junta Geral do Distrito do Porto o assunto foi trazido a debate por
Luiz Woodhouse, secretário da comissão de instrução da Junta. Aí se encontram informações
sobre estas diligências e os passos então dados, sem êxito. Na Sessão da Junta de 26 de Maio
de 1886, foi exposto o processo que se desencadeara em 1880, na tentativa da criação de um
jardim-de-infância na cidade. O pedido de esclarecimento de Woodhouse tinha como finalidade
perceber se se poderia construir um jardim-de-infância anexo à Escola Normal sem necessidade
de adquirir mais terrenos e «se no projecto da escola normal d’esta cidade se compreendeu
primitivamente, entre os estabelecimentos anexos, a fundação de uma casa ou Jardim da Infância»23. Considerava a ocasião propícia «visto que entre o pessoal da escóla há quem possua
larga competencia para dirigir um instituto d’essa natureza.»24
O presidente da Junta sentiu necessidade de recuar no tempo para um melhor esclarecimento, que ficou lavrado em ata e que transcrevemos:

Presidente: - Em 1880, creio eu, o ministério de que fazia parte o
actual presidente do conselho de ministros o sr. José Luciano de Castro, convidou esta junta Geral, e julgo que também a camara municipal d’esta cidade, a tratarem de estabelecer uma escola infantil. (...)
O ilustre ministro de então, fazendo esse convite, apresentava a ideia
de que o governo concorreria para auxiliar a construção do edifício
apropriado à escola. Pouco tempo depois de ter recebido aquelle convite, tratou-se da escolha do terreno, e indicou-se que era muito
apropriado um quintal que fazia parte do quartel da infantaria 10. (…)
O sr. Macedo elaborou um projecto que deve existir na repartição
d’esta junta, e julgo que o custo da obra foi orçado em 20:000$000
réis, pouco ou mais ou menos.
Muitas pessoas se pronunciaram pela ideia da escola, e se bem
que a camara municipal declarasse a responsabilidade que tinha de
concorrer para a instituição projectada, essa foi desaparecendo pouco
a pouco.25
O presidente, José Guilherme Pacheco explicou como este projeto permaneceu no esquecimento dos decisores políticos, em particular da Câmara, a quem competia a educação infantil,
e como ele mantinha o desejo de poder realizá-lo, se obtivesse apoio do poder central, para o
que solicita a participação de todas as comissões da Junta no aperfeiçoamento das bases de
uma proposta a apresentar ao Governo.
A posição do Presidente da Junta do Distrito do Porto está claramente registada no diário
das sessões e de algum modo, nas suas palavras, está presente uma crítica à Câmara do Porto,
a quem competiria tomar a iniciativa:

A camara municipal do Porto fazia um grandíssimo serviço a esta
cidade, se em logar de estabelecer, como a de Lisboa, escolas centraes, tratasse de preferência das escólas infantis; e em diversos pontos
da cidade encontraria mais de um local apropriado para as fundar,
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com dispêndio inferior ao que demanda o estabelecimento das centraes.26
José Guilherme Pacheco é claramente favorável ao estabelecimento do ensino infantil e de
um jardim infantil anexo à Escola Normal Feminina, que considerava ser a «corôa de todo
aquelle edifício»27. Refere também a existência de pessoal habilitadíssimo, que estudou com
êxito no estrangeiro o sistema Froëbel e está habilitado com diploma para dar formação às
normalistas. Pede mesmo a Woodhouse que não abandone o assunto, pois a Junta, num futuro
próximo, se haveria de compenetrar da sua importância, mesmo que para tal fosse necessário
fazer alguns sacrifícios.28
3. ABERTURA AO EXTERIOR E A CIRCULAÇÃO DE IDEIAS SOBRE O ENSINO INFANTIL NA ESCOLA NORMAL DO PORTO.
A Escola Normal do Porto foi uma instituição que desde o início procurou conhecer o que se
passava no estrangeiro no campo educativo e para isso manteve ligações privilegiadas com núcleos de difusão de ideias, através dos seus professores e dos estudantes finalistas, nomeadamente, a Sociedade de Instrução do Porto ou de contactos com o exterior, realizados através
das deslocações de bolseiros ou ainda adquirindo bibliografia especializada no estrangeiro.
Em Julho de 1882 o secretário da Escola Normal, Francisco Bernardo Braga Júnior é encarregado pela comissão inspetora das escolas normais, uma das comissões em que estava organizada a Junta Distrital, de tratar da aquisição dos materiais para a Escola Normal do Porto.
Este considerou que era mais proveitoso o contacto direto com os principais editores e fabricantes de Portugal, França e Alemanha, a fim de adquirir os objetos imprescindíveis para a organização dos museus pedagógicos, gabinetes de física, história natural, laboratórios, entre
outros.29 Ao seu labor se deve o apetrechamento das Escolas Normais do Porto com diversos
materiais de laboratório e bibliografia estrangeira sobre diversos temas de educação.30 Passados dois anos, Braga Júnior solicita ao Ministério do Reino que lhe conceda a permissão de se
ausentar no período de férias, 45 dias de licença, com a finalidade de conhecer o estado da
instrução na Inglaterra e Bélgica.
A proposta da Sociedade de Instrução para que a Junta apoiasse a formação de jardineiras
de infância no estrangeiro acaba por ser concretizada, três anos mais tarde, através de dois
alunos finalistas de elevado mérito da Escola Normal do Porto – Carlota e João Clemente
Saavedra, em 1885. A viagem que realizaram traduziu-se num relatório, publicado apenas em
1888. Os bolseiros detalharam as visitas que fizeram pelos jardins-de-infância, escolas maternais, escolas primárias, escolas comunais, escolas profissionais e escolas normais da Suíça,
França e Espanha, fizeram referência à frequência de um curso de formação na École Enfantine
Municipale du Parc Montbrilant, em Genebra, onde tiveram a oportunidade de aprender em
termos teóricos e de colocar em prática o método de ensino froebeliano. Além de frequentarem
o curso participaram em sessões de debate promovidos pela Societé Pedagogique Genévoise,
tendo no final recebido um diploma de membros da dita sociedade. O relatório de viagem produzido por estes bolseiros está a ser objeto de um estudo mais aprofundado e expressa, no que
relata e omite, a forma os seus autores se apropriaram das novas realidades, à luz do repertório das propostas educativas em debate na cidade e na Escola Normal, e dos objetivos da viagem. No Relatório expressam o desejo que o seu testemunho possibilite a congregação de
vontades para a criação do ensino infantil em Portugal.31 Estes alunos-mestres vão ser num
primeiro momento professores nas Escolas Anexas à Escola Normal: João Clemente Saavedra
por convite do conselho escolar32 e Carlota Carvalho Saavedra que se auto propôs para o cargo33. Temos notícia de terá sido na República, professora no jardim-escola modelo da Escola
Normal. Tudo leva a crer que terá sido ela a grande formadora de uma primeira geração de
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jardineiras de infância na cidade do Porto, que em 1915 possuía já 14 jardins-de-infância municipais34.
Em 1887, Bernardo Valentim Moreira de Sá, professor de canto coral, de francês e escrituração, pede autorização ao Governo para se deslocar ao estrangeiro pelo período de 40 dias
com o intuito de se aperfeiçoar em termos profissionais e estudar os melhores processos de
ensino na Alemanha.
Em 1907 o Governo vai financiar as missões de estudo de professores do ensino elementar
ao estrangeiro(Decreto nº1 de 29 Maio). Os alunos da Escola Normal do Porto vão mobilizar-se
e concorrem a bolsas, tendo sido financiados Alcides Diogo de Almeida Campos e Augusto Gomes de Oliveira, diplomados com o 1.º grau da Escola35. Alcides Campos deslocou-se a Viana
de Áustria onde foi ouvinte na Escola Normal Pedagógica (Lehrerahademie am Pädagogium),
assistiu às lições práticas nas escolas primárias anexas e na Burgschule, ao mesmo tempo que
tinha aulas práticas de língua alemã (Lammegasse n.º9).
Augusto Gomes de Oliveira, foi aluno da Escola Normal (dizer em que anos pois no Dic está
errado) e do Instituto Industrial e Comercial do Porto. Era professor efectivo em Vilar do Paraíso, Gaia, quando obteve bolsa, em Maio de 1907, para «estudar os métodos de ensino sobre
ciências nas Escolas Normais Primárias de Berlim»36, onde chegou em Novembro. Em Janeiro
de 1908 obtém licença para assistir ao ensino nas escolas comunais n.º 172, 185, 204 e 213
durante 5 meses e no final ir frequentar, durante um ano, o Real Seminário para professores
oficiais. Simultaneamente frequenta um curso de língua alemã, com comportamento e aproveitamento exemplares, foi ouvinte regular na Escola Normal e matriculou-se, em Abril de 1908,
na Schülerwerkstätten (oficinas escolares), em trabalhos manuais. Em Outrubro desse ano inscreveu-se no seminário de Educadores de infância (Kindergärtnerinnen- Seminar) e frequentou
a Volkskindargarten. No seu regresso ao país foi nomeado inspector escolar, participou no Congresso pedagógico de 1914 e prestou especial atenção à aprendizagem da leitura e da escrita
associada às lições de coisas, ao desenho e aos trabalhos manuais educativos, escrevendo em
revistas pedagógicas e publicando alguns livros37. Pelas suas publicações verifica-se que reinvestiu a formação adquirida na Alemanha na sua função de inspector, procurando difundir entre
os professores os métodos adquiridos.
Além dos ex-alunos já citados, são conhecidos João e Joaquim Gomes de Oliveira, ambos
formados pela Escola Normal, que em 1907 recebem bolsa para frequentarem a Escola Normal
de Bruxelas. O primeiro licenciou-se em Educação Física e veio a ser director da Escola Normal
do Porto, onde o encontramos em 1932, a assinar uma requisição de livros de autores da Escola Nova, a encomendar a uma editora de Madrid. Participou no Congresso Pedagógico de 1914
e de 1922 e manteve correspondência com Álvaro Viana de Lemos. Propaga o ensino da educação física e a introdução da ginástica sueca, a necessidade de medidas higiene social, como a
constituição de colónias de férias. Teve uma acção relevante na criação da Secção Feminina do
Porto do Instituto do Professorado Primário, em 1929. Joaquim Gomes Oliveira, foi também
para Bruxelas onde fez estudos de educação musical e educação física. No seu regresso foi professor da Escola Normal e seu bibliotecário38.
Qual terá sido a apropriação dessa formação e de que forma se expressou na acção destes
professores na Escola Normal do Porto pouco se conhece ainda. Contudo, a existência de um
caderno diário de uma professora, que frequentou a Escola Normal do Porto em 1919, demonstra que o ensino froebeliano foi aí uma realidade, que algumas educadoras procuraram pôr em
prática nas classes infantis da cidade do Porto, no período republicano. A organização do ensino
segundo centros de interesse, o recurso aos “dons” de Fröebel, o uso do desenho, dos trabalhos manuais educativos como a dobragem em papel, a plasticina, o uso de pequenos paus, dos
jogos, da música e do canto estavam presentes nesse caderno. Está igualmente presente a
programação minuciosa das tarefas diárias, segundo um calendário e um plano semanal e men-
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sal. Nada é deixado ao acaso, ao mesmo tempo que se fazem anotações dos desvios ou das
faltas de material, que obrigavam à criação de meios alternativos, como o uso de pauzinhos de
fósforos ou a observação do crescimento de uma planta num frasco ou num vaso, em substituição da observação e do cuidado do jardim.
Este jogo de trocas e de interligações efetuados entre um pólo difusor (Países Estrangeiros
e Sociedade de Instrução) e o pólo recetor (Escola Normal do Porto) conduziu a um movimento
de penetração de produtos culturais na organização do ensino e seus conteúdos na Escola
Normal. Essa penetração, porém, não se faz sem apropriações diversas, o que implica compreender de que forma a produção pedagógica vinda do estrangeiro pode penetrar, influenciar e
subverter as práticas existentes; mas também, como os “sectores subalternos” da sociedade
atravessam a cultura hegemónica com as práticas discursivas que produzem (assentes na oralidade), podendo chegar a exercer influência nos sectores considerados como «os» portadores
da cultura.
No diálogo entre a assimilação e a transposição para os seus contextos de vida e prática
profissional as estratégias que usaram para selecionar, adaptar e narrar adquirem a maior importância. Na perspetiva de Serge Grunzinski, estes bolseiros podem ser considerados passeurs:
«homens e mulheres, nomeados ou anónimos, que desempenharam ao mesmo tempo o papel
de passadores entre sociedades e culturas e de filtros entre os mundos.»39. Para Houssaye, o
êxito da circulação e da difusão de uma pedagogia depende da eficácia destes «intermediários». É-lhes atribuída a tarefa de a popularizar, de a despersonalizar de forma a tornar visível o
sistema de ensino e não o autor, colocando as propostas no centro de um movimento social,
uma vez que a sua marginalidade pode determinar um sucesso adiado.40 O que se verifica na
Escola Normal do Porto é que estes professores ao entrarem em contacto com os países europeus considerados de referência no campo pedagógico, ao adquirirem materiais, conhecerem
os modos e métodos de ensino e ao estarem ligados à formação de professores e a uma rede
de sociabilidade bem centrada no campo das decisões políticas, criaram algumas condições para o sucesso das novas ideias. Contudo, tiveram de enfrentar as dificuldades do confronto dos
novos métodos com as tradições incorporadas nas práticas de ensino e a representação social
da instrução normal, infantil e elementar para pobres, que deveria servida por meios modestos
e austeros. Em conclusão ressalta que o interesse em procurar no exterior modelos pedagógicos que respondessem às dificuldades do ensino41, fez parte das preocupações de um núcleo de
gente ilustrada na cidade do Porto, congregados em torno da Revista da Sociedade de Instrução, e articulado com a Junta Geral do Distrito, os inspetores de ensino, a Escola Normal do
Porto e os deputados eleitos pelo Porto, em que sobressai o republicano Rodrigues de Freitas.
As Conferências Pedagógicas assim como a Revista da Sociedade foram os amplificadores dos
debates em torno do ensino infantil e ajudaram a criar uma opinião pública favorável à criação
deste nível de ensino e à formação de educadoras. O debate atravessou a Junta Geral do Distrito, que decidiu pelo apoio à formação de jardineiras, apesar de haver opiniões divergentes, que
o não considerava prioritário, face às dificuldades orçamentais. Em 1915 a cidade do Porto dispunha de 14 jardins-escola, todos dirigidos por professoras jardineiras formadas pela Escola
Normal do Porto, em particular pela ação de Carlota Carvalho Saavedra e de uma geração notável de educadores, que atravessaram fronteiras e contribuíram para uma Escola Normal mais
científica, pedagógica, que aboliu os castigos corporais e procurava afirmar a especificidade da
criança e a importância do ensino infantil.
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Tomando como base o relatório do professor brasileiro Luiz Augusto dos Reis, elaborado a partir das experiências de viagem a Portugal, Espanha, França e Bélgica, em 1891, importa
apreender a questão dos batalhões escolares, examinando a forma como a prática educativa
circulou pelas cidades de Lisboa e foi apropriada na capital federal do Brasil. A organização dos
Batalhões escolares se encontra entre as questões educacionais mais intensamente enfatizadas
no relatório do professor viajante.
Os Batalhões escolares representavam, tanto em Portugal quanto no Brasil, uma das
ideias pedagógicas relacionadas à necessidade de modernização da escola a fim de tirar os países do atraso educacional em que se encontravam. A essas ideias educativas aliavam-se outras
como as caixas econômicas, os museus, as festas, as excursões e as bibliotecas populares, fazendo parte de um conjunto de medidas de modernização e complexificação do espaço escolar.
A partir de um levantamento de dados a respeito dos batalhões escolares, pretendo apreender
os mecanismos de circulação do modelo educativo a partir da última década do século XIX e as
possíveis conexões entre as formas de as diferentes formas de apropriação do modelo em Portugal e no Brasil.
Não me preocupa produzir uma comparação entre as experiências efetuadas nas escolas primárias das cidades consideradas, mas propor uma pesquisa e o desenvolvimento de histórias conectadas como sugere Gruzinski (2001). O autor chama atenção para a necessidade de
se empreender o esforço em conectar culturas até então analisadas separadamente, uma vez
que se torna tarefa “indispensável à medida que o processo de globalização está mudando inelutavelmente os quadros do nosso pensamento e, por conseguinte, as nossas maneiras de revisitar o passado”(GRUZINSKI, op. cit. p.89).
Vidal (2005) alerta para o fato de que se a ideia de uma história conectada soa eficaz
para descortinar os modos como os saberes circulam, passando do local ao global, não responde ao questionamento sobre como tais saberes foram apropriados. Nesse sentido, o esforço
recai sobre a observação de práticas similares nas escolas primárias do Distrito Federal e das
cidades portuguesas possibilitando-nos uma visão da circulação de ideias pedagógicas e a percepção das apropriações e mediações de seus usos, traduzidas na instalação culturas escolares
específicas nas escolas das cidades consideradas.
Na periodização considero as últimas décadas do século XIX. Nessa ocasião, o debate
sobre a prática dos batalhões escolares ocupava um significativo espaço nas conferências pedagógicas, na imprensa e nas obras de educadores portugueses e brasileiros. Como limite desse estudo estabeleço a década de 1930, quando foi possível apreender sinais de apropriações
sofridas pelo modelo dos batalhões escolares em escolas do Rio de Janeiro.
Sobre as fontes, além do relatório de Luiz Reis, observo, no caso de Portugal, os artigos
presentes na Revista Froebel, a discussão na imprensa comum e pedagógica e a análise sobre
esse tema nas obras de educadores portugueses. Em relação ao Brasil, analiso relatórios de
inspetores e professores, a documentação relativa às escolas elementares, relatórios das conferências pedagógicas e a ações de Luiz Reis quando integrou o Conselho de Instrução no Rio de
Janeiro.

Os batalhões escolares em Portugal
A questão dos batalhões escolares foi observada, principalmente, em quatro escolas de
Lisboa: na Escola Central nº 1, na Escola Central n° 6, na Escola Central nº 19 e na Escola Rodrigues Sampaio. O professor descreveu com detalhes os espaços onde se encontravam os
equipamentos necessários a realização dos exercícios militares. apresentando além das peças
de artilharia com as respectivas carretas, balas de ferro, cornetas, espingardas e baionetas, um
grande número de instrumentos musicais. Segundo o relator, eram lugares onde os Batalhões
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escolares ensaiavam as manobras militares, as peças musicais de suas bandas, os exercícios de
ginástica e de marcha.
Surpreso com a organização dos espaços, todos eles muito limpos, e a presença de armas de fogo, ressaltou a forma como atuavam esses grupos de alunos: “Informaram-me que
esses batalhões escolares foram o grande sucesso nos festejos da inauguração da Avenida da
Liberdade, pelo garbo com que se apresentaram, pelas suas marchas e evoluções” (REIS, 1891,
p.71).Para ele, a observação dos espaços organizados especialmente para as diferentes práticas
escolares deixou agradáveis impressões sobre o ensino primário nas cidades portuguesas.
Na ocasião de sua visita, o debate sobre a importância dos exercícios militares nas escolas primárias em Portugal se dividiaentre três entendimentos a respeito da prática educativa:
os que defendiam a sua importância para a pretendida modernização da escola, os que possuíam total descrença desua eficácia entre crianças de tão pouca idade, e ainda, os que pertenciam a corrente que acreditavam não caber à escola esse tipo de ensino, recomendando que esta
prática ocorresse fora do espaço escolar.
É possível pensar que o estabelecimento dos Batalhões escolares no sistema de ensino
em Portugal representava, para os seus defensores,uma das estratégias de intervenção na escola de modo a garantir o progresso da nação por meio da especialização das escolas primárias.
Na análise dos periódicos percebe-se um ideal republicano propondo mudanças nas práticas
escolares, discutindo a legislação, acompanhando sua tramitação pela Câmara dos vereadores,
sugerindo ideias ao Governo e ao professorado português.
A Revista Froebel, de setembro de 1882, apresentouuma retrospectiva da implantação
dos batalhões escolares em Portugal. Esse periódico, ao defender a prática pedagógica, alertou
para o fato de que “é mais antigo do que se julga o pensamento de completar o ensino nas
escolas primárias, com a educação physica e a instrucção militar”12. Destacou a dificuldade da
aprovação das propostas encaminhadas pelas conferências escolares aos representantes do
Governo. Segundo Elias Garcia, autor do artigo, a ideia dos Batalhões escolares fora lançada
desde 1869 pelo professor da escola do exército, Marcolino da Rocha, e a verba foi prevista no
orçamento da Câmara Municipal de Lisboa no período de 1875-1876, contudo, o efetivo uso
para esse fim se deu por ocasião do estabelecimento da 1ª Escola Central em Lisboa, quando a
verba destinada às despesas da escola previa a organização dos exercícios da instrução militar
e da ginástica.
Ressalta-se a iniciativa do Município de Lisboa na implantação dos Batalhões escolares,
uma vez que o regime de descentralização garantia ao Município o poder delegar sobre os negócios da instrução primária. Segundo a revista, em 1880, com a conclusão do Ginásio da escola Central nº 1, foi nomeado um oficial de exército Marcel Ferreira para dirigir o batalhão
escolar dessa escola e, na festa escolar de 24 de dezembro de 1882 foram “inauguradas as atividades oficiais do batalhão escolar com a apresentação de alunos uniformizados e armados
com espingardas escolares”3. Segundo Ferreira Mendes, autor do artigo: “Era encantador ver o
garbo e o ar marcial com que esses pequenos soldados marchavam a passo cadenciado e os
seus juvenis officiais davam com firmeza a voz de comando” (REVISTA FROEBEL, nº 11, 1882).
O periódico registrou a foto de inauguração do primeiro Batalhão escolar em Portugal
organizado na Escola central nº 1, apresentando os meninos uniformizados e armados para a
festa:
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(REVISTA FROEBEL, nº 13, 1882)

Rodrigues da Costa na Revista Froebel de 1883 defendeu a difusão dos batalhões escolares à todas as escolas portuguesas. Sobre a medida produziu um extenso relato apresentando
a diferença ideológica entre o exército atual e o antigo, agregando novos sentidos às práticas
militares nas escolas primárias em Portugal. Para o relator, o tempo em que o exército significava “um meio de domínio da população pela força, um elemento de opressão, uma ameaça
constante às liberdades públicas havia passado e na atualidade o exército só se destinava à
defesa da Pátria, no momento solene da luta, representavam a Nação em armas”4. Ainda no
artigo, Rodrigues da Costa apostava que a instalação definitiva dos batalhões escolares deveria
resultar “na sensata refundição das nossas instalações militares”5. Sinalizou também a resistência do governo em fornecer armamento e uniformes para os batalhões escolares em todos os
principais municípios do país, no entanto, para ele, “não lhe durará a reluctância, se a opinião
pública teimar em fazer ouvir bem alta a expressão da sua vontade”6.
Somente com o projeto de lei do deputado Alfredo Barbosa, publicado em artigo de Feo
Terenas na Revista Froebel de abril de 1885, ficaria estabelecida obrigatoriedade da educação
militar nas escolas portuguesas, nos moldes dos batalhões escolares de Lisboa. Para Feio Terenas,
A Câmara Municipal de Lisboa que, no que respeita á instrucção local,
não tem regateado meios nem esperdiçados elementos para que as
suas escolas correspondam ás exigências modernas, ahi tem organizado os Batalhões escolares, que podem servir de exemplo a outros
municípios que, por si, queiram estabelecel-os (REVISTA FROEBEL,
abril, p. 45).
A fim de reagir ao argumento dos que dificultavam a organização do batalhão escolar, a
Revista Froebel de maio de 1885 insistiu na tese de que não existiria problema de nenhuma
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ordem na sua implementação. Caso não se conseguisse número suficiente de alunos, recomendou-se a união de duas ou mais escolas. Em relação à falta de recursos, sugeriu-se que as armas fossem feitas de pau enquanto não chegassem as verdadeiras. Já o fardamento ficaria
adaptado às verbas dos municípios, sendo que não se poderia abrir mão do fato de que os soldados fossem escolhidos entre os mais adiantados nos estudos.
As conferências pedagógicas também serviram como local de debate a respeito dessa
questão. Na Conferência Pedagógica de 1884, na cidade do Porto, o quarto ponto A disciplina
do aluno dentro e fora da Escola, referiu-se à conveniência ou não de se introduzir os batalhões
escolares como um dos meios disciplinares no ensino elementar e complementar em Portugal.
Segundo o relator Augusto Ribeiro Leal, os batalhões escolares foram apresentados na conferência como mais um meio de disciplinar o aluno, ressaltando a importância dos exercícios militares na escola primária para o preparo dos futuros defensores da pátria e para a obediência
dos meninos ao comando das autoridades, reforçando a conveniência dos batalhões escolares
como mais uma prática a ser integrada à cultura escolar portuguesa:
Acostumados os meninos a estes exercícios, estarão sempre promptos
para defender a pátria, se as vicissitudes da sorte a colacarem nessas
circunstancias, e não porão dúvida em applical-os aos filhos quando
os tiverem. Bom é que se principie a usar nas nossas principais cidades, com armamento ou sem elle, como fazem na Inglaterra (CONFERÊNCIA PEDAGÓGICA, Porto, 1884
Na ocasião de sua visita, o jornal O Século de 8 de fevereiro de 1891 publicou em primeira página um artigo sobre a necessidade de se conservar a prática militar nas escolas portuguesas e sua importância para a instrução militar dos meninos em Portugal. O texto mostra
figuras de crianças uniformizadas com os três tipos de fardas em uso, a dos oficiais, dos soldados e dos cornetas. As duas primeiras figuras apresentam as crianças com uma arma na mão e,
na terceira, a criança segura uma corneta, indicando que as ações estariam voltadas tanto para
a perspectiva do treinamento para a defesa da pátria, quanto para a participação nas solenidades cívicas da escola. A instrução militar, de acordo com o artigo, era ministrada em todas as
escolas centrais por um professor escolhido entre oficiais do exército e por um instrutor devidamente formado.
Segundo Magalhães Lima, editor de O Século, em 1891, o ensino laico em Portugal, indispensável à boa educação cívica, tinha sido combatido pelos críticos “á influência da Companhia de Jesus, única que entre nós tem prevalecido e prevalece na esphera do ensino público,
principalmente no que toca a educação da criança”. Nesse caso, para o editor do jornal, a resistência à modernização da escola pela integração de práticas educativas, consideradas importantes para a vida da criança e futuro do país, dava-se por conta da grande influência da igreja na
administração do Estado e, consequentemente, na direção das escolas. Tal interferência, segundo Magalhães Lima, seria um grande mal a ser combatido para a concretização dos anseios
de uma sociedade moderna calcada em valores científicos da revolução francesa.
O artigo ressaltou a tendência da atual administração do ensino primário português de
seguir a corrente a favor do ensino moderno e dos progressos da educação popular, confirmando a tensão em torno da prática educativa estabelecida em Lisboa desde 1875 e as primeiras atividades do batalhão escolar na Escola Central nº 1, em 1882. De acordo com o periódico,
estavam postas as condições para que Portugal compartilhasse das novas ideias de modernização do ensino, presentes nos países mais desenvolvidos da Europa e América. O editor ressaltou que embora a prática dos exercícios militares estivesse sua gênese na França pós-revolução
de 1789, sua grande difusão somente se efetuou nesse país após 1880. Com a prática já pre-
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sente nas escolas primárias das principais capitais europeias, a criação dos batalhões escolares
na França em 1882 tornara-se, de acordo com o editor, um importante estímulo à efetivação do
projeto educativo na capital portuguesa.
É interessante observar a circulação de ideias pedagógicas no tempo considerado a
contemporaneidade da criação dos batalhões escolares nas cidades europeias e as relações de
intercâmbio que ajudaram a afirmar os exercícios militares nas escolas primárias portuguesas e
francesas.
No caso de Portugal, embora em pleno regime monárquico, a imprensa aproximava a
defesa da criação dos exercícios militares ao ideal republicano de modernização escolar. A resistência ao abastecimento das escolas primárias com armamento e equipamentos próprios para a
instrução militar ficaria por conta do entendimento de parte dos governantes de que essa medida poderia, futuramente, atentar contra o próprio governo. No entanto, Carvalho (2001) ao
ressaltar a tensão em torno da validade dos batalhões escolares, chamou atenção de que “nem
todo o republicano, como era de se pensar, aplaudia o ensino militar preparatório nas escolas”
(p. 655). Esse autor remete-se à obra Questões Pedagógicas de Adolfo Coelho, destacando que
quando a administração municipal de Lisboa introduziu exercícios militares na Escola nº 1, a
notícia forarecebida com entusiasmo pelo professor primário Teófilo Ferreira7. Nesta ocasião
“organizou batalhões de crianças devidamente apetrechadas com o necessário material guerreiro” (p. 656) a fim de se apresentarem na festa de Natal do Arsenal da Marinha, em 1882. Nesta
obra, Adolfo Coelho considerou a reunião de “80 crianças fardadas e de espingarda ao ombro”
como práticas que “imbecilizavam os rapazinhos”. Para o pedagogo português, a decisão dos
republicanos em restabelecer os Batalhões escolares provinha “da não inteligência do que seja
uma criança, do que seja o adolescente” (p. 655).
Segundo Carvalho (2001), em 1907, na ditadura de João Franco, a legislação prescrevia
a instrução militar aos jovens com o argumento de que neles se acordassem e fortalecessem as
virtudes da raça e o amor da Pátria. Assim, o debate sobre a validade e eficácia do treinamento
militar se estende pelas primeiras décadas do século XX, revitalizado pela difusão dos batalhões
escolares pela obrigatoriedade de seu estabelecimento nas demais escolas portuguesas. De
acordo com o autor, para Franco, os exercícios militares funcionariam como recurso pedagógico
eficaz na formação de um cidadão patriota, virtuoso e corajoso.
Pinto de Miranda, em 1912, protesta na Revista do Ensino contra o ensino militar na
escola primária. O educador contestou a frequência significativa das palavras militarismo, batalhões escolares, instrução militar preparatória e tiro reduzido nos jornais diários portugueses.
Para ele, o ensino da tática abstrata de companhia ou regimento nos Batalhões escolares seria
coisa “fora do propósito na escola, sem facilitar nada o tempo do recruta como foi reconhecido
pelos officiaes no Regimento onde tudo se tenha de começar e em peores condições dados os
maus hábitos”8. A denúncia sobre o equívoco na aproximação entre a educação física e os exercícios militares mantém a tensão sobre a permanência do militarismo das crianças nas escolas
primárias da República.
Percebe-se a falta de consenso entre o grupo de educadores e a esfera política do governo a respeito dos exercícios militares e sua ligação com o grupo dos batalhões escolares. No
entanto, mais adiante, em 1936, três anos após o estabelecimento do Estado Novo em Portugal, a ideia do valor da educação militar foi reativada na organização da Mocidade portuguesa.
Sobre a questão, Carvalho (2001) ressaltou que seu Regulamento previa o pertencimento obrigatório de todos os portugueses, estudantes ou não, desde os sete aos catorze anos, coma a
finalidade de estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação do caráter e a devoção à Pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina, no culto dos deveres morais, cívicos e militares. Segundo o autor, a atividade física consistiria essencialmente em
marcha e jogos, ministrados pelo professor primário ou regente do posto escolar, auxiliado na
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formação moral pelo pároco ou seu delegado. Um ano após sua inauguração foi estabelecida a
Mocidade Portuguesa Feminina apresentando Regulamento “fundamentalmente igual ao da
masculina, com particularidades derivadas da diferença dos sexos” (pág. 757).
Não cabe aqui considerar a complexidade dos sentidos conferidos à Mocidade Portuguesa, mas de sublinhar uma das formas de continuidade do uso dos exercícios militares em
Portugal no período considerado. É possível pensar que os exercícios militares com foco na disciplina, no civismo, amor à pátria e sua defesa, tornaram-se importantes nos programas de governo nos três regimes políticos experimentados pelos portugueses daquele tempo.
Como veremos no item seguinte, quando Luiz Reis realçou em seu relatório de viagem
o modelo dos Batalhões escolares observado nas escolas em Lisboa, tinha como proposta recomentar seu uso no Distrito Federal, reforçando a prescrição da Reforma de Benjamim Constant em 1890.

Os batalhões escolares nas escolas do Rio de Janeiro
Luiz Reis descreveu com detalhes as dependências em que se efetuavam os treinamentos militares, a ginástica e os ensaios da banda de música em quatro das nove escolas visitadas
em Lisboa. Referiu-se à data do orçamento municipal (1875-1876), que incluía a primeira verba
destinada ao ensino da ginástica e exercícios militares, descrevendo os uniformes e as armas
usadas pelos alunos que ocupavam diferentes graus na hierarquia militar escolar: “eram os alunos oficiais, os sargentos, o porta-estandarte e o corneteiro”. Cada grupo com a insígnia correspondente aos seus postos: “Estrelas de metal branco na gola para os sargentos, no canhão
para os officiaes. Os cabos têm por divisa um galão encarnado, posto em diagonal, nas mangas” (p, 96).
Em seu relato, aprovou e recomendou ao Governo brasileiro, o treinamento dos alunos
em relação à música, aos exercícios físicos e aos exercícios militares em locais devidamente
organizados com materiais indispensáveis ao ensino dessas atividades.
No Brasil, a discussão sobre a militarização das crianças nas escolas públicas já estava
posta entre os educadores no Rio de Janeiro nos últimos anos da década de 1880. O próprio
Luiz Reis, na sessão de 30 de junho de 1888 do Conselho de Ensino, ao criticar a co-educação
nas escolas públicas referiu-se à inconveniência que seria introduzir os exercícios militares em
escolas onde a educação dos meninos estivesse entregue às mulheres. Segundo ele, “Militarizar
nossas escolas tornando cada cidadão um defensor da pátria e entregarem a nossas patrícias o
ensino dos futuros soldados. O que serão de nossos soldados é fácil de prever”9. Tal observação sinaliza que a questão da militarização da infância pelas escolas primárias já se encontrava
em discussão nas últimas décadas da monarquia brasileira.
A norma instituída por Benjamin Constant, em 1890, prescreveu o ensino da ginástica,
associando-o aos exercícios militares. À medida que os alunos avançavam nos níveis de ensino,
ampliavam seus conhecimentos em relação aos dois saberes escolares. O treinamento militar
nas escolas primárias contemplava os exercícios com marcha e evoluções da tropa, o treinamento de manuseio e tiro com as armas militares. Os alunos que se destacavam seriam indicados para pertencerem aos batalhões escolares que incorporava também a banda militar com
alunos se aplicavam no aprendizado de um instrumento musical.
Vidal (2008) observa que as prescrições desenham os contornos do possível, indiciando
alguns dos repertórios disponíveis ao sujeito, mas não inibem que outros repertórios sejam ativados, construindo atos não previstos. A cultura material escolar, segundo a autora, apresenta
marcas da modelação, mas ao serem percebidas na sua singularidade revelam traços das invenções operadas pelos usuários.
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Compartilhando desse entendimento, acredito que os batalhões escolares associados
aos exercícios militares, possivelmente, foram incorporadas à cultura escolar da cidade, modelando práticas nas escolas públicas primárias do Rio de Janeiro. No entanto, as pesquisas realisadas no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro e no Arquivo Nacional não esclareceram a forma
com se deram as práticas militares nas escolas públicas primárias da cidade. Apesar de prescritas como obrigatória pela legislação, encontrou-se, apenas eventualmente, a referência à participação dos batalhões escolares nas festividades cívicas, sem nos fornecer pistas sobre a
compra de materiais e demais armamentos, sobre seus usos e distribuição pelo conjunto das
escolas.
Na busca da documentação, a investigação nos Centros de Memória do Instituto Profissional Ferreira Viana e do Instituto Profissional João Alfredo10, flagrou sinais importantes da
efetivação dos batalhões escolares nas instituições de abrigo e ensino a crianças “pobres e desvalidas” da Capital Federal. Esses espaços concentram um significativo número de documentos
relativos à sua administração e pedagogia. Ressalto a importância desses acervos e a fertilidade
das fontes para as pesquisas na área da História da Educação, uma vez que é possível apreender rastros das experiências educacionais de seus professores e alunos destacando-se, entre
eles, o modelo dos batalhões escolares.
O Decreto nº 31 de 29 de dezembro de 1894, que regulou o Instituto Profissional João
Alfredo prescreveu no artigo 2º que o ensino seria gratuito e integral, abrangendo as seguintes
disciplinas: Curso de ciências e letras, Curso de artes, Ginástica, Exercícios militares e esgrima e
Curso profissional. BRAGA (1925)11, na obra em que faz um histórico da instituição no período
de 1875-1925, relatou que em 1909, foi instalada sob a direção do Capitão Luiz Furtado “a linha
do tiro para os exercícios militares dos educandos, a que eram obrigados pelo regulamento”.
Segundo o autor, em 1916, o decreto nº. 1066 de 19 de abril de 1916 deu novo regulamento às escolas profissionais do Distrito Federal, organizando o plano de estudos no Instituto Profissional João Alfredo com “as disciplinas de música vocal e instrumental, de gymnastica e
exercícios militares e de ensino primário elementar e médio para os alumnos que delle carecem” (p. 98). No entanto, segundo Braga, o professor de Ginástica e exercícios militares, em
1918, passou a ministrar somente a 1ª parte desta disciplina, acabando com a prática dos exercícios militares na instituição, ocasião em que “o aparelho para o ensino de tiro ao alvo, pertencente ao Instituto, foi emprestado, por autorização do Diretor Geral da Instrução Pública ao
Tiro de Guerra nº 5, em 4 de novembro de 1918” (p. 125).
Indícios sobre os batalhões escolares podem ser observados, igualmente, no Centro de
Memória do Instituto Ferreira Viana, antigo Asylo São José do Rio de Janeiro. No maço de papéis de sua administração encontram-se, entre muitos outros documentos da década de 1890,
os registros de posse do professor de exercícios militares, com a respectiva folha de pagamento
de um professor militar, do professor de canto e o de ginástica, apontando a distinção entre
essas práticas escolares em relação aos saberes e tempos específicos; pedidos de participação
do batalhão escolar da instituição em festas cívicas na cidade, como o desfile em comemoração
a Abolição da Escravatura; notas fiscais de compras de armamento militar e divisas para os uniformes; e, ainda, um álbum de fotografia, já na década de 1930, dando sinais da forma como a
militarização de crianças se transformou no Instituto Profissional Ferreira Viana, chegando ao
que foi denominado Departamento de Trabalho.
As notas fiscais de compra de armamentos e peças dos uniformes e instrumentos musicais servem de amostra de como o estabelecimento do modelo pedagógico no Instituto Profissional Ferreira Viana introduziu, na última década do século XIX e nas primeiras do século XX
novos tipos de objetos na cultura material da instituição. A documentação dá sinais da compra
de diferentes tipos de materiais como “tambores e cornetas”; “100 carabinas e demais pertences”; “100 espingardas em perfeito estado, completa com os competentes sabres e bainhas,

CD-ROM DE ATAS | 1189 | COLUBHE 2012

patronas, varetas e etc...”; “Espoleta para pólvora nº 3, espoleta para pólvora nº 5, estopim de
borracha, escova de metal para limpar tubos”; “4 divisas de capitão; 4 de tenente; 8 de alferes;
8 de sargentos; 10 de 2º sargentos; 4 de forrieis e 12 de cabos”.
Avançando a pesquisa no tempo, encontramos fotografias soltas de um álbum apresentando o grupo de alunos formado pelos oficiais, sargentos e soldados, ajudantes de cozinha e
enfermeiros. Juntos, formavam o Departamento de Trabalho do Instituto Profissional Ferreira
Viana no Rio de Janeiro em 1930. Podemos conferir o sentido de organização, seriedade e disciplina que se procurou apresentar no momento da foto. Observa-se, ainda, a pouca idade dos
meninos que compunham o Departamento de Trabalho.

Na margem da fotografia, a escrita sinaliza as práticas escolares relativas a cada subgrupo pertencente ao Departamento de Trabalho. No lado esquerdo lê-se: “Todos os membros
do Departamento de Trabalho trazem uma faixa branca no braço e na faixa o distintivo a moda
indiana”. Em baixo: “Na primeira fila ao centro, o chefe e o sub-chefe do Departamento. À direita e à esquerda das duas autoridades veem-se os escalados para o serviço de refeitório, estão de gorro e avental”. Do lado direito: “Os meninos fazem todos os serviços leves relativos ao
asseio e à conservação. Revezando-se nos diferentes serviços, habituam-se a ser creados de si
próprios e a ser patrões. O Instituto é uma Escola-comunidade, todos servem a todos”.
Pelo que se percebe, no Departamento de Trabalho, todos pertenciam ao grupo da
Guarda Civil, conforme a fotografia a seguir, uma vez que, as funções de chefes, sub-chefes,
guarda, inspetores, serventes de cozinha, limpeza e da saúde eram cargos temporários, os
quais todos os alunos deveriam ocupar alternadamente, sendo escalados com o intuito de exercitarem temporariamente essas funções. A fotografia abaixo apresenta o grupo da Guarda-civil:
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Nas margens da foto podemos conferir algumas regras do grupo. À esquerda: “Os
transgressores são julgados pelos próprios colegas”. Abaixo: No centro o chefe e o sub-chefe.
Ao redor, os inspetores e os guardas. Do lado direito, se lê o Regulamento da Guarda Civil: “a)
– falar o menos possível; b) - falar o mais baixo que for possível; c) – nunca discutir com o
transgressor nem tocá-lo”. Tais normais podem ser associadas ao grau de disciplina que se procurava instalar no Instituto Profissional Ferreira Viana.
A documentação analisada exemplifica a apropriação de ideias pedagógicas discutidas
nas últimas décadas do século XIX, ressaltando, no entanto, a permanência do aspecto disciplinar dos batalhões escolares, nos novos modelos postos em prática no Instituto Profissional Ferreira Viana. Percebem-se os novos sentidos conferidos ao grupo de alunos-militares, fardados e
hierarquizados no interior da instituição. Agora, não só, aprendem a disciplina militar e o uso de
armas de fogo, como também, são treinados a lidar com as questões da saúde e da higiene do
lugar e dos alunos, revezando-se entre o aprender a mandar e a servir.
É possível que o Departamento de Trabalho do Instituto Ferreira Viana estivesse exemplificando as novas direções formuladas pela Reforma de Fernando de Azevedo. Ao legislar sobre a nova organização do ensino no Distrito Federal, o Decreto 2940 de 22/11/1928, propõe,
entre outras medidas, a formação dos pelotões de saúde em todas as escolas primárias do Rio
de Janeiro.
Mais adiante, de acordo com Schwartzman (2000), com o estabelecimento de um novo
regime político, o Estado Novoorganizou a Juventude brasileira.com frequência obrigatória de
todos os jovens matriculados no ensino oficial. Aos jovens não matriculados, a inscrição seria
facultativa. A iniciativa abrangia à faixa etária de sete aos dezoito anos, divididos em grupos
com crianças de sete à onze anos e outro grupo com jovens de doze a dezoito anos, visando a
educação moral, cívica e física, a educação pré-militar,o amor ao dever militar, a consciência
das grandes responsabilidades do soldado, o conhecimento das técnicas elementares do serviço
militar, os hábitos singelos e duros da vida de caserna e de campanha e, ainda, a educação
doméstica destinada ao grupo de meninas.
Sem pretensão de pensar como continuidades os processos educativos apresentados,
mas no intuito de reforçar a ideia dos diferentes usos dos exercícios militares pela força política
brasileira, temos nas organizações dos Batalhões escolares, no Departamento de Trabalho e na
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Juventude brasileira exemplos de projetos políticos-pedagógicos que apostaram na ideia originada nas principais capitais da Europa nas últimas décadas do século XIX, reconstruindo sentidos e inventando práticas no processo de escolarização da cidade do Rio de Janeiro, como é o
caso das duas primeiras e na afirmação ideológica de um Estado em regime de ditadura representada pelo terceiro grupo.

Considerações finais:
É interessante apreender as apropriações que a ideia pedagógicavinculada aos exercícios militares foi sofrendo ao logo dos anos em diferentes regimes políticosdessas nações. Defendidos como forma eficaz de governo e controle da população, convivendo com todo tipo de
crítica em relação a esse tipo de iniciativa, os exercícios militares inaugurados na monarquia
portuguesa e república brasileira, sobreviveram em diferentes projetos educacionais que empregaram de forma diversa seus princípios de treinamento militar, disciplina, higiene, civismo e
amor a pátria.
Certamente, as ideias pedagógicas que conceberam os Batalhões escolares, como práticas civilizatória e disciplinar, incorporada às disciplinas escolares foram submetidas à apropriações constantes nos dois países, a partir de um reemprego inventivo ou de um consumo
cultural ativo, como propunha Certeau (1994). Assim, no empenho em caracterizar os batalhões
escolares como práticas efetivadas pelos governos português e brasileiro interessou constatar
pontos de conexão entre as histórias da educação de um e de outro mundo.
Dessa forma, as representações sobre os batalhões escolares em Portugal e no Brasil se
aproximam na forma como os Governos utilizaram o espaço da escola primária para a efetivação do controle da disciplina e na obtenção do espírito cívico e do desenvolvimento da higiene.
No entanto, percebemos uma maior preocupação dos governantes portugueses com a preparação das crianças para o exército, apostando que o conhecimento a adquirir tornara-se imperativo à formação do futuro soldado. No Brasil, pelo que pode ser percebido, apesar de também
prever o treinamento militar e a formação do futuro soldado, o foco das atividades recaíram na
propaganda da República, com a participação nas festas cívicas, e nas medidas de controle da
higiene e da disciplina.
Foi interessante perceber a crença na importância dos exercícios militares na disseminação da disciplina e higiene da infância e da juventude. Tanto em Portugal quanto no Brasil, a
mudança de regime político na década de 1930fez surgir a obrigatoriedade de pertencimento
de crianças e jovens a grupos destinados ao desenvolvimento do amor e devoção à pátria. A
Mocidade portuguesa e a Juventude brasileirarepresentaram, tanto aqui quanto lá, práticas relacionadas com a formação militar de estudantes, ou não, como foi o caso de Portugal, no âmbito das iniciativas educacionais de regimes de ditadura nos dois países.
É possível considerar, também, o significado das viagens pedagógicas de brasileiros e
estrangeiros e a importância da produção de seus relatórios, como instrumentos depercepção
da extensão e complexidade do movimento de circulação de ideias entre os mundos, assim como nos incitam a examinar os efeitos do discurso produzido pelo viajante nas práticas educativas recriadas e inventadas no processo de escolarização das cidades consideradas.

Notas:
2

REVISTA FROEBEL, setembro, 1882, p. 52
REVISTA FROEBEL, nº 11, 1882
4
REVISTA FROEBEL, Nº 13, 1883
3
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5

REVISTA FROEBEL, Nº 13, 1883
REVISTA FROEBEL, Nº 13, 1883
7
No relatório, Luiz Reis faz referência a Teophilo Ferreira como deputado geral, diretor e professor vitalício da Escola Normal e inspetor de uma circunscrição escolar, que o companhou em visita a algumas
escolas em Lisboa.
8
Revista da Educação, 1912
9
AGCRJ, Códice, 12-1- 9
10
Agradeço à Professora Doutora Irma Rizzini, pesquisadora do Programa de Estudos e Documentação
Educação e Sociedade (PROEDES/FE/UFRJ), pelo acesso à documentação dos Centros de Memória dos
Institutos Profissionais Ferreira Viana e João Alfredo.
11
BRAGA, José Theodoro de Medeiros. Subsídios para a memória histórica do Instituto Profissional
João Alfredo – desde a sua fundação até o presente (1875 – 14 de março de 1925.) Rio de Janeiro: Santa
Cruz, 1925.
6
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O BR ASIL SOB O SIGNO DA
INTERNACIONALIZAÇÃO
Ana Lúcia Cunha FERNANDES, Coordenadora
A mesa coordenada aborda o Brasil e a educação brasileira sob o signo da internacionalização, ou seja, aglutina diferentes trabalhos que incidem sobre as representações do Brasil publicadas em diferentes formatos (livros, anuários, publicações
periódicas, relatórios) a partir do início do século XX. O primeiro trabalho analisa
um conjunto de livros escritos e publicados na Argentina entre 1900 e 1930, com
o intuito de identiﬁcar e analisar os saberes em circulação e as imagens construídas pelos latino-americanos sobre o Brasil. O segundo aborda o conteúdo dos artigos sobre o sistema educativo brasileiro, assinados por Antonio Carneiro Leão
(1925, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940 e 1942), publicados no Educational Yearbook,
publicação periódica do International Institute do Teachers College, da Universidade de Columbia, em New York, editado entre 1924 e 1944. O terceiro apresenta
as referências sobre o Brasil presentes nas publicações do Bureau International
d’Éducation, criado em 1925 inicialmente como organismo privado e que em 1929
passa a organização intergovernamental, constituindo-se em importante instância de comparação e de debate em escala internacional. O último trabalho analisa
a educação brasileira nos relatórios apresentados às conferências internacionais
do BIE/UNESCO entre os anos de 1986 e 2008. O objectivo principal é analisar a
política governamental como parte da recente história de educação do Brasil, à luz
dos relatórios apresentados a uma organização internacional.
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As representações do Brasil em livros argentinos
A ideia de um desejo de maior aproximação entre o Brasil e a Argentina ao longo das
primeiras décadas do século XX, evidenciava, também, a suposição de que os laços entre a
Argentina e o Brasil não eram tão estreitos anteriormente. Sobre isto é válido mencionar que
diferentes estudos a respeito das relações entre a América Hispânica e o Brasil sugerem que
estas foram marcadas, ao longo do século XIX e XX, por momentos de hostilidade e de
cooperação. Afinal, por ser o último país a adotar o sistema republicano de governo, o Brasil foi
visto por seus vizinhos como uma possível ameaça, ao mesmo tempo em que, neste país,
circulava uma representação de si como um país estável e pacífico em oposição à imagem
“caudillesca” e anárquica das antigas colônias espanholas.
A proclamação da República, em 1889, não transformou completamente este quadro.
Como observado por Maria Ligia Coelho Prado (2001): “A República não destruiu as distâncias
entre o Brasil e a América Hispânica, pois as diferenças, muito mais que as semelhanças
continuavam a ser destacadas” (p. 146). Entretanto, a permanência da ideia do Brasil como um
país em contraste com o restante da América, não impediu que intelectuais brasileiros
voltassem sua atenção para a realidade de seus vizinhos americanos; tampouco que
pensadores hispano-americanos – como alguns escritores argentinos, por exemplo- deixassem
de demonstrar interesse pelo Brasil; sobretudo porque, apesar da existência de um discurso
construtor de uma América Latina fraturada, é possível perceber, no argumento de
contemporâneos, a capacidade de detectar semelhanças entre os processos históricos
argentinos e brasileiros que, como dito anteriormente, fazem do ato de se informar sobre o
outro uma possibilidade de refletir sobre suas próprias conjunturas. A este respeito, o
comentário do diplomata e escritor Martín García Mérou (1900, p. 3), ainda que interessado em
função dele estar inserido na diplomacia, é elucidativo:

El Brasil está ligado á nuestro país [Argentina] por vínculos estrechos.
(...) Hemos cruzados nuestras armas en guerras gloriosas (…);
nuestros intereses comerciales son solidarios y los productos de
nuestro solo se complementan (…); finalmente hemos vaciado en el
mismo molde nuestras instituciones políticas, hemos chocado con los
mismo obstáculos al llevar á la práctica sus principios liberales.
Os livros escritos por estrangeiros sobre o Brasil no período em questão são fontes
significativas para o estudo das representações do país no exterior. Tais obras podem, também,
ser pensadas como espaços de produção de saberes que contribuíram para as representações
socialmente construídas por hispano-americanos sobre brasileiros e vice-versa. Assim, neste
texto, focaremos um conjunto de livros escritos e publicados na Argentina sobre o Brasil, nas
décadas iniciais do século XX, com o objetivo de perceber quais temas e ideias estavam sendo
mobilizados para se construir uma imagem específica da nação brasileira. Nosso recorte
temporal se inicia em 1900, com o livro El Brasil intelectual: impresiones y notas literárias, que
trata da vida intelectual e literária no Brasil na passagem do século XIX para o século XX,
momento marcado por uma grande efervescência política relacionada às viagens do presidente
argentino Julio A. Roca – governante entre 1880 e 1886 e entre 1898 e 1904 - ao Brasil e do
presidente brasileiro Campos Salles – governante entre 1898 e 1902 - à Argentina. O período
escolhido para o estudo termina em 1935 com a Historia del Brasil, de Juan G. Beltrán. Este
livro, por sua vez, foi publicado em Buenos Aires, pela editorial Claridad, em 1935, dentro da
coleção “Biblioteca de Escritores Argentinos”, em um momento também marcado por uma série
de manifestações, na Argentina, relacionadas à viagem do Presidente Getúlio Vargas àquele
país.
Optamos, ademais, pela análise de livros que estão presentes na “Biblioteca Nacional
de Maestros” (BNM), localizada em Buenos Aires. Tal biblioteca foi fundada em 1870, durante o
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governo do Presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), sendo parte de um
movimento governamental que visava o desenvolvimento educacional da Argentina por meio da
expansão do ensino primário e do fomento à criação de bibliotecas como esta. Em 1884, a Ley
de Educación Común n. 1420 previu, entre outros pontos, o direcionamento da biblioteca para a
área pedagógica, passando esta a ser destinada aos professores.
O contexto editorial argentino do começo do século XX aponta para um momento
propício à publicação de livros, o que poderia incluir àqueles que têm como tema o Brasil.
Afinal, alguns dos impressos que serão analisados aqui foram publicados por editores de
destaque – como Lajouane nos início do século ou Claridad – o que sugere a existência de um
possível público leitor para estes livros que justificaria sua publicação. É importante ressaltar,
entretanto, que tais considerações não se aplicam a todos os impressos trabalhados, pois eles
apresentam características bastante diversas, sendo alguns editados, inclusive, por órgãos
governamentais.
A diversidade dos impressos se aplica, também, aos temas e características materiais,
pois há livros compostos por longos trabalhos específicos sobre apenas um aspecto do Brasil,
assim como alguns que realizam uma síntese geral, contemplando diversos temas. Há edições
ricas em imagens e com conteúdo detalhado e resumidas brochuras de não mais de 60
páginas. Apesar das diferenças, todos eles apontam para a existência de um distanciamento
entre argentinos e brasileiros. É perceptível, ademais, um desejo, por parte dos autores, de
uma maior aproximação, que algumas vezes pode ocorrer por meio da maior circulação de
ideias como também pelo estreitamento de laços políticos ou econômicos que têm a pretensão
de resultar, em alguns casos, em alianças ou acordos comerciais.
Estes autores, independente de suas peculiaridades, podem ser pensados como
mediadores ou divulgadores culturais, pois, ao escreverem, estão produzindo ou colocando em
circulação um saber construído a respeito do Brasil. Além disso, eles têm diante de si o desafio
de contar aos seus a respeito de outro país, ainda que este outro seja um vizinho pouco
conhecido e não um povo distante e totalmente ignorado. Surgem, assim, dificuldades
específicas das narrativas que têm como foco o outro: é preciso utilizar estratégias que logrem
“traduzir” - no sentido de tornar inteligível aquilo que a princípio não o é - uma realidade total
ou parcialmente desconhecida que, no caso, é a brasileira. Nesta direção, o consagrado estudo
de Fraçois Hartog (1999) aponta para a necessidade de identificar como os narradores realizam
esta tradução, construindo uma representação do outro que poderá ser acessada pelos seus.
Segundo Hartog (1999, p. 228), trata-se de identificar uma “retórica da alteridade”, que seriam
“as regras através das quais se opera a fabricação do outro”. Entre as formas para esta
fabricação está a figura da inversão, do paralelo, da transposição, entre outras. Entretanto, no
caso das traduções construídas nos livros argentinos sobre o Brasil aqui considerados, observase com grande frequência a figura da comparação simples como uma forma de tornar as
características brasileiras compreensíveis para o público leitor argentino. Esta figura estabelece
semelhanças e diferenças entre o “mundo que se conta” e o “mundo em que se conta”, em um
movimento de corte e costura.
O uso da comparação como forma de dar inteligibilidade a uma realidade desconhecida
– ou pouco conhecida – pode vir acompanhado, conforme percebido em diferentes livros dentre
os analisados, da utilização de dados estatísticos. A estatística - ao coletar e interpretar dados a
respeito dos fenômenos sociais - foi mobilizada pelos autores de tais livros como um modo de
melhor dar a ler a realidade brasileira. Esta área do conhecimento não produz conclusões
puramente objetivas dos fenômenos em análise e sim, conforme frisaram Desrosières (1995) e
Otero (2011), opera um “esforço de objetivação” da realidade social. Nesta direção, é possível
considerar que os dados estatísticos não escapam de ser históricos, localizando-se em um
contexto mais amplo onde há interesses políticos e noções culturais que interferem na definição
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das categorias e na coleta e interpretação de dados, o que impossibilita um conhecimento
plenamente objetivo, ainda que cientificamente conduzido. A estatística, ainda assim,
possibilitou, nos casos analisados, a exposição de informações quantificadas de diferentes
aspectos do Brasil, o que levou a uma maior possibilidade de comparação com os dados
estatísticos argentinos. Tal comparação auxiliou na evidenciação das peculiaridades de ambos
os países, como, também, sistematizou as semelhanças entre eles. Possibilitou, por fim, pensar
a própria situação argentina, na lógica de conhecer melhor o Brasil como uma forma de
estreitar os laços políticos e culturais com este país, mas também como um modo de
estabelecer um parâmetro para a análise da realidade interna.
Conhecer para aproximar: as publicações em homenagem às visitas presidenciais
As mencionadas visitas do presidente argentino Julio A. Roca ao Brasil, em 1899 e do
presidente Campos Salle à Argentina em 1900 demonstraram a existência de esforços
diplomáticos para tornar as relações entre Brasil e Argentina mais próximas. Tais visitas deram
origem a diferentes livros sobre o tema, entre eles, os que serão expostos a seguir.
Em finais do século XIX, uma ampla resenha da produção intelectual brasileira foi
colocada em circulação na Argentina por meio da publicação do livro El Brasil Intelectual:
impresiones y notas literárias, em 1900. Trata-se de um grosso volume de 454 páginas escrito
pelo diplomata Martín García Mérou, que esteve presente na comitiva da viagem de Roca ao
Brasil. O livro teve 200 exemplares – impressos em papel Vergé – e foi publicado pelo editor
Félix Lajouane. Além disso, foi dedicado ao tenente general Julio A. Roca e em tal dedicatória,
Mérou faz um agradecimento ao presidente, “Mis esfuerzos constantes por hacer más íntimos
los vínculos que nos ligan con aquel país, contaron siempre con su apoyo y con su simpatía”
(1900, p. V).
O agradecimento corrobora com a ideia de um interesse por parte do presidente
argentino em estreitar os vínculos entre seu país e o Brasil. Para Mérou havia uma real
necessidade dessa aproximação, pois o autor enfatiza o desconhecimento dos hispanoamericanos no que se refere à produção literária brasileira, frisando que os argentinos tinham
acesso à parte da produção dos demais países da América Hispânica, o que não era costume
ocorrer em relação às obras brasileiras.
Mérou demonstra possuir conhecimento a respeito da produção intelectual brasileira: seu
livro é constituído por um denso trabalho a respeito das tendências literárias em voga no Brasil,
de alguns pensadores brasileiros e suas obras, e de reflexões sobre o mundo político e social.
Além disso, o escritor destaca a necessidade de uma maior divulgação de tal produção intelectual
no restante do subcontinente latino-americano, como uma forma de estreitar os laços por meio
da maior circulação de impressos e, juntamente, de ideias.
Ainda em 1900, tendo em vista a viagem do Presidente Campos Salles à Argentina, o
editor Felix Lajouane publica, em Buenos Aires, o livro “Dr. Manuel Ferraz de Campos Salles:
presidente de los Estados Unidos del Brasil: Homenaje de la “Tribuna’”, escrito por Agustín de
Vedia, criador do periódico La Tribuna. Trata-se de uma publicação em homenagem a Campos
Salles por ocasião de sua visita. O livro está encapado em papel “normal” e há uma foto do
homenageado na quarta página.
A biografia exalta, por fim, o republicanismo e o antiescravismo de Campos Salles, que
“no transigió con la esclavitud, ni con la monarquía; no pactó con los que querían eludir ó
aplazar las instituciones fundamentales de la república” (p.62).
No ano seguinte, 1901, publica-se outro livro em comemoração às visitas presidenciais.
Trata-se, agora, de um grosso volume de 451 páginas, em capa dura e com acabamento muito
bem cuidado. O livro foi publicado como registro/memória e festejo da visita de Roca ao Brasil
e de Campos Salles à Argentina. É ricamente ilustrado com fotografia-imagens de ambas as
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viagens. Trata-se de um grande elogio à política internacional de Roca e à possibilidade de uma
confraternização entre os povos latino-americanos.
Apesar de publicada pela Intendência Municipal de Buenos Aires, “La propiedad literaria
de esta obra pertenece à sus autores, doctor Luis V. Varela y Señor Bernabé Laynez, los que se
reservan todos los derechos de reproducción e traducción”, demonstrando o intercâmbio de
interesses públicos e privados no investimento no fortalecimento das relações entre os dois
países, representado pela visitas. A este respeito, diziam os autores que “nuestro trabajo lleva
por segundo título La confraternidad Sud-Americana, y ésta solo si obtiene cuando son los
pueblos mismos que se confunden y se estrechan en sus entusiasmos fraternales.” (p.VIII)
Os autores saúdam a política internacional do presidente Roca e sua visita ao Brasil,
mas não deixam de expor as diferenças históricas que teriam justificado o distanciamento do
Brasil em relação á Argentina – e ao restante da América Ibérica – “estos dos pueblos
estuvieran separados largo tiempo, por las luchas mantenidas, en las épocas del descubrimiento
y de la conquista de América” (p. IX). E Assim se mantiveram após a independência, já que as
independência brasileira não fora capaz de “destruir” o passado brasileiro, já que este se
mantinha intocado na figura no imperador e na manutenção da escravidão. (p.IX).
Dessa forma, os autores retomam o argumento de que as instituições da escravidão e
do regime imperial foram grandes empecilhos ao estabelecimento de relações mais cordiais e
de intercâmbio político entre os dois países. Com o fim destas, não havia mais motivo para
manter tamanho distanciamento. Mesmo tendo sido o Brasil um país escravista e imperial, os
autores não deixam de salientar que havia contribuído para a maior aproximação entre os dois
povos a participação conjunta na guerra para “libertar el Paraguay”. Nela, “La sangre de
brasileños y argentinos, confundida en los campos de batalla al libertar el Paraguay de su
opresión, había creado entre los dos pueblos ese vínculo que establece la comunidad de la
causa y la fraternidad de los campamentos.” Desse modo, “El advenimiento de la República1 al
Gobierno del Brasil completó la obra. ¡Ya entonces no existía un pasado antagónico! Los
súbditos, convertidos en ciudadanos y los esclavos reconocidos como hombres, encontraron en
cada argentino un hermano.” (p. X).
Argentina-Brasil: a comparação como estratégia política
Tendo passado os festejos e homenagens em torno das viagens presidenciais, em 1903
é publicado um livro que busca lançar, a partir da Argentina, um olhar para vários países da
América do Sul. Escrito por Francisco Seeber e publicado em Buenos Aires, o livro Argentina,

Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay: Estudios comparativos geográficos, étnicos,
econômicos, financeiros y militares (264 p.), explora os dados estatísticos a respeito dos países
em estudo como uma forma de melhor mensurar e comparar as diferenças e semelhanças
entre eles.
Trata-se, segundo o texto do próprio autor ao final do volume, de um livro que, em
seus 37 capítulos, aborda “ de una forma de fácil lectura no profundizan todas las cuestiones
que tocan tan ampliamente como se prestan los tema que abarcan.” (p.191).
Logo na abertura do capítulo I do livro – “Consideraciones Generales” – o autor nos dá
as razões que levaram à escrita do livro, defendendo a pertinência do tema face à Idea de uma
união política entre o Brasil, o Chile e a Argentina e declarando o enquadramento que pretende
dar à questão:

Los intereses económicos de cada país, recíprocamente respetados,
son los únicos que consolidan los sentimientos de confraternidad
porque sólo así reposan sobre bases inconmovibles y reales y no se
reducen á palabras y manifestaciones, que muchas veces obedecen á
actos de pura cortesía y se olvidan pronto con la ausencia. (p.3)
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Está claro no livro que a intenção fundamental é a construção de um acordo comercial
– uma união ou associação aduaneira – que beneficie a todos. O exemplo buscado é o dos
estados alemães – Zollverien. O autor leva em consideração que as condições para tal união se
relacionam com o período de paz e respeito que se verifica entre os países estudados.
Seeber, mesmo expondo as dificuldades de uma união no período estudado, destaca a
importância de realizar comparações entre os diferentes aspectos dos países, pois esse
exercício, “puede servir para prepara las bases de una unión futura y, lo que es más
importantes, de un acercamiento actual que tienda al mejor desarrollo del intercambio, á la
unificación de la moneda y á la facilitación de las comunicaciones” (p.13)
A comparação entre a realidade social dos Estados sul-americanos, neste livro, é
realizada, predominantemente, por meio de dados estatísticos. Entretanto, além destes dados
serem coletados e analisados de acordo com os métodos e categorias próprias a cada país, o
que deve ser levado em consideração ao estabelecer as comparações, Seeber aponta para uma
dificuldade ainda maior, que se refere à dificuldade de encontrar informações quantificadas que
pudessem ser confiáveis, em razão da precariedade do trabalho estatístico nos países
analisados.

Las estadísticas de estos países son por demás deficientes, algunos
carecen casi por completo de ellas, muchos datos se contradicen y
esto es perfectamente explicable: no es la contracción y muchos
menos la exactitud el signo característico de estos pueblos y de sus
ascendientes. (p.14)
Mesmo com tais dificuldades, o autor logra estabelecer comparações entre os países
em questão – Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Bolívia e Paraguai. Uma delas se refere às
características das populações dos vários países e o impacto destas – seu tamanho e
constituição – para o desenvolvimento político e econômico. As estatísticas a respeito dos
aspectos populacionais possibilitaram descrever e caracterizar os componentes das jovens
nações americanas. Assim, a circulação de uma informação quantificada, contribuiu, inclusive,
para desenvolver nos indivíduos a ideia de pertencimento a uma sociedade ou a um grupo, o
que auxilia na construção da identidade nacional ou em relação a grupos mais específicos. No
livro considerado, o autor frisa a diferenciação da população por cores, o que não apenas
caracteriza tais países, mas faz com que eles possam ser colocados em posições mais ou menos
vantajosas a depender da composição racial de sua população. No que se refere a de negros,
por exemplo, “hay 2.500,000, repartidos: 2.400,000 en el Brasil, 90.000 en el Perú y el resto
diseminado en los demás países. La Argentina no tiene más que 8.500 entre negros y pardos”
(p.18).
Do mesmo modo, em relação aos mestiços, “tiene el Brasil 5.000.000, el Perú 960.000,
Bolivia 300.000 y menores cantidades los demás países, sobre los que no se tienen datos
estadísticos completos” (p.18). Ademais,

Por los datos anteriores se verá que solamente el Brasil que cuenta en
su población entre negros, indios y mestizos 8.700,000 de almas, el
50% de su población la cuestión de las razas puede constituir una
preocupación, como lo es en los Estados Unidos donde los negros,
mulatos é(sic) indios alcanzan solamente al 12%. El Perú también
está en condiciones desventajosas porque tiene el 33% de esa
población. Las que están libres de este inconveniente son Argentina,
Chile y Uruguay. (p. 20-21)
Já no Capítulo III, que aborda a “Instrucción Pública Y Administración de la Justicia”, o
autor anuncia que, em alguns países da América do Sul, a instrução pública está atrasada e isso
ocorre porque:
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La asistencia escolar suele ser negligente y á las muchas fiestas
religiosas se agregan numerosas festividades patrias. En la mayor
parte de los países existe la instrucción obligatoria, pero ninguno de
los gobiernos puede cumplir estrictamente esta prescripción, por falta
de recursos.(p.23)
Além de impactada negativamente pela composição étnica da população, as causas
desta baixa escolarização nos países sul-americanos deveriam ser buscadas, segundo o autor,
na história, pois, certamente “hay un poco de herencia en todo esto, pues los analfabetos en
los países de origen de la mayor parte de los que habitan esta parte del continente es bastante
crecida”. (p.25)
Assim, para o autor, fica evidente que a latinidade e o catolicismo são forças que
travam o avanço das letras entre as populações dos países analisados (p. 25 e 26). No entanto,
ele não deixa de ressaltar que:

De todos los países sudamericanos es la Argentina la que hace
mayores progresos y sus programas más prácticos empiezan á dar
mejores resultados. Se buscan maestros y se estudian los mejores
métodos de Europa y Estados Unidos y el actual gobierno no omite
esfuerzos para introducir las escuelas técnicas.(p.26)
Também no capítulo III, a análise da difusão e do uso dos “Coreos e Telégrafos”, é
uma oportunidade para o autor sobrelevar a superioridade argentina em relação a seus vizinhos
de continente. Depois de informar que, no que se refere a papéis postais recebidos e
expedidos, o movimento na Argentina é 19 vezes maior que o do Brasil e quatro vezes maior
que o do Chile, por habitante, conclui:

Uno de los signos, casi inequívoco, para medir la prosperidad, la
cultura y el adelanto de un país, es su movimiento postal y
telegráfico, y esto, respecto los dados que consigno, representan un
triunfo indiscutible para la Argentina.
No obstante que es el país sudamericano más alejado de la Europa y
los Estados Unidos, las informaciones telegráficas de su prensa, á
pesar de la carestía de la transmisión de los despachos, son las más
completas y perfectas del mundo entero.(p.31)
Um dos últimos capítulos do livro é dedicado a uma descrição das capitais dos distintos
países. A parte dedicada a Buenos Aires ocupa 13 páginas e inicia-se da seguinte forma:
“Buenos Aires. – Esta ciudad pude reputarse hoy la más salubre del mundo entero.”(p.162). Já
o texto sobre o Rio de Janeiro tem seis páginas e, segundo o autor, esta cidade, que segue em
importância Buenos Aires, “carece de obras apropiadas de salubridad.” (p.175)
Em síntese, o conjunto do livro demonstra a superioridade argentina, sendo uma
exortação a que esse país assuma um papel de liderança na construção de uma solidariedade
econômica na América do Sul.
Nos anos seguintes, o Brasil continua sendo objeto de interesse dos intelectuais,
políticos e homens de negócios argentinos e de seus editores. Entretanto, daremos um salto
para 1919, ano em que foi lançado o livro Geografía económica del Brasil, de Jorge B. Crespo.
O autor era oficial de Estado Mayor e ex Agregado Militar da delegação Argentina no Brasil e
escreveu, também, El Ejército y la Marina del Brasil. O livro de 1919 é um grosso volume de
387 páginas, publicado em Buenos Aires pelo Instituto Geográfico Militar e dá continuidade às
preocupações do autor com a divulgação de informações sobre o Brasil.
Ainda neste recorte com claro viés económico aparece, em 1922, um livreto de
divulgação, intitulado El Brasil y la Argentina : sus respectivos crecimientos e escrito por Alberto
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B. Martíez. Trata-se de uma brochura de 38 páginas, com capa em papel cartão, publicada em
“Talleres Gráficos Argentinos, L.J. Rosso e Cya., Belgrano 475”, em Buenos Aires. No que se
referem aos assuntos, o livro apresenta um longo comentário analítico e comparativo entre o
crescimento populacional do Brasil e da Argentina, tomando como base o Censo de 1920 no
Brasil - cujos resultados foram publicados, segundo o próprio texto, em setembro de 1922 - e
de 1914 para a Argentina. Além disso, há, na segunda parte, uma comparação específica entre
as cidades do Rio de Janeiro e de Buenos Aires.
O Brasil, ao longo das primeiras décadas, se constitui como vimos, num destino
importante para as viagens de intelectuais e políticos argentinos. Este foi, também, o caso de
Pablo Oliva Velez, autor do livro Un viaje al Brasil : impresiones y recuerdos (s.l:s.n). Trata-se
do relato de sua viagem ao Brasil, realizada em 1924, depois que uma Comissão de delegados
do Rio de Janeiro, São Paulo e Santos foi enviada a Buenos Aires, em 1921. Em 1923 os
mesmos municípios enviaram outras missões ao Chile e voltaram a passar por Buenos Aires.
Segundo o autor, então Secretário da Comissão de Higiene do H. Concejo Deliberante de
Buenos Aires, reiteradamente convidado para visitar as três cidades, em 1924 pode, finalmente,
realizar a viagem que tanto desejava.
Velez declara nos “Antecedentes” do livro que não possui a pretensão de “descubrir ni
describir” (p.9) as cidades que conheceu, realizando, apenas, apontamentos sobre suas
observações. Em sua visita ao Rio, fala muito das belezas naturais – jardins, parques,
corcovado, pão de açúcar, cascata da tijuca e dos melhoramentos da cidade – bairros, grandes
avenidas. Ao abordar temas referentes à saúde e à assistência, atenta-se para o combate que
foi feito à outrora perigosa febre amarela e para a preocupação do poder público local com a
tuberculose.
Se a passagem do século XIX para o XX pode ser caracterizada pela intensificação das
relações entre Brasil e Argentina, marcada simbolicamente pelas visitas trocadas entres os
presidentes dos dois países; 1935 guarda muitas relações com aquele movimento: trata-se do
ano da visita do presidente brasileiro Getúlio Vargas a vários países da América do Sul, dentre
eles a Argentina. A visita foi precedida e sucedida, em ambos os países, por eventos diversos,
dentre os quais se destacam aqueles relacionados à editoração de livros e folhetos.
Na Argentina foram editados pelo menos três livros que guardam relações diretas com
o nosso interesse de pesquisa. O primeiro, Síntesis del Brasil, foi publicado na pequena cidade
de Posados pela “Librería Universal”. Trata-se de um livro de 60 páginas, de mais o menos 15 x
12 cm, em capa branca, escrito por León R. Naboulet. A publicação é da “Edición de la Librería
Universal”, de Posadas. O exemplar da Biblioteca Nacional de Maestros foi oferecido ao
professor Pablo Pizzuno, pelo autor, em fevereiro de 1936. Está com boa parte das páginas
“não recortadas” o que indica que o mesmo não foi aberto pelo proprietário. O texto foi escrito
para uma conferência em homenagem ao Brasil, realizada em 24 de março de 1935, na
Biblioteca Popular de Posadas. Posteriormente ao texto foram acrescentados um prefácio e uma
parte final, que são alocuções de Naboulet na Escola Normal de Posadas, também em um
evento em homenagem ao Brasil. Segundo o autor, foi uma ordem do ministério que mandou
que, nas escolas argentinas, houvesse um dia de homenagens ao Brasil por ocasião da visita do
Presidente Vargas ao país. 2
Também como preparação para a visita de Getúlio Vargas à Argentina foi publicado,
sob os auspícios da Comisión de recepción al Presidente de Brasil, um pequeno texto de 16
páginas intitulado Evocaciones de un pasad y anhelos de un futuro: la visita del presidente del
Brasil. Trata-se de uma brochura – 15 x 12 – produzida em maio de 1935 como elemento de
preparação para a visita de Vargas e impressa nos “Talleres Graficos del Consejo N. de
Educación”, em Buenos Aires. O texto é, claramente, um convite à população para participar
dos festejos da visita. A tiragem foi de 100.000 (provavelmente enviadas à escola, dado o lugar
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de impressão = Conselho Nacional de Educação). A autoria é da própria Comision de Recepcion
AL Excmo. Señor Presidente del Brasil.
O livro evoca o passado dos dois países e, sobretudo, a visita de Roca ao Rio e de
Campos Salles a Buenos Aires como exemplos de construção de uma convivência pacífica e de
mútua admiração. Também aqui se fazem reservas à tradição imperial brasileira a qual “no
reñía, sin embargo, con el espíritu democrático, el cual fue siempre y será siempre el espíritu de
América.” (p.6).
Finalmente, dentre os textos publicados no período coberto pela pesquisa, cumpre
assinalar o livro Historia del Brasil, de Juan G. Beltrán. Publicado em Buenos Aires, pela editorial
Claridad, em 1935, dentro da coleção Biblioteca de Escritores Argentinos, teve uma segunda
edição em 1944.3 Trata-se de um volume que, em 210 páginas, pretende fazer uma síntese da
história do Brasil para o leitor argentino. Também neste livro, há um investimento que tenta
suturar as possíveis fraturas e produzir aproximações entre nações irmãs, pois apesar de muito
amar o Brasil, os argentinos pouco o conhecem.

Vulgarizarlos hechos salientes e la historia del Brasil en la Argentina,
en donde amamos a aquel país pero poco conoce de su Historia, es
arraigar ese amor fraternal hacia una gran patria que, como la mía,
no tiene sonrojos de injusticias, ni manchas de usurpaciones. Es para
mí, cumplir una vez más, la prédica que inicié hace veinte años desde
la cátedra, el libro, el periodismo, removiendo errores, prejuicios y
hasta injusticias, y divulgando la verdad sobre la grande hermana
atlántica con la cual nada nos separa y todo nos une.(p.14)
Também aqui há uma demarcação muito clara do passado escravista do Brasil e que
sua chegada ao rol dos países civilizados, com o fim da escravidão, teria sido recebida com
festas pela população da capital argentina. No entanto, ao mesmo tempo em que lança um
olhar de reprovação ao passado escravista brasileiro, o autor não deixa, entretanto, de
recuperar, positivamente, a figura do Imperador, pois, “al recibir en Milán en su lecho de
enfermo la noticia, don Pedro II, exclamó ‘gran pueblo, gran pueblo’. Abrió su trono la libertad
del esclavo, y entonces esperó tranquila a su hermana la república, que no tardó en llegar. No
podía haber república, sin ciudadanos libres.” (p.159)

Considerações finais
Nos impressos expostos neste texto, torna-se evidente um desejo de melhor conhecer o
Brasil; desejo de conhecimento este que perpassa todos os livros analisados e que poderia ser
interpretado como uma forma de estreitar os vínculos com o Brasil – no campo econômico,
político e intelectual - e de traçar comparações com a realidade argentina. É perceptível,
também, que durante o período abarcado por este estudo (1900- 1935), a queixa dos autores
em relação ao distanciamento entre a Argentina e o Brasil é constante, o que sugere que
mesmo com as manifestações de interesse por uma aproximação – como as que tentamos
apreender nestes livros- e com organização de eventos diplomáticos, como as visitas
presidenciais de Roca e Salles, a relação entre estes países continuou apresentando oscilações
que justificariam, mesmo em 1935, construir uma imagem do Brasil como um país
desconhecido pelos argentinos.
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1

Os autores sublinham que a República Brasileira “fue la obra de los jefes y soldados que combatieron
al lado de los argentinos y orientales en las batallas del Paraguay.” (p.XIII)

2

“La Biblioteca Popular de Posadas [nota 1] tributo por mi intermedio, con esta conferencia que pronuncié el día 24

de Mayo en su salón de actos públicos, su homenaje al Brasil.
Es afectuoso. Y pude él inspirar a cada maestro argentino, en cada escuela del país, una clase, una
sola, de buena y clara geografía social del Brasil, por año, el 7 de Septiembre, día de su
independencia.”(p.9)
Na página 9 há uma nota (1) em que se lê:
“(1) La parte preliminar y a final de esta conferencia fueron escritas para el homenaje oficial de la
Escuela Normal, conforme lo dispuesto por su Dirección y en vista de una orden dada por el
Ministerio de Instrucción Pública. Las he utilizado para encabezar y finalizar mi
conferencia.”(p.9)
3

A edição com a qual trabalhamos é a 2ª, de 1944.
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Resumo
O Teachers College da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, foi fundado em 1887. A sua
história será marcada por três períodos distintos até final da II Guerra Mundial: 1) até 1900
teremos o período da fundação, de mudança de instalações para o seu emblemático edifício de
tijolo e pedra avermelhada Rua West 120th e de lançamento de projectos e estruturas de referência a nível da formação profissional de professores; 2) de 1900 a 1927 verificar-se-á um período caracterizado por mudanças de referências científicas, dos planos de estudo e da
morfologia pedegógico-administrativa, motivadas pela maior abertura ao mercado de trabalho
docente e das empresas, pelos desafios colocados pela participação dos Estados Unidos na I
Grande Guerra e pela reconstrução educacional no pós-guerra; 3) a partir de 1927 temos uma
fase marcada pelo redesenho da instituição (aumento da Biblioteca, renovação do corpo docente, reorganização departamental, aumento dos cursos de doutoramento), a criação e consolidação de institutos orientados para a investigação (no qual poderemos integrar o International
Institute, que iremos analisar nesta comunicação), os desafios financeiros, pedagógicos e éticos
motivados pela Grande Depressão (propinas caras, ensino orientado para elites, entre outros),
o período da II Guerra Mundial (protecção e salvaguarda do património, o planeamento estratégico a longo prazo da sua missão, o recrutamento de estudantes, jovens e adultos, entre as
várias classes sociais e introdução de procedimentos mais democráticos) e a preparação do reconstrução educacional no pós-Guerra, entre outros (cf. Cremin et al., 1954).
O International Institute foi criado por Paul Monroe em 1923 com apoio da Fundação Rockfeller. Os objectivos formativos deste Instituto eram: «to make available to students of education
the educational theories and practices of the world. It is hoped that a convenient summary of
the developments in education, which in the case of some countries will be help to elucidate the
problems of education and will promote an exchange of experiences on which intellectual and
human progress depend» (Educational Yearbook, 1924, p. v). Apesar do International Institute
ter formalmente desaparecido da estrutura do Teachers College em 1938, os estudos comparativos por ele promovidos continuaram a realizar-se dentro do departamento criado por Isaac L.
Kandel (o Department of Social and Philosophical Foundations of Education), prestigiado comparatista e editor da revista Educational Yearbook.
O Educational Yearbook é, na nossa opinião, a publicação que acompanha a vida do International Institute, o produto que melhor representa o labor científico desenvolvido por este Instituto
e a importante rede de influência institucional e pessoal do Teachers College à escala mundial
no período considerado.
Isaac K. Kandel justificava o aparecimento da revista com o facto de «the last decade has witnessed the development of an interest in education that is almost unparalleled in history. This
interest represents the culmination of influences that preceded but were undoubtedly crystallized by the Great War. Countries with established systems were compelled to take stock of
them; the new countries that have been created since the War have recognized in education
the best means for establishing themselves on sound foundations: everywhere the fuller implications of democracy, citizenship, and humanity have sought expression in improved schemes
of education» (idem, p. vii). O Educational Yearbook surge, assim, no contexto de restabelecimento das redes internacionais de apoio à circulação e cooperação intelectual e educacional
que foram interrompidas pela I Grande Guerra. A relevância e significado do Yearbook do
Teachers College torna-se ainda mais relevante por ser uma revista editada segundo um modelo orientado para a investigação e por um instituto internacional albergado por uma universidade norte-americana, isto é, fora do espaço europeu (cf. Correia, 2011).
O Teachers College publicou ininterruptamente 21 números do seu Educational Yearbook, entre
1924-1944, com a finalidade de tornar “disponível aos estudantes as teorias e práticas
educativas de todo o mundo”. Esta publicação, sob a direcção de Isaac Léon Kandel, reuniu a
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análise periódica da evolução global de mais de 62 sistemas educativos de base nacional ou
regional, dedicou alguns números a temáticas como a expansão do ensino secundário (1930), a
educação nas províncias coloniais (1931), a educação nas missões religiosas (1933),
associações de professores (1935), educação rural (1938), educação de adultos (1940) e
educação nos países da América Latina (1942), entre outras, e orientou-se pelos princípios do
respeito pela especificidade de cada sistema educativo nacional e pela livre circulação de ideias,
práticas e recomendações desenvolvidas nos diferentes contextos educacionais. O Educational
Yearbook tem a particularidade de ter iniciado a sua publicação dez anos mais cedo que o
Annuaire de l’Éducation do Bureau International d’Éducation da Sociedade das Nações, de ser
contemporâneo de conjunturas económicas e políticas particularmente difíceis e de configurar
uma iniciativa especificamente académica, desenvolvida fora do âmbito das organizações
governamentais ou internacionais (idem).
O Brasil é o único país lusófono representado no Educational Yearbook e conta com sete artigos
publicados (nos números de 1925, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940 e 1942) e assinados por
António Carneiro Leão. A par da Argentina (8 artigos) e do Chile (7 artigos), o Brasil é um dos
países da região sul-americana mais representado na revista em análise. Os temas abordados
nos diferentes artigos sobre o Brasil (análise do sistema educativo, associação de professores,
educação rural, educação de adultos, entre outros) denotam a vitalidade do pensamento de
Carneiro Leão. Este autor traçava quadros de análise sintéticos e incisivos sobre os diferentes
temas abordados, como por exemplo:
- a propósito do associativismo docente : “Brazil as a nation has had little of the organizing spirit. This characteristic is due to the people who colonized it and the conditions of colonization.
The Portuguese were never an associative people. Their social psychology tended toward individualism and they were acostumed to look to the government for everything. They hardly
knew the value of cooperative action among individuals. Their constructive work was, as general rule, that of the public authority. It was exceptional if an individual had any knowledge of
his value apart from the machine of State. This attitude was at its height during the period of
the colonization of Brazil” (Educational Yearbook, 1935, 59);
- na sua segunda análise global ao sistema educativo: “In a country in which administration is
centralized and in which there are wealthy states with excellent natural conditions, and very
poor states in which physical and climatic conditions are difficult, harmonious and uniform development of education could not be expected. It may be asserted, however, that there is no
part of Brazil in which according to local potentialities education is not a matter of constant interest” (idem, 1936, 114);
- sobre o estatuto dos professors em meio rural: “despised, self-contained, foreign to the natural, cultural, and social milieu which looks upon him as inferior, mediocre, and hostile, the
teacher is incapable of making himself helpful in solving the simplest problems of his pupils or
of the economic and social situation” (idem, 1938, 59);
- ou no ultimo páragrafo do seu último artigo no Yearbook: Everywhere the conclusion has
been reached that instruction by itself is not enough to equip the new generations of Brazil with
the resources which they need for the task of building up the culture and civilization of their
country” (idem, 1942, 60).
A concepção, estrutura e conceitos utilizados por Carneiro Leão nos seus artigos, em especial
nos artigos sobre o sistema educativo brasileiro (1925, 1936 e 1942), registam igualmente uma
significativa evolução conceptual, a qual traduz a actualização e validade do pensamento do
autor no período em análise.
O presente estudo abordará, assim, o conteúdo dos artigos sobre o sistema educativo
brasileiro, procurando integrá-los no quadro comparativo e no espírito cooperativo
proporcionados pela própria revista. Procurará ainda evidenciar, numa perspectiva geo-
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estratégica, a importância que o Yearbook passou a dar aos países sul-americanos a partir do
acutilante artigo redigido por Isaac L. Kandel sobre “The making of Nazis” (idem, 1934).
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O trabalho a ser apresentado procura dar continuidade ao estudo de publicações periódicas de
educação e insere-se numa linha de investigação já bastante consolidada cujos trabalhos têm
destacado a relevância da Imprensa de Educação e Ensino como fonte e como objecto de investigação. Tais pesquisas têm destacado o valor dos periódicos educacionais já que permitem
apreender a multidimensionalidade do campo educacional, constituindo uma instância original
para a compreensão das formas de funcionamento desse campo, na medida em que fazem circular informações diversas sobre o trabalho pedagógico e as práticas educativas, a organização
dos sistemas de ensino, as reivindicações dos professores e outros temas relativos ao universo
educativo.
Contudo, a maior parte das pesquisas desenvolvidas têm se dedicado ao estudo de periódicos
locais ou nacionais, ainda que as perspectivas abordadas sejam por vezes internacionais ou
transnacionais.
Este trabalho pretende dar a conhecer alguns aspectos de uma investigação que vem sendo
desenvolvida em torno de publicações periódicas de alcance internacional, situando tais publicações num processo de produção e internacionalização de teorias, práticas e representações
educativas cujas repercussões ainda estão por delimitar.
Assim, a comunicação tem como objectivo principal apresentar as referências sobre o Brasil
presentes nas publicações do Bureau International d’Éducation, durante o período que vai de
1925, data de sua criação, até 1939, data da última edição de uma de suas principais publicações que sofre uma interrupção de 1940 até o final da Segunda Grande Guerra.
Com origem na iniciativa das lideranças do Instituto Jean-Jacques Rousseau, o Bureau International d’Éducation foi fundado em Genebra em 1925, inicialmente como organismo privado. Visava centralizar e difundir informações relativas à educação, bem como a realização de
inquéritos e pesquisas relativas ao tema. De forma mais ampla, tratava-se de favorecer o desenvolvimento de uma abordagem mais científica dos problemas educativos em escala internacional, ajudando a difundir as iniciativas – frequentemente privadas – derivadas do movimento
das escolas novas e a promover as reformas pedagógicas.
Em 1929, o BIE torna-se uma organização intergovernamental que obterá a adesão de um número cada vez maior de governos. Com esta mudança o Bureau passará a dirigir-se aos ministérios da instrução pública dos países e orientará suas actividades de recolha de informação e
pesquisa principalmente para a administração e gestão dos sistemas de ensino nacionais. Ou
seja, se antes as informações referiam-se a iniciativas isoladas, a partir de então passavam a
entrar nos sistemas de ensino, assumindo uma abordagem dos problemas educativos que se
pretendia mais neutra e puramente técnica. Por meio de suas actividades, o BIE revela-se uma
verdadeira instância de comparação e de debate em escala internacional, primeiro sob a égide
da Sociedade das Nações e depois da Unesco, na qual o BIE viria a ser integrado em 1969.
Desde a sua criação, o BIE publica uma importante documentação. Além dos inquéritos temáticos comparativos, conduzidos no quadro da instituição, as edições compreendem, desde 1933,
um Anuário que dá um panorama, ano após ano, da evolução dos sistemas educativos em vários países e uma série de publicações temáticas que apresentam a situação de cada tema em
diferentes países. O Annuaire International de l’Éducation foi publicado entre 1933 e 1990, com
interrupções nos períodos de 1940 a 1945 e 1970 a 1979. No âmbito deste trabalho são analisadas as edições da primeira série (1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 e 1939).
Tais edições tiveram uma estrutura semelhante: uma pequena nota introdutória, normalmente
assinada pelo editor responsável pelas publicações, Pedro Rosselló; de seguida, um texto que
procurava, a partir dos dados fornecidos pelos países, estabelecer “o movimento educativo”
naquele determinado ano, por meio da explicitação de algumas tendências estabelecidas a partir da identificação de ocorrências comuns em vários países. A publicação fornecia, a seguir, os
dados estatísticos e as informações sobre os sistemas educativos fornecidos pelos Ministérios
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de cada país, organizados em monografias nacionais que obedeciam a uma mesma estrutura.
Concebido como uma revista anual de factos da vida escolar, o Anuário representa uma actualização regular, anual, do volume A Organização da Instrução Pública em 53 Países, resultante
de um inquérito realizado pelo Bureau, editado em 1932.
Na edição de 1936, no texto de introdução, Pedro Rosselló afirmava que a publicação procurava
ser “uma página de história da pedagogia contemporânea e uma fonte de documentação para
as autoridades escolares, os educadores e as pessoas que se interessam pelos problemas da
pedagogia comparada” (Annuaire, Introdução, 1936).
Igualmente relevantes são algumas outras publicações que procuraram compilar e divulgar dados e informações sobre diferentes temas relativos à educação e sua situação em diversos países, tais como a colaboração entre as famílias e as escolas, literatura infantil, o prolongamento
da escolaridade obrigatória, a ampliação do ensino secundário, a formação do pessoal docente,
etc.
A metodologia utilizada na investigação consiste na análise das publicações com vista à identificação das referências ao Brasil, de modo a delinear de que forma o país aparece representado
no quadro de uma comparação a outros países.
Em 1936, por exemplo, o Anuário afirmaria que as reformas escolares se multiplicavam. “Poucos
países escapam a essa febre de transformações do seu ensino”. Associava as transformações políticas às reformas na educação, reformas estas relativas não apenas aos aspectos pedagógicos
mas também que incidiam sobre a estrutura da administração (notícias sobre a criação de estruturas responsáveis pelos assuntos educativos, com intenções de coordenação e de racionalização). Além disso, o Anuário assinalava um movimento em direcção a uma concentração de
esforços, mostrando uma tendência em favor de uma grande intervenção dos governos centrais
nas questões educativas em vários países. A escola estaria então ao serviço do Estado: a tendência em associar a escola aos objectivos a que se propõe o Estado é fortemente sublinhada nos
relatórios dos vários países. Do ponto de vista da administração e das políticas, as tendências
apontadas sinalizam que, de uma maneira geral, a crise contribuiu para reforçar a influência do
Estado sobre a educação. No Brasil, o ministério preocupava-se em reforçar o controle sobre a
instrução pública. Na Alemanha, conhecia-se a tendência em subordinar as actividades das “Lander” à autoridade central. Em Itália, 26 mil professores e 8 mil directores, antes dependentes das
municipalidades, passavam então ao domínio do Ministério da Educação Nacional.
A pesquisa realizada até agora permite afirmar que estas publicações desempenharam um importante papel no processo de produção e difusão de teorias e ideias, disseminando modelos e
práticas sobre educação em diferentes países. Este estudo procura lançar luz sobre uma instituição internacional que desde a década de 1930 procurou, primeiro sob a tutela da Sociedade
das Nações e depois da Organização das Nações Unidas, promover uma rede de circulação de
informação sobre os progressos dos sistemas educativos nacionais, buscando-se perceber de
que maneira o Brasil foi retratado a partir dos próprios relatórios oficiais enviados ao BIE.
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A proposta de apresentação para o IX Colóquio Luso-brasileiro da História da Educação é proveniente da minha tese de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto que trata da reconstrução histórica da política de
educação brasileira durante os anos da Nova República, começando com a queda da Ditadura
Militar em 1985 e a subsequente democratização política durante as duas décadas seguintes.
Esta reconstrução será feita a partir dos relatórios nacionais de educação do Brasil apresentados nas Conferências de Educação do BIE/UNESCO (Bureau International d’éducation/United
Nations Education, Science and Culture Organization) em Genebra entre 1986 e 2008.
A escolha do Brasil como objecto de estudo foi devida as elevadas mudanças recentes nos
campos políticos e económicos do país: hoje, o Brasil é classificado como uma potência económica emergente – em 2010, face à actual crise financeira, o Brasil registou um crescimento
anual de 7,5% do seu PIB e em 2011, tornou-se na sexta maior economia do mundo e o décimo maior accionista dentro do Fundo Monetário Internacional. Entretanto, esta ligação entre os
conceitos de economia e política com a história e a política de educação brasileira provém da
leitura do livro Capitalismo, trabalho e educação, em que os autores (Saviani et al. 2001) afirmam que, começando com as teorias de Karl Marx no século XIX, a história contemporânea é
dominada pelo capital e que as transformações económicas (nomeadamente, as mudanças no
mercado de trabalho) são suficientemente fortes para ter repercussões sobre quase todas as
dimensões da educação (como, por exemplo, na sua política ou historiografia).
Através deste quadro de referência, o desenvolvimento brasileiro visto nos últimos anos pode
ser visto através das mudanças na política de educação nacional – a relação entre a política e a
educação, ao longo de quase toda a sua história brasileira foi muito frágil. Com a queda da Ditadura Militar em 1985, a subsequentemente democratização e liberalização política do país,
revelou-se o verdadeiro estado precário da educação brasileira como, por exemplo, uma taxa
muito alta de analfabetos e um índice preocupante de abandono escolar. A estabilização política
no fim da década de 80 e início de 90, e a subsequente modernização económica do Brasil durante esta década, aumentou a pressão sobre o Estado para desenvolver uma política de educação que produzisse indivíduos altamente qualificados, profissionais e com uma vasta selecção
de competências cognitivas, capazes de se enquadrarem no processo de modernização, nas
radicais mudanças e novas exigências do mercado de trabalho nacional.
Por isso, o objectivo principal deste trabalho é analisar a política governamental da educação
brasileira (as suas linhas gerais, os seus agentes principais, os resultados obtidos a partir de
uma série de anos, entre outros) como parte da recente história de educação do Brasil, à luz
dos relatórios apresentados a uma organização internacional. Outro objectivo é analisar até que
ponto a política de educação foi uma reacção governamental para os graves problemas sociais
(a falta de acesso ao ensino, por exemplo, por parte das classes sociais desfavorecidas) do país. E ainda, analisar como as mudanças observadas na educação acompanharam os acontecimentos dentro dos campos políticos e económicos do Brasil durante a Nova República.
O primeiro relatório analisado neste estudo começa com a 40ª Conferência de Educação do
BIE/UNESCO em 1986 e estica-se até a última conferência realizada em 2008. Entretanto, para
entender muitos dos acontecimentos que são apresentados neste relatório é preciso recuar um
pouco para 1985, com a queda da Ditadura Militar e as mudanças políticas. Consequentemente,
as barreiras cronológicas estabelecidas neste trabalho cobrem um período de vinte e três anos,
desde 1985 à 2008.
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Mesmo tratando de um espaço de tempo relativamente curto, estes vinte e três anos podem
ser divididos em diferentes fases. Entretanto, estas fases variam as suas barreiras cronológicas
entre si, dependendo do critério usado. Neste caso, achei necessário dividir este período usando como critério diferenciador os fenómenos económicos do país durante os últimos vinte anos,
por acreditar que a compreensão deste trabalho (um outro objectivo muito importante) tornase muito mais fácil através deste meio. Entendo que isto talvez seja visto como “peculiar” ou
“estranho” num primeiro olhar (especialmente porque estamos a tratar da historiografia da
educação e não da economia), mas uma visão diferente sobre o problema serve para enriquecer e dinamizar esta área.
A primeira fase cobre os anos de 1985 até 1993 e é caracterizada por turbulência política (a
corrupção dentro do governo de Collor, por exemplo) e económicas (a hiperinflação). Começando na década de 90, o governo brasileiro lançou as sementes de vários planos ambiciosos
que não só pretendiam mudar os indicadores educacionais do Brasil (o analfabetismo, as desistências, as reprovações, etc.) mas também a qualidade de ensino. Foram nestes anos que o
Brasil assinou os Objectivos do Milénio (1991), que visava acabar com o analfabetismo até o
ano 2000, e o Projeto Nordeste (1993), que pretendia aumentar a assistência e a distribuição
de recursos dentro da área com os piores indicadores do Brasil, o Nordeste (ref. Brasil- MEC –
The Development of Education, 1992 – 1994).
A presidência de Fernando Henrique Cardoso marca a segunda fase da história da educação
brasileira, começando em 1994 e terminando em 2002 no final do seu segundo mandato. Esta
segunda fase é dividida em duas partes, que coincidem com cada um dos seus mandatos presidenciais. No seu primeiro mandato (1994 – 1998), o sucesso do Plano Real e estabilização monetária trouxeram consigo um aumento directo do investimento em educação. Entretanto, no
seu segundo mandato (1999 – 2002), a grave crise económica abrandou o ritmo de investimento, e pôs o fim a alguns projectos, como o Projeto Nordeste em 1999.
A terceira e última fase constatada nos relatórios em análise, são os “Anos Lula”, a partir de
2003. O protagonismo social da política Lula foi evidenciado através dos vários planos lançados
logo no seu primeiro ano, como os programas Fome Zero e Bolsa-família, que davam uma assistência social as famílias com rendimentos baixos (em 2003, a Bolsa-escola, um programa
lançado na década de 90 para estimular a frequência escolar, ajudando as famílias mais desfavorecidas do país, foi integrada como parte essencial da Bolsa-família). Chegamos em 2008,
com um país já em crescimento económico, e também evidenciamos os frutos de duas décadas
de política de educação, ou seja as duas primeiras gerações formadas durante os anos da Nova
República.
Em termos metodológicos e a partir de uma pesquisa bibliográfica que permite criar um enquadramento sobre o assunto, defini como essencial a criação de indicadores educacionais que
permitem responder ao tema pesquisado. Portanto, o acesso a estes indicadores será feito
através de uma análise aos relatórios (a fonte primária deste trabalho) de educação do Brasil,
publicados pelo MEC (Ministério de Educação) para as várias conferências de educação do
BIE/UNESC. Estes relatórios possuem uma vasta quantidade de informações sobre os planos de
educação, as estatísticas, etc.
Através da análise dos relatórios, conseguimos esclarecer e retirar informações sobre o tema
em questão. Sendo os relatórios uma informação oficial do ministério que detém a tutela sobre
a educação, terei que submeter a fonte a uma crítica que me permita perceber e avaliar os objectivos identificados. Estes relatórios foram produzidos com a intenção de comparabilidade de,
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sobretudo, apresentar algo nacional perante o universo internacional – é importante notar que
a UNESCO é uma instituição que aparentemente é composta por técnicos de educação, enquanto o Ministério faz parte da esfera política do Brasil.
Concluído, a política de educação do Brasil pode ser considerada com uma das grandes protagonistas das transformações sociais (e económicas) que estão a acontecer no Brasil do século
XXI. A educação brasileira ainda continua muito longe de atingir os resultados desejados (especialmente, quando estes são comparados com outras potências emergentes, nomeadamente a
China e a Índia). No fundo, os relatórios analisados reflectem as aspirações, medos, críticas e
realidades da política de um Estado que, durante quase toda a sua história, foi considerado como “o país do futuro” e que nunca deixou de considerar a educação como parte essencial desta
“ordem e progresso” que pretende pôr o Brasil entre as grandes potências mundiais embora,
como evidenciado nestes relatórios, o seu desempenho como figura central nesta área nem
sempre foi activo.
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DÉCADAS DO SÉCÚLO XX)
Vera Lucia Gaspar da SILVA, Coordenadora
Pretende-se apresentar, analisar e debater um conjunto de manuais escolares que
circulou na Escola Normal brasileira e portuguesa entre ﬁnais do século XIX e anos
iniciais do século XX. Como corpus empírico, através de pesquisas já desenvolvidas
e de recolha em arquivos nos dois países, optou-se pelo seguinte conjunto: Elementos de Pedagogia de Aﬀreixo & Freire (1870); Curso Prático de Pedagogia Destinado
aos Alunos-Mestres das Escolas Normaes Primarias e aos Instituidores em Exercício de Daligault (1874); Lições de Pedagogia Geral e de História da Educação de
Pimentel Filho (1875); Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental de Faria de
Vasconcelos (1910) e Lições de Metodologia de Fonseca Lage (1923). Os pesquisadores utilizam diferentes lentes para fazer e tecer suas análises com ênfase na função
social da escola e a constituição da forma escolar, nos princípios norteadores da
seleção cultural para a escola primária, nos modos e métodos de ensino, no provimento material para a escola e na leitura e escrita. Os trabalhos inserem-se na
perspectiva de considerar a importância dos impressos na consolidação da Escola Primária Portuguesa e Brasileira notadamente no que se refere às prescrições
feitas nos manuais escolares que, em trânsito, assumem sua condição de palavras
viajeiras.
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Introdução

O presente trabalho analisa um conjunto de livros de pedagogia, metodologia e pedologia destinados
à formação de professores do ensino primário e dados à estampa entre a segunda metade de Oitocentos e as primeiras décadas do século XX, no espaço de Portugal e do Brasil. O objetivo principal é o
de evidenciar a forma como essas publicações fazem circular saberes e procedimentos que deviam ser
mobilizados pelos normalistas no exercício do magistério, definindo-se, por essa via, “regras tidas como ideais para se conduzir o ensino” (Correia & Silva, 2002, p. 13). Ora, ao considerarmos o referido
espaço geográfico – e, consequentemente, as conexões linguísticas e culturais que lhe são inerentes –
é de admitir uma certa homogeneidade na forma como os saberes pedagógicos circulam em ambos
os países. Tal ideia, porém, não pode deixar de parte a procura de especificidades, se quisermos, o
“acolhimento seletivo de referentes” (Carvalho & Ó, 2009, p. 187). E é exatamente a essa luz que o
universo das publicações deve ser entendido, ou seja, enquanto espaço social e cultural da receção e
da difusão do conhecimento; no fundo, como meio e produto da circulação e da estruturação do conhecimento educacional (Carvalho & Ó, 2009).
O texto aqui apresentado centra-se, pois, na produção de um conhecimento científico em educação (pedagógico, portanto) que se tornou referencial das práticas. Em termos mais operacionais, o
que nos interessa é atender à forma como uma realidade é apreendida nos manuais pedagógicos privilegiando uma entrada: o debate em torno dos modos de ensino. Mas de que falamos exatamente?
Os manuais de pedagogia e metodologia publicados na segunda metade do século XIX e, mesmo, nas duas primeiras décadas da centúria seguinte, incluem, regra geral, um pequeno capítulo dedicado à exposição e comparação dos diversos modos de ensino (individual, simultâneo, mútuo e
misto). Não raras vezes a abordagem se inicia com a destrinça concetual entre modos, métodos e
processos, deixando antever alguma falta de clareza quanto a esses conceitos. Porém, o conceito de
modo evidencia grande estabilidade no tempo, muito fundamentado em torno da ideia de organizar e
dirigir o ensino, não causando estranheza o nexo com a ação disciplinar. Mas é preciso enfatizar que o
conceito em causa se associa, de forma primacial, a aspetos decorrentes da prática pedagógica. De
facto, interessa notar que o debate estabelecido nesse período histórico em torno dos modos de ensino está na origem de importantes mutações no exercício técnico-pedagógico da atividade docente;
algo que, na essência, tem que ver com o diferente grau de desenvolvimento mental e com o nível de
conhecimentos dos alunos. O problema, na verdade, prende-se com a execução adequada do ensino
simultâneo (Barroso, 1995). Esta questão, no fundo, a de gerir a heterogeneidade na sala de aula,
será resolvida pela prática dos professores e, não menos importante, por uma via eclética (consagrase o modo misto de ensino, amálgama dos modos simultâneo e mútuo).
Ora, uma das ideias centrais em torno do debate sobre os modos de ensino concerne à individualização do regime pedagógico, registando-se, como seria de esperar, mudanças no período compreendido entre a segunda metade de Oitocentos e as primeiras décadas do século XX. Ou seja, de
uma perspetiva indiferenciada e invariável da população escolar no momento em que se consolida
uma “pedagogia coletiva”1 (que toma, porém, como arquétipo a relação educativa entre o mestre e o
seu discípulo, própria do modo individual) evolui-se progressivamente para o tratamento diferenciado
do aluno associado ao desenvolvimento da psicologia (Carvalho & Ó, 2009). De resto, nos anos de
1920, momento de rutura pedagógica, é consagrada a expressão “educação individualizada” numa
aceção que se distancia da de “educação individual”. É precisamente essa mudança que intento perscrutar, traduzindo, na prática, alterações na relação pedagógica, no modo como são transmitidos os
conhecimentos e, obviamente, na forma como os professores são entendidos na sua identidade profissional. Argumentarei, inspirado em Philip Jackson (1986), que as mudanças ocorridas entre o final
do século XIX e os anos de 1920, conduzindo, no plano do discurso pedagógico (sobretudo), ao tratamento diferenciado do aluno, traduzem duas tradições diferentes de pensar acerca da educação: i)
uma, que toma como chave o pressuposto de que o conhecimento é duplamente possuído (primeiro
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pelo professor, depois pelos seus alunos) – em causa, no essencial, a reprodutibilidade do conhecimento; outra, nos termos de Philip Jackson (1986, p. 121), “conceived of as being more deeply integrated and ingrained within the psychological makeup of the student”.

Caraterização do corpus

Os títulos em análise foram selecionados obedecendo a um único critério, embora estritamente definido. Tratou-se de selecionar manuais pedagógico-didáticos2 que comprovadamente circularam em Portugal e no Brasil. Deve, aliás, referir-se que o universo dos livros em estudo não é muito amplo,
restringindo-se, em bom rigor, a cinco títulos, publicados no arco cronológico anteriormente indicado
(decorre a cronologia, perceberá agora o ouvinte, do critério adotado na seleção dos manuais). De
resto, tal periodização deixa antever a razão de ser da inexistência de títulos brasileiros no corpus
constituído. Com efeito, no Brasil, até à década de 1920, circulam obras que, na sua maioria, são assinadas por autores estrangeiros, designadamente portugueses e franceses (Correia & Silva, 2002;
Trevisan, 2011). Não se estranha assim que quatro dos títulos em análise sejam de autores portugueses3, sendo outro a tradução para português (brasileira, porém) da seminal obra de Jean Baptiste Daligault (Cours pratique de pédagogie destiné aux élèves-maitres des écoles normales primaires et aux
instituteurs en exercice. Paris: Dezobry et E. Magdeleine, Libraires Éditeurs, 1851)4.
Atendendo às características do corpus, é possível dizê-lo agora com outra pertinência, não se
intenta proceder a uma análise comparada da produção de manuais pedagógicos em Portugal e no
Brasil, à semelhança de estudos anteriores que adotam, porém, periodizações diferentes (cf., nomeadamente, Correia & Silva, 2002; Carvalho & Ó, 2009). Trata-se, sim, enfatizando uma ideia anteriormente expressa, de apreender como, no espaço geográfico considerado, os manuais pedagógicos
fazem circular um modelo ideal de professor; exercem, assim, à distância, “a autoridade de instruir e
controlar o trabalho pedagógico” (Correia & Silva, 2002). Nesse sentido, da presente comunicação
sobressai a ideia de que a “paisagem escolar” em ambos os países, em particular até à década de
1920, sendo tutelada pela leitura de um mesmo conjunto de obras que difundiam o conhecimento
pedagógico, se foi configurando de modo muito homogéneo.

O debate sobre os modos de ensino nos manuais de pedagogia (Portugal-Brasil) ou da circulação de procedimentos e saberes para se conduzir o magistério

O surgimento dos manuais aqui analisados está em larga medida associado à sua utilização nas escolas de formação de professores, o mesmo é dizer, ao ensino da disciplina de pedagogia nessas instituições. E parece-nos desde logo importante assinalar uma convergência no espaço geográfico
considerado: a circulação de manuais pedagógicos franceses. A este propósito é referencial a tradução brasileira da obra de Jean Baptiste Daligault5, Cours pratique de pédagogie…, publicada, como se
disse, no Recife, em 1865, mas que circulou também em Portugal6. Num momento histórico em que a
formação de professores nas escolas normais primárias conhece, tanto no Brasil como em Portugal,
um novo impulso7, a citada tradução reflete a necessidade de existirem em vernáculo guias impressos
de suporte à preparação teórica e prática dos alunos-mestres e, mesmo, de auxílio aos candidatos ao
magistério primário. Interessa, aliás, referir que os primeiros manuais pedagógicos produzidos por
autores nacionais de ambos os países surgem na década de 18708. Assim, a tradução (e a consequente circulação em língua portuguesa no espaço Brasil-Portugal) do Cours pratique de pédagogie… explica-se, em boa medida, pela inexistência de um manual de pedagogia nessa língua. Num certo
sentido, a essa luz se compreende também a adoção do livro Elementos de Pedagogia… de Graça
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Afreixo e de Henrique Freire9 – publicado, recorde-se, em Lisboa, no ano de 1870 (antes, portanto, de
serem dados à estampa manuais de pedagogia assinados por autores brasileiros) – na Escola Normal
da Corte, capital do Império brasileiro, e na Escola Normal de Campos, antiga província do Rio de Janeiro (Martínez & Lopes, 2011). Porém, no primeiro caso, é adotada a quinta edição do manual
(1879), sendo que a instituição é criada em 1880; no segundo caso, atendendo à data de fundação da
escola, 1895, é provavelmente adotada a última edição, publicada em 1890 (Martínez & Lopes, 2011).
Tal facto ilustra bem a influência que os autores do manual exerceram na elaboração do programa da
disciplina de pedagogia nas citadas escolas normais (Martínez & Lopes, 2011)10 e, consequentemente,
a similitude entre os planos de estudos nas instituições do Rio de Janeiro e Lisboa (Martínez & Lopes,
2011).
Considerando agora as obras que constituem o nosso corpus, faz sentido, em termos analíticos,
integrá-las em dois grupos claramente distintos, pelas razões que a seguir se aduzem: i) o primeiro,
englobando os manuais de Daligault (1865, 1874) e de Graça Afreixo e Henrique Freire (1870…), corporiza a imagem do professor enquanto ator de um projeto de civilização, devendo possuir uma vocação nata para o ensino e entregar-se, de corpo e alma, a essa missão11 (Baptista, 2004) – estávamos,
ainda, algo distantes da afirmação de uma “ciência positiva da educação”, sinalizada pela entrada do
Momento Compayré12; ii) o segundo, integrando os restantes manuais, da autoria, lembre-se, de Faria
de Vasconcelos13 (1909), de Alberto Pimentel Filho14 (1919, a primeira edição; 1932, a segunda edição) e de Bernardino da Fonseca Lage15 [1923] coincide com o chamado Momento da Pedagogia Experimental (Nóvoa, 1991), no qual se afirma “constantemente o primado da pessoa individual”
(Carvalho & Ó, 2009, p. 40). De resto, Faria de Vasconcelos faz exatamente eco dessa premissa (a da
diferença), contrapondo-a ao empirismo do passado:

A antiga escola e a antiga ciência educativa eram o resultado de um empirismo grosseiro […] Os homens que se ocupavam da educação […] chegavam a elaborar um plano de cultura intelectual, às vezes um sistema inteiro
de educação, uma espécie de figurino por que se deviam vestir todas as escolas e todas as crianças […]
Hoje, porém, estamos em presença de uma pedagogia nova, cujas caraterísticas principais podemos reduzir a estes três factos fundamentais: a) Estudo
científico da criança; b) Associação eficaz do médico e do educador; c) Colaboração sincera da família e da Escola na obra educativa. (Vasconcelos,
1909, pp. 9-10)

Centremo-nos então nos manuais de Daligault e de Graça Afreixo e Henrique Freire procurando
apreender, nas suas linhas de maior força, o debate em torno dos modos de ensino. E a primeira
questão que se impõe focar é a da destrinça concetual entre modos e métodos. Trata-se, aliás, de um
assunto que merece a atenção do tradutor do Cours de Pédagogie…, Joaquim Pires Machado Portela,
na 2.ª edição:

Mr. Daligault, bem como outros muitos, dá a denominação de métodos gerais ao que outros chamam modos […] Cumpre ter a este respeito ideias
bem firmadas […]
Geralmente se diz: método individual, método simultâneo, método mútuo, e
até desta expressão usa o art. 74 da Lei Provincial […] de 1855. Mas, se método é o concurso de processos pelos quais a inteligência humana descobre
ou demonstra a verdade, se é a combinação sistemática de meios conducentes à transmissão e compreensão fácil, pronta e vantajosa de certas ideias,
de certos conhecimentos – meios de que em geral pode o professor lançar
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mão para o ensino, quer de um discípulo, quer de alguns, ou quer de muitos, parece mais próprio dizer-se modo. (Daligault, 1874, p. 203)
Apesar da crítica (na verdade, um processo seletivo de incorporação), Joaquim Pires Machado
Portela opta por nunca utilizar a palavra “modo”, contrariamente ao que sucede no livro de Graça
Afreixo e Henrique Freire (não obstante, convém dizê-lo, integrarem o assunto no capítulo da metodologia).
De uma maneira geral, nos citados manuais os modos de ensino são descritos mediante as vantagens e os inconvenientes que cada um apresenta. E percebe-se essa dicotomia, uma vez que o que
está em causa num momento de generalização da educação pública é encontrar uma organização
pedagógica que permita assegurar com eficácia o ato educativo16. Assim, a inevitabilidade de formar
classes (a superação do modo individual) e o pressuposto de que apenas ao docente compete ministrar o ensino introduzem um “novo” problema pedagógico: como ensinar cada classe mantendo as
demais em atividade, na impossibilidade de lecioná-las ao mesmo tempo17? O que se valoriza, no essencial, e disso dão conta os manuais de Daligault e de Graça Afreixo e Henrique Freire, é a eficácia
educativa (daí a supremacia do modo simultâneo sobre o individual, implicando este último uma perda
de tempo, cansaço para o professor e dificuldades na manutenção da disciplina) e a relação direta
entre professor e aluno (excluindo-se, dessa forma, o modo mútuo, apenas admitido em escolas muito numerosas). Esta questão, que se prende evidentemente com a relação pedagógica e com a
transmissão de conhecimentos, é explicitada no manual de Daligault da seguinte forma:

Ensinar é comunicar a outros conhecimentos que eles não possuem. Para
ensinar com aproveitamento não basta que o professor seja instruído: é
preciso também que saiba fazer com que os alunos aproveitem-se da sua
instrução; é preciso que possua e execute certos meios naturalmente próprios a facilitar a transmissão dos seus conhecimentos. (Daligault, 1874, p.
101)

É, pois, notória a preocupação com a reprodutibilidade do conhecimento, numa aceção, seguindo de perto Philip Jackson (1986), em que o professor desempenha o papel de expert (isto é, detém
um conhecimento que é unidirecionalmente transmitido). Trata-se de algo que não surpreende num
momento histórico em que impera uma perspetiva indiferenciada e invariável da população escolar
(em que se dá, portanto, pouca atenção à diferença, às aptidões da criança, aos seus interesses e,
mesmo, aos conhecimentos que possui). Não obstante esta ideia, nos manuais de Daligault e de Graça Afreixo e Henrique Freire o modo individual é apresentado com uma única virtude. A seguinte:

A vantagem deste modo é grande, porque multiplica as relações do professor com o aluno, pondo o precetor mais em contato com a inteligência daquele e fazendo-o procurar os meios e processos adequados às forças
inteletuais dos discípulos. (Afreixo & Freire, 1870, p. 32)
[Este modo,] pondo o professor em contato contínuo com dois ou três alunos, que estiver incumbido de instruir, permite-lhe sempre apropriar as suas
lições às disposições e mesmo ao carater desses meninos, de acompanhar
dia por dia o desenvolvimento da sua inteligência, de apreciar todas as dificuldades que os embaraçam, de verificar os seus esforços, de aperceber os
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seus menores progressos, de aplicar, enfim, a cada um os cuidados particulares que mais lhe convenham. (Daligault, 1874, p. 102)
Porém, este sentido de individualização do ensino perder-se-á com o formato uniformizador
de uma escola instituída pelo Estado. E até à consolidação do modelo de escola graduada é o modo
misto de ensino (amálgama dos modos de ensino simultâneo e mútuo) que colhe preferência. Vejamos como o mesmo é definido por Daligault (numa perspetiva, de resto, muito próxima da que nos
é dada ler nos Elementos de Pedagogia…):

O método misto é, pois, aquele pelo qual o professor depois de ter distribuído os seus alunos em um certo número de classes, dá sucessivamente lição
a todas essas classes; mas fazendo que aquelas com as quais ainda não pôde ocupar-se, ou com que já se ocupou, em vez de ficarem entregues a si
mesmas, estejam a estudar sob a direção de repetidores. (Daligault, 1874,
p. 118)

A transcrição em causa é importante, na medida em que elucida bem, citando novamente
Correia e Silva (2002, p. 13), de que forma os manuais pedagógicos “fazem circular determinados
saberes, procedimentos e atividades que deverão ser reproduzidas pelos estudantes quando do exercício do magistério”. Também nos esclarece, evidentemente, quanto à identidade profissional dos docentes, nas suas conexões com a relação pedagógica e com a aprendizagem dos alunos.
Se passarmos agora a analisar o segundo grupo de manuais, percebemos de imediato que o
tema dos modos de ensino se esbate. Na verdade, apenas Bernardino Lage [1923] lhe faz referência.
Esta omissão (fala-se, sim, em métodos18) pode ser entendida à luz das seguintes considerações de
Faria de Vasconcelos:

Ao passo que os inventores de sistemas procuravam impor um plano determinado de conhecimentos, os modernos educadores tratam de saber, primeiro que tudo, o que a criança está apta para aprender. Antes de saber o
que se deve ensinar à criança, o que é preciso é conhecer fisiologicamente e
psicologicamente quem se pretende ensinar e educar. (Vasconcelos, 1909,
p. 10)

Ou seja, o primado do conhecimento científico da criança leva a que as qualidades do educador sejam, sobretudo, observadas por esse prisma. Faria de Vasconcelos (1909, p. 11) dirá mesmo
que “o educador é muito, mas importa acentuar que a determinação das qualidades que ele possui
assenta, ou deve assentar, no conhecimento científico da criança”. Este enfoque – que tem, no fundo,
que ver com a autonomia científica da pedagogia nas suas relações com as ciências da educação –
secundariza, de alguma maneira, os procedimentos de transmissão de conhecimentos e a organização
da prática de ensino. De resto, o eminente pedagogo afirmará de forma ilustrativa que “o melhor professor será aquele que melhor conhecer os seus alunos” (Vasconcelos, 1909, p. 11). A obra que temos vindo a citar – assinada por um dos mais importantes pedagogos de nacionalidade portuguesa,
como se sabe, organizador e propagandista da Escola Nova (Nóvoa, dir., 2003) – difundiu no espaço
luso-brasileiro uma representação da tarefa educativa que centra o ensino na criança, um dos elementos fundantes do escolanovismo19.
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Por outro lado, o manual de Alberto Pimentel Filho (1919; 1932), que teve bom acolhimento
não só em Portugal mas também no Brasil, conforme explica, aliás, o seu autor na introdução à segunda edição, é particularmente importante pela afirmação que faz do “ensino normal como ‘formação profissional’” (Nóvoa, dir., 2003, p. 669). Ao centrar-se nos problemas da psicopedagogia,
Pimentel Filho subordina a “ação didática” e os “métodos” ao conhecimento psicológico da criança. A
questão é, pois, como refere dando o exemplo da aprendizagem da leitura, a de saber qual dos “métodos está mais de acordo com o mecanismo psicológico da linguagem” e, não menos importante,
“qual deles corresponde melhor ao interesse dos alunos” (Pimentel Filho, 1932, p. 79).
Sem pretender alongar esta comunicação, o que nos parece muito importante sublinhar é que
a ideia de individualização do regime pedagógico passa, claramente, a afirmar-se a partir dos anos de
1920; uma ideia que reivindica uma escola adaptada aos alunos e, consequentemente, uma atenção
particular às suas necessidades intelectuais e aptidões especiais (Carvalho & Ó, 2009).
A mesma linha de pensamento, com efeito, se observa no livro Lições de Metodologia, de
Bernardino Lage. Neste caso, o autor considera os modos de ensino (bem assim como os “princípios”,
“formas”, “processos” e “métodos”) “como elementos metodológicos essenciais na operação da educação” (Lage, [1923], p. 259). Mais relevante, talvez, para o assunto que aqui abordamos, é o facto
de os modos de ensino serem abordados não apenas em termos absolutos, mas sendo contextualizados em função “da mentalidade da criança, [da] disciplina que se ensina e [das] condições em que se
ensina” (Lage, [1923], p. 268). Esta questão é de alguma maneira elucidada na seguinte passagem
(depois de o autor criticar, em termos absolutos, o modo individual):

Ao tratar-se de educar crianças de inteligência menos que regular ou ainda
no começo do seu desenvolvimento intelectual, deve dar-se a preferência ao
modo individual […] O professor, que não queira tornar nula ou estéril a sua
ação educadora, tem, no caso que vimos tratando, de conduzir as crianças,
uma a uma, pelo caminho da educação. (Lage, [1923], p. 269)
O problema que está aqui em causa, disso não tenhamos dúvidas, é o da gestão da heterogeneidade na sala de aula. E, nesse sentido, Bernardino Lage vai mais longe ao introduzir a seguinte
distinção (muito sintomática):

A educação individual faz-se quando o professor se encontra em presença
dum único aluno ou ainda quando na presença de muitos alunos concentra a
sua atenção num só, desligando-a completamente de todos os outros.
A educação individualizada efetua-se quando o professor se encontra na
presença de muitos alunos e procura adaptar a educação à maneira de ser
de cada um deles, levando sempre em conta as suas tendências e aptidões
naturais, mas aproveitando sempre a ação educativa do meio coletivo em
que se encontra para preparar a criança para a vida social. (Lage, [1923], p.
265)

As aceções que temos vindo a registar traduzem, de facto, uma preocupação central com a
individualidade de cada criança, com a sua psicologia e os seus interesses. Em causa já não está apenas a reprodutibilidade do conhecimento; algo que, de modo óbvio, muda a forma como os professores são entendidos na sua identidade profissional, a relação pedagógica com os alunos e a própria
maneira como se concebe a aprendizagem. E é essa referência – a de colocar a criança no centro e de
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dar atenção à diferença – que circula no espaço lusófono como programa a partir de um mesmo conjunto de obras (se quisermos, de uma mesma matriz científica).

Considerações finais

Ao longo da presente comunicação procurámos deixar clara a importância dos manuais pedagógicos
na produção e circulação de saberes, designadamente enquanto estruturadores do ofício docente. E
centrando-nos na temática dos modos de ensino, fomos acompanhando uma mudança, a qual, no
fundamental, para seguir quase à letra Anísio Teixeira (1933), traduz uma deslocação do eixo da escola. Significa isso dizer que, entre meados do século XIX, quando se define o modelo de escola graduada (tenha-se uma vez mais em mente a frase “ensinar a muitos como se fossem um só”), e os
anos de 1920, período em que a pedagogia se estrutura como campo científico, se assiste à procura
de uma escola nova que atendesse à realidade particular de cada criança (justamente por oposição a
um modelo cujo pressuposto era o da uniformização). Importava, por isso, trazer a criança para o
centro e dar atenção à diferença (contrariar, inspirados agora na narrativa de Faria de Vasconcelos, a
espécie de figurino que serviria para todas as crianças). Trata-se de algo que altera profundamente a
maneira de pensar a relação pedagógica e a forma como se transmite o conhecimento. Ora, a temática dos modos de ensino faz exatamente eco dessa mudança, sendo, aliás, bem expressiva a este respeito a distinção concetual, introduzida nos anos de 1920, entre “educação individual” e “educação
individualizada”.
Por outro lado, é evidente que nos situámos exclusivamente no plano do discurso pedagógico
especializado; daí, como se disse, a perceção de uma configuração muito homogénea da “paisagem
escolar” nos dois países (tanto mais evidente atendendo às caraterísticas do corpus). Na verdade, não
sendo esse o propósito central desta comunicação, para se perceber o acolhimento seletivo das ideias
que circulavam e, mesmo, para se penetrar no quotidiano escolar, era importante adotar outros níveis
de análise e recorrer a outro tipo de fontes (p. ex., provas de exames de pedagogia, programas das
escolas normais, imprensa de educação e ensino…). De resto, seria interessante estudar de que forma
uma das crenças pedagógicas do século XX (a pedagogia diferenciada), amplamente afirmada a partir
da década de 1920, foi configurando o quotidiano escolar nos dois países (mesmo sabendo à partida
que ficou em boa medida por cumprir).
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Guimarães e Companhia Editores.
SILVA, Carlos Manique da (2008). Do modo de aprender e de ensinar. Renovação pedagógico e cenários de experimentação da escola graduada (1834-1892). Lisboa: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação [tese de doutoramento].
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14, maio-agosto, pp. 61-88.
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1

Daí a célebre frase “ensinar a muitos como se fossem um só”.
Na linha da citada investigação de António Carlos Correia e de Vivian da Silva (2002), importa dizer que os
manuais aqui abordados são designados de diferentes maneiras (compêndio de pedagogia, lições de…, curso
prático de…, elementos de…), deixando antever a relação dessas obras com as aulas lecionadas nas escolas normais.
3
São as seguintes as obras em questão: Afreixo, José Maria da Graça & Freire, Henrique (1870). Elementos de
pedagogia para servirem de guia aos candidatos ao magistério primário. Lisboa: Typographia do Futuro (obra
que conheceu oito edições); Lage, Bernardino da Fonseca [1923]. Lições de metodologia. Coimbra: Coimbra
Editora; Vasconcelos, António de Sena Faria de (1909). Lições de pedologia e pedagogia experimental. Lisboa:
Antiga Casa Bertrand; Pimentel Filho, Alberto (1919). Lições de pedagogia geral e de história da educação.
Lisboa: Guimarães e Companhia Editores (usámos, porém, a 2.ª edição, publicada em Lisboa no ano de 1932,
pela mesma editora).
4
É a seguinte a referência bibliográfica: Daligault, J. B. (1865). Curso pratico de pedagogia destinado aos alunos-mestres das escolas normais primarias e aos instituidores em exercício. Recife: Typographia Universal.
Uma segunda edição dessa obra foi publicada no Rio de Janeiro, em 1874, pela Editora A. A. da Cruz Coutinho.
5
Daligault foi diretor da Escola Normal Primária de Alençon (França).
6
Em Portugal, a influência francesa far-se-á sentir mais tarde nas escolas normais através de compêndios de outros autores de referência, a exemplo de Gabriel Compayré, de Michel Charbonneau e de Ambroise Rendu.
2
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7

É o que sucede no Brasil a partir de 1868-1870, depois da existência algo intermitente de algumas escolas em
décadas anteriores, a exemplo, entre outras, da Escola Normal do Rio de Janeiro, criada em 1835, e da Escola
Normal de S. Paulo, fundada em 1846 (Tanuri, 2000). Note-se, ainda, que 1874 marca a presença, pela primeira
vez, da disciplina de pedagogia no currículo das escolas normais do Estado de S. Paulo (Tanuri, 2000). Por outro
lado, no caso português, depois da pouco consequente criação das escolas normais de ensino mútuo, nas décadas
de 1830-1840, e dos cursos experimentais do Método Português, de António Feliciano de Castilho, nos anos de
1850, a Escola Normal de Marvila, em Lisboa, fundada em 1862, inaugura uma nova fase na formação de professores em Portugal; funciona como “escola modelo” até 1869, data em que encerra (Nóvoa, 1987; Baptista,
2004). Acresce dizer que, em 1866, é inaugurada a Escola Normal do Calvário, também em Lisboa e destinada
ao sexo feminino.
8
Refiro-me, no caso brasileiro, às seguintes obras: Pontes, António Marciano da Silva (1873). Compêndio de
pedagogia para uso dos alunos da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typographia
da Reforma; Cordeiro (1874), Braulio Jaime Moniz. Compêndio de pedagogia. s. l.: A. A. da Cruz Coutinho
(Trevisan, 2011). Em relação a Portugal, citem-se os seguintes títulos: Afreixo, José Maria da Graça & Freire,
Henrique (1870). Elementos de Pedagogia, para servirem de guia aos candidatos ao magistério primário. Lisboa: Typographia do Futuro; Sá, António Francisco Moreira de (1873). Compêndio de pedagogia. Lisboa:
Typographia de L. C. Cunha & Filhos (Silva, 2008). É importante dizer que, no caso dos Elementos de Pedagogia…, não se trata de uma obra de autor, mas sim de uma compilação (conforme é, aliás, referido na folha de
rosto).
9
Tanto Henrique Freire como Graça Afreixo formaram-se na Escola Normal Primária de Marvila, obtendo assim
habilitação para o exercício do magistério primário. Henrique Freire, convém talvez acrescentar, era sócio honorário do Recreio Literário do Rio de Janeiro. Sobre estas duas personalidades, ver Nóvoa (dir., 2003).
10
Note-se que essa influência se exerce ao longo de um período de tempo em que existem já manuais pedagógicos produzidos por autores brasileiros.
11
A este respeito também é elucidativa a perspetiva de Daligault: “Mais nous avons cru qu’avant d’entrer en
matière, et d’ enseigner à l’ élève-maître ce qu’il devait faire, il convenait de lui dire ce qu’il devait être” (apud
Trevisan, 2011, p. 95).
12
A expressão é de Nanine Charbonnel (1988). O dito Momento inicia-se em 1879, com a publicação da obra
Histoire critique des doctrines de l’éducation en France, justamente da autoria de Gabriel Compayré.
13
Faria de Vasconcelos conclui o curso de direito em Coimbra, no ano de 1901. Parte depois para o estrangeiro,
desenvolvendo atividade docente na Universidade Nova de Buxelas, na área da psicologia e pedagogia. Em
1914, na sequência da I Grande Guerra, inicia um novo ciclo de vida na Suíça; leciona então no Instituto JeanJacques Rousseau e toma contato com o movimento da Escola Nova, partilhando, de resto, experiências com
personalidades como Adolphe Ferrière, Claparède, Decroly, entre outras (Nóvoa, dir., 2003).
14
Alberto Pimentel Filho era diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, dedicando-se ao ensino normal e lecionando nas escolas normais de Lisboa durante mais de três décadas (Nóvoa, dir., 2003).
15
Bernardino Lage diplomou-se na Escola Normal de Lisboa, na viragem do século XIX para o século XX. Em
1911 era professor na Escola Normal de Coimbra. Exerceu igualmente atividade docente em Angola (Nóvoa,
dir., 2003).
16
Importando, por isso, reconhecer o que cada modo tinha de positivo e de negativo.
17
Veja-se que este debate acontece num momento em que o modelo de escola graduada se encontra ainda em
definição.
18
Faria de Vasconcelos (1909), por exemplo, falará em métodos da psicologia infantil.
19
A Carta da Educação Nova, como se sabe, é publicada pela primeira vez em 1915, precisamente numa obra de
Faria de Vasconcelos.
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A instalação da República nos finais do século XIX alavancou um significativo processo de institucionalização da escola no Brasil e, este fenômeno criou possibilidades para variadas pesquisas
que têm buscado compreender de que maneira, gradativamente, a escola tornou-se no caso
brasileiro, em especial, o espaço nuclear de transmissão de saberes.
Em um contexto de progressiva definição desses sabres a serem ensinados pela escola e da
paulatina implantação de métodos para sua consecução, fazia-se necessária também a produção de materiais pedagógicos destinados especificamente ao ensino, tais como cadernos e materiais de escrita, quadros-negros e, muito especialmente manuais escolares, todos
considerados elementos constitutivos da cultura escolar. Para efeito desse estudo, considera-se
Cultura Escolar como espaço de movimentos no interior da escola, seleção e organização de
informações (VALDEMARIN, 2010) e como complexo simbólico e tecnológico que articula as
dimensões básicas do dizer, do fazer e do agir didático e pedagógico. (MAGALHÂES, 2008). È
nesse pano de fundo que se insere esse trabalho que pretende analisar a produção e circulação
dos manuais escolares, no que se refere às prescrições sobre leitura e escrita, nos processos de
gradativa institucionalização da Escola Normal (finais do século XIX e inícios do século XX) no
Brasil. A análise selecionou como corpus documental os mesmos manuais que circularam em
Portugal no mesmo período, e para o mesmo fim, com vistas a um estudo articulado sobre os
processos de internacionalização dessas prescrições com a intenção de fornecer uma contribuição no sentido de produzir uma reflexão sobre estratégias educativas encaminhadas na direção
de prescrições sobre o ler o escrever como saberes escolares. Para tal, pretende-se dar a ver
como os manuais escolares integram saberes escolares relativos às práticas de leitura e de escrita, A escolarização da escrita conjugada às práticas de leitura, se caracterizou como uma
concepção apoiada por pesquisas recentes (CHARTIER, 1994) que sustentam que a familiaridade com a escrita, com seus conteúdos e seus suportes é não apenas uma conseqüência da
aprendizagem da leitura, mas também e, talvez sobretudo, uma condição para que ela ocorra
de forma adequada. Torná-las obrigatórias como item curricular, foi uma das estratégias mais
importantes que a educação escolarizada tomou a si, desde os finais do século XIX. Com a propagação dos manuais, ampliou-se o universo da palavra impressa e seja para fixar ensinamentos, seja para exercer controle, tais livros passaram a alimentar o imaginário e, finalmente,
construir alunos leitores e escreventes. Parece inegável que a escrita como resposta a um diálogo provocado por palavras lidas e/ ou ouvidas, cria possibilidades para que as pessoas se
descubram, se construam, se façam autoras de sua vida pela leitura de textos (ou de fragmentos deles) e mesmo quando realizada fora da escola, abram espaço para o registro de pensamentos e para a socialização de descobrimentos singulares.
Revestidos de atenção por parte de vários pesquisadores da História da Educação, haja vista
sua presença na educação escolarizada, manuais escolares são alvo de investigação neste trabalho que tem por objetivo, analisar o sentido que seus autores deram à função da leitura e da
escrita e como seus usos foram prescritos/ propostos,em especial naqueles manuais destinados
à formação de professores e elaborados para uso nos Cursos Normais . Nessa clave, pretendese rastrear prescrições para atividades de leitura e escrita presentes neste suporte e que circularam na educação escolarizada, como verdadeiros modelos a serem ensinados pelos professores e aprendidas pelos alunos para ler e escrever com arte. A recolha de manuais escolares
utilizados no Curso Normal foi realizada por pesquisadores brasileiros e portugueses que compõem esta Mesa e, aqui, foram selecionados dois manuais como corpus empírico para estudos
mais verticalizados, haja vista sua presença, em dada situação,em Escolas Normais do Brasil e
de Portugal. São manuias produzidos por professores entre os finais do Século XIX e nas duas
primeiras décadas do Século XX. Dois importantes manuais serão alvo do trabalho: ARCHERO
JUNIOR, Aquiles (1907). Lições de pedagogia rigorosamente de acordo com o programa oficial
das escolas normaes (1° ano) e BITTENCOURT, Feliciano Pinheiro. (1908). Compendio de Pe-
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dagogia escolar: precedido d’um resumo de psychologia aplicada à educação, todos já com disponibilidade para pesquisa. As obras, em sua maioria, resultaram de cursos dados pelos autores
em escolas normais e/ou em Universidades, com o objetivo de instrumentalizar pela ciência as
práticas pedagógicas, afirmando a pedagogia como ciência da educação e legitimando as idéias
dos educadores.
A análise considera que o movimento da produção e divulgação dos manuais repletos de conhecimentos elaborados no interior da campo da Pedagogia consolida-se a partir dos finais do
século XIX no conjunto de várias especializações da História e da Pedagogia científica. Os manuais de pedagogia – cursos, tratados, lições – tiveram a função de iniciar os alunos da Escola
Normal na “nova ciência da educação”, isto é, (in)formar e inculcar os valores de um sistema
público de educação. Dessa forma, são também manuais de profissionalização que visam fundar práticas profissionais em conformidade com um modelo, apresentado de forma prescritiva e
com intuito de ser útil na vida profissional.
A investigação busca ressaltar as prescrições de ensino para leitura e escrita presentes nesses
livros a fim de traçar uma compreensão mais ampla, tanto das razões que governaram sua produção e seu suporte material como das maneiras em que foram dadas a ver e a ler e que reafirmam a escola, como um locus para aprendizagem desses saberes. As problematizações que
governam a pesquisa centram-se nas seguintes questõs: Quais os tipos de prescrições, exercícios/ atividades propostos pelos autores que se relacionam às práticas de leitura escrita? Que
imagens visuais remetiam ao ato de ler e escrever ? (por exemplo aspectos da forma e de instrumentos utilizados para a prática desses saberes).
Folhear, hoje, estes livros amarelados pela passagem do tempo e manchados pelo manuseio,
permitiu um confronto com atividades que se voltam para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita como a cópia e a caligrafia como marcas da educação escolarizada e identificar
um período em que ainda se perseguia o desejo de uma escola em bases enciclopédicas/ humanistas - para aprimorar o espírito. O sentido de aprender também era uma forma de ler e
escrever atividades materializadas pela presença de sentenças escritas, poemas copiados e citações desenhadas, onde foi possível encontrar da lição edificante, do exemplo que visa educar.
Em seu entrecruzamento a máxima moral, a arte de buscar a justa vida e o bem viver, permitem ao historiador que as problematiza hoje, conhecer e trabalhar com outros e diferentes dispositivos de leitura e escrita, vinculando-os a uma cultura escolar, aberta às vicissitudes de
outras práticas cotidianas de ler e escrever que colocam em evidência um conjunto de valores e
práticas culturais que se voltam para os processos de aprendizagem e exercício da escrita e da
leitura.
Conhecer mais sobre os manuais escolares em circulação nas escolas brasileiras e portuguesas
do período é tentar compreender como o Estado fez da leitura um saber escolar e a resignificou a ponto da escola assumir a responsabilidade de formação de leitores e leitoras. O
que se lia na escola, como se lia, para que se lia; quem escrevia e o que se escrevia como leitura escolar são perguntas que emergiram das problematizações fixadas e que se procurou esclarecer na clave de uma História da Educação e da Leitura. A importância de identificar tais
procedimentos prescritivos em Portugal e no Brasil vincula-se ao momento em que os Manuais
passaram a ocupar um importante lugar na educação escolarizada contribuindo para a normatização da vida profissional e cotidiana como integrante dos currículos oficiais para a formação de
professores(as) nas Escolas Normais no Brasil e em Portugal. Governando a mão, pela escrita, o
cérebro pela leitura, os manuais também auxiliaram para a construção de afetos/sensibilidades
ligadas ao coração, pois afinal, decorar,saber de cor suas lições liga-se a corrente pulsante do
corpo/o coração.
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VALDEMARIN, Vera Teresa. História dos métodos e materiais de ensino: a escola nova e seus
modos de uso.São Paulo: Cortez, 2010.
MAGALHÂES, Justino Pereira de. Escrita Escolar e Oficialização da Escola Portuguesa. IN:
CASTILLO GÓMES,António, e BLASS,Verônica Sierra (org). Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (séculos XIX e XX). Astúrias/ Espanha: Ediciones Trea. 2008.
CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos
XIV e XVIII°. Tradução de Mary del Priore. Brasília: Editora UnB. 1994.111p.

CD-ROM DE ATAS | 1245 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1246 | COLUBHE 2012

A FORMAÇÃO DO CIDADÃO MODERNO:
A SELEÇÃO CULTURAL PARA A ESCOLA
PRIMÁRIA NOS MANUAIS DE PEDAGOGIA
(BRASIL E PORTUGAL, 1870 -1920)
Rosa Fátima de SOUZA
UNESP/Brasil

PA L AV R A S- C H AV E

Internacionalização do conhecimento pedagógico;
História do Currículo; Cultura escolar primária
ID: 735

CD-ROM DE ATAS | 1247 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1248 | COLUBHE 2012

Na segunda metade do século XIX, o problema da seleção cultural para a escola primária (o que ensinar para o povo) passou a fazer parte dos debates políticos acerca da educação
popular em diversos países ocidentais. A questão passava pela formação do cidadão, o que exigia selecionar no estoque dos saberes disponíveis na época, especialmente no interior da cultura literária, científica, técnica e doméstica, aqueles conhecimentos úteis considerados relevantes
para que a escola primária cumprisse suas finalidades, isto é, preparar as crianças das camadas
populares para se integrarem na ordem política e social da modernidade.
Esse enriquecimento da cultura escolar para o povo teve implicações para a organização pedagógica das escolas elementares e para a formação de professores ao exigir dispositivos
mais minuciosos de ordenação e distribuição do conhecimento e uma soma maior de conhecimentos e habilidades profissionais dos professores. Por isso, a questão das disciplinas (saberes
a ensinar) e dos programas de ensino (ordenação desses saberes) não é uma questão menor
no estudo histórico da escola primária, ao contrário, ela está no cerne da discussão sobre as
finalidades da educação popular e dos meios para efetivá-la. Da perspectiva do estudo da cultura escolar interessa compreender tanto o processo de seleção cultural quanto de sua ordenação, isto é, a economia política dos saberes escolares e a gramática de sua transmissão,
entendendo que tais processos foram fundamentais na configuração da escola moderna. (Goodson, 1997, Tyack; Cuban, 1995).
Como observam Meyer, Kames e Benavot (1992), a maioria dos países ocidentais introduziu no final do século XIX, novas matérias nos programas do ensino primário, ampliando a
formação científica e social e dando-lhes uma feição moderna. Por toda parte, a língua materna, a aritmética, as ciências físicas e naturais, a história, a geografia, a educação física, os trabalhos manuais, o desenho, a música e a instrução moral e cívica passaram a ser considerados
conteúdos válidos para a instrução popular, adquirindo em cada país conotações peculiares
moldadas pela realidade nacional.
Para compreender a legitimidade desse enriquecimento da cultura escolar e a relativa
padronização dos currículos do ensino primário, é importante levar em conta a circulação internacional dos modelos educacionais e dos saberes pedagógicos que ocorreu por meio de inúmeras formas e estratégias de contatos culturais, seja por meio da circulação das pessoas, dos
livros, dos periódicos educacionais e diversos tipos de impressos, seja pelo debate de ideias em
congressos e exposições internacionais ou pela observação em visitas de estudos. Nesse processo de internacionalização da educação, não podemos desconsiderar a importância que desempenharam os manuais didáticos para a formação de professores.
Como observa Marta Carvalho (2007), os manuais são suportes materiais de discursos
pedagógicos. Eles compreendem regras que constituem o campo, eles normatizam a prática
docente e regulam tanto a produção desses saberes quanto a sua difusão e apropriação. Outros
autores têm posto em destaque a posição ocupada pelos autores de manuais pedagógicos como intermediadores entre o campo teórico e as práticas educativas (Cf. Pintassilgo, 2006; Silva;
Correia, 2004; Silva, 2009;Martínez, 2009; Valdemarin, 2010). Vistos, portanto como impressos
de circulação de saberes especializados, os manuais permitem entrever o campo de significados
teóricos e normativos, compartilhados por professores em diferentes países, desvelando assim,
elementos da internacionalização dos modos de conceber, organizar e praticar o ensino.
O presente estudo constitui um esforço investigativo de compreensão da produção da
escola moderna no Brasil e em Portugal na transição do século XIX para o século XX tendo em
vista os conteúdos do ensino e a circulação de modelos educacionais.
O objetivo do texto é analisar os saberes pedagógicos constituídos em torno das disciplinas e dos programas escolares disseminados em manuais de Pedagogia e de Metodologia
que circularam nas escolas normais do espaço luso-brasileiro.
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Neste estudo privilegiamos como fontes documentais três manuais para formação de
professores que circularam amplamente no espaço luso-brasileiro: Curso pratico de pedagogia

destinado aos alunos-mestres das escholas normaes primarias e aos instituidores em exercício
por Mr. Daligault (1874), Elementos de Pedagogia para servirem de guia aos candidatos ao magistério primário de José Maria da Graça Affreixo e Henrique Freire (1870), e Lições de metodologia de Bernardino da Fonseca Lage (1920). O primeiro desses manuais foi elaborado por um
autor francês e os dois últimos por autores portugueses, mas as três obras foram adotadas em
escolas normais portuguesas e brasileiras no final do século XIX e início do século XX.1 Além da
circulação no espaço lusófono, esses manuais exemplificam em vários sentidos a consolidação
nesses dois países da forma escolar moderna e os dispositivos de seleção e organização curriculares.
A investigação está fundamentada na História Cultural da Educação articulando os estudos sobre história do currículo com as análises sobre a história das ideias e dos impressos
escolares.
Os conteúdos do ensino primário como objetos dos saberes pedagógicos
Silva e Correia (2004) assinalam a especificidade dos manuais escritos para professores
por guardarem uma lógica particular de produção. Segundo os autores, além de ocuparem um
lugar importante na construção e na circulação de saberes profissionalizantes, os manuais constituem uma fonte relevante para o estudo da história da profissionalização docente, pois evidenciam “uma amostra de como se constitui o saber específico da área, selecionando o que há
de ‘essencial’ em termos de conhecimento profissional e consagrando representações acerca do
trabalho de ensinar, ou seja, dos modos pelos quais esse trabalho foi tratado e idealizado.”
(2004, p. 615).
Nesse sentido, interessa-nos, aqui, explorar o modo como os manuais selecionados para o estudo trataram o problema dos conteúdos do ensino primário legitimando uma dada seleção cultural e indicando normas para os professores lidarem com o problema da organização e
distribuição dos conteúdos nas escolas.
Iniciamos a análise pelo manual de Jean Baptiste Daligault, intitulado Curso prático de
pedagogia destinado aos alunos-mestres das escholas normaes primarias e aos instituidores em
exercício, segunda edição brasileira publicada no Rio de Janeiro em 1874.2
O manual está estruturado na concepção de educação integral predominante no século
XIX, isto é, a divisão em educação física, intelectual e moral. Essa concepção tripartida já significava uma ampliação das finalidades do ensino primário incorporando para além da leitura,
escrita e cálculo, a educação física e a educação moral e religiosa.
Os capítulos preliminares do livro contemplam aspectos da profissão docente – a dignidade da profissão e as qualidades necessárias para o professor primário: bondade, firmeza,
paciência, regularidade, zelo, pureza de costumes, piedade cristã, polidez, modéstia, prudência,
desinteresse e amor ao retiro.
Em relação á educação física, Daligault diz ser ela competência dos pais e do professor.
Para dela se ocupar, o professor tem a sua disposição duas espécies de meios: indiretos ou
precauções higiênicas e diretos – os exercícios. O autor enumera seis meios indiretos: asseio
dos meninos, asseio da escola, renovação do ar, variedade nos exercícios, boa postura do corpo, separação dos alunos afetados de enfermidade contagiosas ou repugnantes. Em relação
aos meios diretos menciona: andar, correr, saltar, trepar, patinar, jardinar.
Assim, na parte dedicada à educação intelectual, o autor esclarece o objetivo desse
ramo da educação que é enriquecer a inteligência de conhecimentos mais ou menos amplos,
segundo as condições dos alunos. Para desenvolver a inteligência é preciso por em ação as diversas faculdades intelectuais, a saber: “a percepção, que vê os objetos reaes ou methaphysi-
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cos; a atenção, que os examina; a memoria, que os recorda; a imaginação, que os pinta vivamente ao espírito; o juízo, que se apossa das respectivas relações; e afinal, o raciocínio, que
combina os juízos entre si.” (p. 44)
A educação intelectual e a instrução concorrem a um fim comum: agenciar para o espírito os conhecimentos especiais que ele precisa. Para o autor, várias condições eram necessárias para dar instrução a grande número de meninos reunidos ao mesmo tempo: o local de
funcionamento da escola, móveis convenientes, manutenção da ordem e da disciplina na aula,
a classificação conveniente dos alunos e a adoção de um bom método de ensino. Na sequência
do manual, cada uma dessas condições é detalhada com indicações precisas.
No capítulo destinado aos meios disciplinares, o autor trata da boa distribuição do tempo e do trabalho. Afirma que o novo regulamento em vigor na França estabelecia que exceto às
quintas-feiras, houvesse aula, duas vezes cada uma de três horas ao menos, consagrado aos
seguintes exercícios: instrução moral e religiosa, leitura, escrita, elementos da língua francesa,
calculo e sistema legal de pesos e medidas. Além das matérias obrigatórias era facultado também aos professores o ensino de outras matérias. Como buscou explicar o autor:
Além destes cinco ramos de instrucção, essenciaes em toda a eschola, o professor, si tiver satisfeito a condição de aptidão exigida pelo art. 46 da mesma
lei, e si os desejos da comuna a este respeito foram aprovados pelo conselho
acadêmico, poderá também ensinar os elementos de geografia e de história, o
desenho linear, a musica, e até mesmo os ramos de instrucção reservados às
antigas escholas superiores, a saber: a medição de superfícies, a agrimensura,
o nivelamento, as noções usuaes das sciencias physicas e de historia natural.
(Daligault, 1874, p. 59)
A possibilidade de ampliar a cultura escolar já estava posta em meados do século XIX.
Considerando então, as disciplinas obrigatórias, as recomendações para uma boa distribuição
do tempo e do trabalho implicava manter os alunos ocupados durante todo o período de aula e
estabelecer um horário a ser seguido. Nesse sentido, o autor oferece duas sugestões de horário
– uma para escolas que adotavam o modo de ensino simultâneo e outro para escolas que adotavam o modo misto.
A classificação dos alunos também emergia como questão importante na condução do
ensino, pois implicava no estabelecimento do número de classes e, portanto, na distribuição dos
conteúdos pelo nível de adiantamento dos alunos. A esse respeito, o manual assinala como
meios a observar para a boa classificação dos alunos a ocorrência de exames individuais para
verificar o grau de instrução dos alunos e de exames gerais aplicados duas vezes durante o ano
- pela Páscoa e antes das férias - com o fim de fazer passar para classe superior aqueles alunos
que tiverem feito grandes progressos nas inferiores. Esses exames deveriam ser feitos na presença de autoridades, aspecto visto como meio de emulação.
Como ensinar tornou-se questão fundamental da Pedagogia.Regrar as práticas dos professores implicava determinar os procedimentos de ordenação da organização pedagógica das
escolas e os modos de ensinar cada conteúdo.A esse respeito afirmava Daligault:
Ensinar é comunicar a outros conhecimentos que eles não possuem.
Para ensinar com aproveitamento não basta que o professor seja instruído: é preciso também que saiba fazer com que os alunos aproveitem-se de sua instrucção; é preciso que possua e execute certos meios
naturalmente próprios a facilitar a transmissão dos seus conhecimen-
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tos; em outros termos, é preciso que ele siga um bom methodo. (Daligault, 1874, p. 101).
O autor distinguia então dois gêneros de métodos: os gerais e os particulares. “Os primeiros presidem a própria organização da eschola e regulam a sua marcha geral; os segundos
determinam os princípios de ensino peculiares a cada ramo de instrucção. (Daligault, 1874, p.
101)
Os métodos gerais diziam respeito aos modos de ensino individual, simultâneo, mútuo e
simultâneo-mútuo. O detalhamento das vantagens e dos problemas de cada um deles feita no
manual mostra como a organização pedagógica da escola primária esteve em constante experimentação prática no decorrer do século XIX e como ela demorou a se consolidar.
A segunda secção do capítulo é destinada aos métodos particulares, isto é, a prescrição
sobre como ensinar cada uma das disciplinas obrigatórias do ensino primário.
A terceira parte do manual é dedicada à educação moral e religiosa. O autor destaca a
importância desse ramo de educação ao afirmar:
Mais importante que a educação intelectual que ilustra o espirito, a
educação moral fórma o coração, isto é, corrige as imperfeições do caracter, destrue ou previne os maus hábitos, predispõe a vontade a seguir os preceitos da virtude, em uma palavra, mantém a observância da
lei que todo homem, que vive na sociedade, encontra gravada no seu
coração, o que se chama lei natural.” (grifo do original) (Daligault,
1874, p. 159).
Discorre na sequencia sobre as principais diferenças que apresenta o caráter dos meninos e os defeitos peculiares que devem ser combatidos nas crianças: sensualidade, preguiça,
mentira, inveja, desejo de mando. No capítulo seguinte trata das virtudes essenciais a manter
ou criar no coração dos meninos: a) virtudes morais – pureza de costumes, piedade filial, amor
fraternal, probidade, benevolência e polidez; b) virtudes religiosas: piedade ou amor a Deus e
respeito à sua lei, caridade, ou o amor ao próximo em atenção a Deus, humildade, ou o profundo sentimento que um verdadeiro cristão tem da sua própria fraqueza.
No outro capítulo trata dos meios gerais de fortificar nas crianças o instinto moral e o sentimento religioso. Menciona oito meios que poderiam ser utilizados pelos professores para desenvolverem o instinto moral e o sentimento religioso nas crianças: 1° o exemplo do professor; 2°
histórias edificantes; 3° contos morais e cânticos; 4° exercícios religiosos; 5° consideração das
maravilhas da natureza; 6° lembrança da presença de Deus; 7° temor das penas, que ameaçam
aos transgressores da lei divina; 8° a esperança das recompensas garantidas à virtude.
O manual de Daligault mostra como os saberes incipientes da Pedagogia voltaram-se
contra o modo individual de ensino e buscaram normatizar a distribuição do conhecimento nos
modos simultâneo e mútuo. A seleção cultural para a escola não era de competência do professor dado que dela se encarregava os órgãos da administração do ensino. Consequentemente,
cabia aos professores a ordenação racional da distribuição dos conteúdos, cuidando dos fatores
intervenientes na transmissão desses saberes. O manual tratava de regrar procedimentos e
condutas consideradas indispensáveis para que o professor cumprisse sua tarefa e a escola as
suas finalidades sociais.
O manual de Affreixo e Freire intitulado Elementos de pedagogia para servirem de guia
aos candidatos ao magistério primário foi publicado em 1870, 19 anos depois da primeira edição do manual de Daligault. Elaborado como uma compilação de conhecimentos de Pedagogia
para atender as exigências do novo programa dos concursos para o magistério primário, este
manual é bem mais simplificado.3 Observa-se uma preocupação menor com a concepção de
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educação integral e uma ênfase maior com as prescrições metodológicas sobre como ensinar
cada um dos conteúdos do ensino. Em realidade, nessa primeira edição de 1870, o manual dedica as 34 páginas finais à legislação do ensino e 9 delas à modelos de mapas de registro de
matrícula e frequência, ou seja, aà normatização da escrituração escolar.
Na primeira parte intitulada didática, o capítulo primeiro é denominado “Do professor”.
Nesse item, os autores explicitam a concepção de professor e seus deveres. Dizem inicialmente
que ele é um funcionário público e que deve desempenhar certos atos oficiais. O professor
exerce autoridade real e legítima e a sua influência deve se estender aos discípulos e suas famílias.
Sobre as qualidades e disposições dos professores apontam como virtudes os mesmos
aspectos ressaltados por Daligault: aptidão natural, amor pela educação, modéstia, prudência
em tratar com as crianças, boa educação e civilidade, decência no traje, nas palavras e nos
gestos, deferência e respeito a seus superiores, será exemplo de virtude.O professor deve ser
justo com as crianças. Além de todas essas qualidades, cabia ao professor o domínio dos conteúdos de ensino. Segundo afirmação dos autores do manual: “O professor encarregado de
transmitir grande número de conhecimentos a seus alunos deve, além d’uma instrucção solida,
ter um decidido amor pelo estudo.” (grifos do original) (Affreixo; Freire, 1870, p. 10).
O capítulo seguinte é dedicado às condições materiais da escola, os aspectos a serem
levados em conta pelo professor em relação ao local de funcionamento da escola, o mobiliário e
os materiais.
Ainda nesse capítulo, os autores discorrem sobre os conteúdos de ensino. Eles mencionam dois conjuntos de matérias: o primeiro em conformidade com o Regulamento de 1844 em
vigor em Portugal em 1870 e o segundo discutido nas Conferências Pedagógicas reunidas no
Liceu de Lisboa em 1869. Percebe-se nas indicações a ampliação do programa, principalmente
na escola complementar com a inclusão de caligrafia, desenho, escrituração comercial, agrícola
e industrial, gramática, geografia e história universal e agrimensura. Na proposta da escola de
2° grau, a ampliação ainda é maior com a indicação de noções de física, química e história natural, instrução sobre a agricultura, a psicultura e outras indústrias, leitura da carta constitucional e ginástica.
Os autores assinalavam que alguns projetos de lei haviam sido apresentados às câmaras dos senhores deputados citando as matérias indicadas com pequenas modificações e advertiam: “O que todavia é importantíssimo n’um paiz eminentemente agrícola como o nosso são as
noções d’agricultura com um pequeno campo d’experiência junto à escola.” (Affreixo; Freire,
1870, p. 17).
A ampliação do programa de ensino é apresentada não como problema, mas como um
dado estabelecido externamente a ser considerado pelo professor. Assim como no manual de
Daligult, a competência do professor recai sobre os dispositivos de ordenação dos conteúdos. A
distribuição e a classificação são dois elementos importantes. Segundo Affreixo e Freire (1870,
p. 19):
Distribuir os alunos é determinar os que em cada parte do tempo escolar hão de estar empregados nas diversas disciplinas que se ensinam.
Classifical-os é, conhecido o estado de adiantamento de cada alumno,
fazel-os trabalhar conjunctamente com o grupo que tiver conhecimentos eguaes.
Em seguida, os autores passam a indicar as bases para uma boa distribuição do conhecimento: a) o tempo: “É preciso que todos os alunos estejam ocupados durante os trabalhos
escolares.”; b) As matérias. “As que mais importa saber, deveria se dar maiores cuidados e de-
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dicar a maior fração de tempo.”; c) Ao esforço que se deve empregar. “Convém alternar as lições de modo que um exercício em que houver falado muito, siga outro em que só se escreva.”
(Cf. Affreixo; Freire, 1870, p. 19)
Sobre os programas de ensino tratam dos princípios requeridos para fazer um bom
programa:
“1° Enumeração de todas as matérias.
2° Coordenação das mesmas de modo que sempre se parta: Do princípio para a conclusão. Do conhecido para o desconhecido. Do fácil ao difícil. Do concreto ao abstracto. Do exemplo para a regra.”
(Affreixo;Freire, 1870, p. 34)

Em seguida, no capítulo II da segunda parte, os autores tratam da metodologia especial, indicando como ensinar a leitura e a escrita, os exercícios simultâneos de leitura, escrita e
ortografia, a gramática, a história sagrada e a doutrina cristã, a caligrafia, o calculo mental e a
aritmética, o sistema métrico, a geografia elementar e a corografia de Portugal, as noções de
história geral e da história pátria, as noções de agricultura, o desenho linear, o canto coral e a
ginástica.
Esse rol de matérias denota o enriquecimento do programa do ensino primário português no início dos anos 70 do século XIX. Boa parte dos saberes sobre os conteúdos incide sobre a metodologia especial, o como ensinar cada conteúdo, exigência fundamental do trabalho
docente nas práticas de transmissão dos saberes escolares.
A paulatina configuração das Ciências da Educação no final desse século provocou alterações nos programas das escolas normais em Portugal e No Brasil. Aos poucos a metodologia
foi se constituindo em saber independente da Pedagogia. Contudo, nos seus primeiros passos,
a disciplina oscilou na indefinição do seu objeto e do seu corpus de saberes. Isso é claramente
perceptível no terceiro manual selecionado para análise neste estudo – Lições de Metodologia
de Bernardino da Fonseca Lage (1920).4
No prefácio o autor explica que escreveu o livro em conformidade com o programa oficial das escolas normais. Contudo observa que o programa não estava adequado ao grau de
ensino a que era destinado. Reconhece os problemas do livro e se justifica mencionando a escassez de livros em que pudesse se fundamentar, “pois que, sendo a Metodologia uma sciencia
nova, de recente autonomia, não existe compendiada de maneira a poder ser estudada com
bastante segurança.” (Lage, 1920, p. 3). Reitera, ainda, a urgência em fornecer aos alunos
normalistas um livro que os auxiliasse na aquisição dos conhecimentos que pretendia lhes dar.
Na primeira lição do manual o autor define a metodologia como sendo “ a sciência que
tem por fim o estudo de todas as regras, meios e instrumentos que hão de facilitar a nossa acção, multiplicar o nosso trabalho e fazer-nos ver as coisas como elas na realidade são.” (Lage,
1920, p. 27). Nota-se no manual a adoção de alguns princípios da Escola Nova. Por exemplo, o
conceito de instrução fundamenta-se na concepção de experiência: “ instrução é a operação
que ‘tem por fim alargar a experiência da criança numa medida que lhe seria impossível atingir
se tivesse de contar apenas com a sua própria experiência.” (Lage, 1920, p. 159 – 160).
Lage interroga quais os conhecimentos que mais convém ministrar? Para responder
essa pergunta, afirma que não cabe ao professor marcar a quantidade e a qualidade dos conhecimentos que tem de ministrar aos alunos. No entanto, cabia a ele saber as condições a que
deveria satisfazer um programa de ensino. Na opinião do autor, essas condições são três:
a) Que contenha a indicação de todos os conhecimentos julgados indispensáveis aos alunos do grau de ensino a que é ensinado;
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b) Que esses conhecimentos sejam os mais próprios para o desenvolvimento das faculdades dos alunos;
c) Que se encontrem dispostos pela ordem mais natural e lógica da sua interdependência.
Na continuidade do item afirma que as crianças não deveriam aprender coisas inúteis.
“Deve evitar-se lhes o estudo de tudo aquilo que não exerça nelas uma acção educativa
apropriada às suas idades ou que não tenha para elas um valor scientífico utilizável.” (Lage,
1920, p. 161).
Um bom programa de ensino deveria levar em conta a utilidade do conhecimento e a
capacidade mental da criança, além de suas necessidades econômicas e sociais.
Interessa notar que o autor defende a autonomia do professor para elabora o programa
das disciplinas. No entanto, adverte para a necessidade de observar a ordenação dos conteúdos: “A ordem lógica de sucessão dos diversos conhecimentos deve corresponder à ordem cronológica do desenvolvimento das faculdades do espírito.” (Lage, 1920, p. 163).
Nessa direção, reafirmava princípios da pedagogia moderna observando que os conhecimentos mais fáceis eram os simples e concretos e os mais difíceis os complexos e abstratos. Por isso, o professor deveria falar primeiro à criança das coisas que a rodeava – as
coisas da vida, animais e vegetais – e deixar por último as coisas inanimadas.
O terceiro aspecto considerado pelo autor é como deveriam ser ministrados os conhecimentos. Nesse sentido indicava a substituição do estudo das palavras pelas coisas.
Na lição 15ª, continua tratando dos problemas metodológicos. Sobre as fases ou estados do saber no indivíduo diz que os conhecimentos adquiridos servem para que possamos
reproduzi-los quando necessário. Quanto mais fácil a reprodução, mais perfeita é a aquisição. A reprodução do conhecimento pode traduzir-se por meio de recordação ou por meio
de atos. No primeiro caso temos a memória, no segundo se tem o hábito.
Na 16ª lição, o autor trata do problema da técnica e economia do trabalho e em que
partes se divide.
Segundo Lage, cabia ao professor contribuir para que a criança realizasse os trabalhos
escolares com o menor esforço possível e sem desperdício de tempo. Para tanto ele deveria
seguir a técnica e a economia do trabalho que compreendia quatro aspectos:
a) O mecanismo do trabalho;
b) As condições estranhas ao próprio trabalho e que sobre eles influem;
c) As circunstâncias favoráveis à memória;
d) As circunstâncias favoráveis à percepção.
No aspecto relacionado ao mecanismo do trabalho adverte que os trabalhos
dados as crianças deveriam ser proporcionais à sua força e que o professor deveria calcular a quantidade e a qualidade de trabalho que deveria dar a cada um. Assim como
os outros autores analisados, também assinala a importância da organização do horário
escolar.
O manual de Lage demonstra que a metodologia mesmo se constituindo em
campo específico dos saberes pedagógicos, também não renuncia ás prescrições da
prática docente. O novo saber voltado para a normatização de como ensinar fundamenta-se na racionalização e na disciplinarização das condutas profissionais do professorado.
Considerações finais
A análise dos três manuais realizada neste texto oferece-nos vestígios importantes da
cultura escolar da profissionalização docente.
Na segunda metade do século XIX, a constituição dos sistemas nacionais de ensino colocou em experimentação os modos de organização pedagógica das escolas primárias. A uni-
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versalização da escola elementar pôs no centro da política educacional o desafio de como ensinar muitas crianças ao mesmo tempo. Por sua vez, a ampliação dos programas de ensino demandaram maior racionalização do trabalho docente. Entre os saberes requeridos do professor
não bastava o domínio da leitura, da escrita, do cálculo, do sistema métrico decimal, da história, das ciências físicas e naturais, da música, da agrimensura, entre outras. Fundamentalmente, tornou-se imprescindível o domínio da tecnologia de ordenação e de distribuição do
conhecimento nas escolas. Nesse sentido, as escolas normais por meio dos manuais didáticos
de formação de professores buscaram difundir saberes docentes que envolviam a “técnica e a
economia do trabalho”. Em relação aos conteúdos de ensino isso significava o aprendizado de
princípios e normas precisas sobre a ordenação e o controle do tempo, o estabelecimento de
horários, a rigorosa classificação dos alunos pelo nível de adiantamento, a eficiente organização
do programa de ensino e, especialmente, os procedimentos metodológicos mais adequados
para a transmissão das disciplinas escolares.
Esses saberes de além mar ensinados aos normalistas brasileiros no final do século XIX
e no início do século XX contribuíram para a consolidação da forma escolar moderna no Brasil e
o compartilhamento de normas de pensar e agir peculiares ao magistério primário.
Essa internacionalização dos saberes pedagógicos por meio dos manuais de pedagogia
e de metodologia não é questão menor no processo de circulação dos modelos educacionais.
Como afirma Valdemarin (2010, p. 130), “ por meio dos manuais, os autores apresentam uma
apropriação criativa, discursiva e instrumental nas teorias estrategicamente difundidas e, com
isso, criam uma rede de relações sociais.” Servindo de intermediadores entre as teorias pedagógicas e as práticas, é possível apreender nesses manuais a construção dos saberes pedagógicos.
Os saberes sobre os conteúdos do ensino primário é presença constante e ao mesmo
tempo difusa nesses manuais. Eles perpassam o discurso sobre a organização da escola e das
metodologias de ensino. Não por acaso, esses primeiros manuais estiveram voltados para a
“arte de ensinar”.
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1

Para a seleção desses manuais levamos em conta a existência de exemplares em bibliotecas
brasileiras e vestígios de adoção nas escolas normais feita por estudiosos, conforme assinalaremos no decorrer do texto.
2
A primeira edição desse manual intitulada Cours pratique de pédagogie destine aux élevesmaitres des écoles normales primaires et aux instituteus em exercice foi publicada pela editora
parisiense Dezobry et E. Magdeleine em 1851. Na época, Jean-Baptiste Daligault era Diretor da
Escola Normal Primária de Alençon. Segundo Trevisan (2011), este é um dos primeiros manuais
de Pedagogia escritos na França no século XIX.
A primeira edição desse manual Brasil foi publicada em 1865, pela Typographia Universal na
cidade de Recife , Província de Pernambuco, resultado da tradução feita por Joaquim Pires Machado Portella. A segunda edição é de 1874 pela Editora A. A. Cruz Coutinho do Rio de Janeiro.
Nessa segunda edição, melhorada pelo tradutor, consta uma lição de Mr. Dumouchel sobre os
métodos.
O manual de Daligault consta no rol dos livros comprados por Paulo Bourrol em 1881 para a
Biblioteca da Escola Normal de São Paulo (Cf. Carvalho, 2007). Há referências também do uso
desse manual na Escola Normal de Santa Catarina, conforme indica estudo de Schaffrath
(1999).
3
Estudo aprofundado sobre esse manual esse manual foi realizado por Silvia Alicia Martínez
(2009). A autora informa que por ocasião da publicação da primeira edição do manual Elementos de Pedagogia em Portugal, em 1870, Jose Maria de Graça Affreixo fora delegado à Conferência Escolar reunida no ministério em 1869 e atuava como professor em comissão na escola
Central de Lisboa. Henrique Freire, por sua vez, era professor em comissão na mesma escola e
sócio honorário do Recreio Literário do Rio de Janeiro e ex-aluno da Escola Normal de Lisboa. O
manual de Affreixo e Freire teve um razoável sucesso editorial, tendo chegado à 8ª edição em
1890. Nessa trajetória editorial, o livro sofreu várias transformações no conteúdo e alterações
no título. Ainda de acordo com Martínez (2009), esse manual foi indicado para compra e uso na
Escola Normal de Campos, na província do Rio de Janeiro no final do século XIX.
4
Não foi possível até o momento obter maiores informações sobre o autor desse manual. Foi
encontrado exemplar do mesmo na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro.
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Nos últimos anos, concomitante as discussões sobre o alargamento das fontes de investigação e mais especialmente àquelas ligadas a preservação do patrimônio material escolar, tem
aumentado as pesquisas que problematizam questões referentes ao provimento material das
escolas, seja como um dado da pesquisa, como o problema desta propriamente dito (sem dúvida em menor número), ou ainda aquelas que tomam os objetos como fonte, buscando tratá-los
na perspectiva da cultura material. Dentro deste cenário, a utilização como fonte de pesquisa
de livros adotados ou indicados para uso nas escolas de formação de professores revela-se
promissora, ampliando o leque de recursos interpretativos acerca da dimensão material sugerida (ou prescrita) às escolas e de seus usos.
Acompanhando António Carlos Correia e Vivian Batista da Silva entendemos que os livros

“... manifestam rituais das aulas ministradas junto aos normalistas e,
principalmente, fazem circular determinados saberes, procedimentos e
actividades que deverão ser reproduzidos pelos estudantes quando do
exercício do magistério. Definem-se assim regras tidas como ideais
para se conduzir o ensino ou, em outras palavras, delimitam-se rituais
ou ritos específicos da escola” (2002, p. 13).
Como corpus empírico, após incursões em trabalhos já desenvolvidos e que tratam particularmente de manuais pedagógicos (ou obras similares) e sua circulação entre Brasil e Portugal, bem como da garimpagem em arquivos nos dois países, optamos1 pelo seguinte conjunto
que neste trabalho assume o lugar de fontes: Elementos de Pedagogia de José Maria da
Graça Affreixo & Henrique Freire2 (1870); Curso Práctico de Pedagogia: Destinado aos Alunos-Mestres das Escolas Normaes Primarias e aos Instituidores em Exercício3 de Daligault
(1874); Lições de Pedagogia Geral e de História da Educação de Alberto Pimentel Filho
(19324); Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental de Antonio de Sena Faria de Vasconcelos (19865) e Lições de Metodologia de Bernardino da Fonseca Lage6 (1920). Trata-se
de livros de pedagogia, metodologia e pedologia destinados à formação de professores do ensino primário que circularam no Brasil e em Portugal entre a segunda metade do século XIX e as
duas primeiras décadas do século XX, período tomado como baliza para o presente trabalho.
Acordou-se com os integrantes da mesa “Palavras Viajeiras: Circulação do conhecimento pedagógico em manuais escolares (Brasil / Portugal – Segunda metade do século XIX
primeiras décadas do séc.XX)” explorar o conteúdo tendo como chave para a análise a cultura
material escolar7. Recorrendo a António Nóvoa reafirma-se que “...o nosso esforço intelectual
não tem como referência o estabelecimento de dicotomias, mas antes a compreensão do modo
como diferentes práticas discursivas se imbricam e se sobrepõem configurando maneiras de
pensar e de agir” (2000, p. 133). Nessa perspectiva não se pretende construir uma falsa universalização como adverte Denice Catani (2000), o investimento vai no sentido de construir um
quadro que retrate em parte o projeto material para a escola primária pela voz dos pedagogos,
cujos trabalhos foram tomados como fonte. No conteúdo explorado foram se delineando traços
que compõem um desenho que apresenta (e representa) uma configuração da materialidade
escolar.
Em termos teóricos o trabalho se sustenta em discussões acerca da cultura material da
escola, as quais vêm ganhando impulso no campo educativo como subsídio que contribui para
desvendar e compreender cenários de igualdade x desigualdade, diferentes ritmos de aprendizagem, diferentes sentidos atribuídos ao trabalho docente e à escola, além da relação destes
objetos com o progresso econômico e industrial. Tendo por referências Richard Bucaillle e JeanMarie Pesez (1989), advogamos que os artefatos escolares comuns e anônimos estabelecem
um laço material com uma dada história e, através deles buscamos pistas para entendê-la e
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escrevê-la. Como ensina Jean-Marie Pesez (2005) é “nas relações sociais que se deve buscar a
significação dos fatos materiais” (p. 253) e é tarefa dos estudos desta área “descobrir, através
da cultura material, as relações sociais e os modos de produção das sociedades do passado”
(re)introduzindo os sujeitos escolares por intermédio da vivência material (pp. 284-285).
Ciente da polissemia do termo e da dispersão a que a temática pode remeter, buscouse ajustar as lentes para identificar enunciados sobre o aparelhamento material proposto para
as escolas. A aposta foi de que esta incursão poderia levar a compreensão mais acurada do
emaranhada de que se reveste a investigação sobre cultura material escolar.
Importante registrar que não se pretende apresentar uma história destes livros ou de
seus autores, o que exigiria a mobilização de outras ferramentas teórico-metodológicos. O uso
que se faz aqui é de suas páginas como fonte de informações e portadoras de um discurso sobre a escola, destacando-se, para os limites deste texto, aspectos referentes ao projeto material para escola primária.
Aliás, para Bernardino Lage, desde que as mudanças políticas e socias do século XVIII
propiciaram a superação do método autoritário (a educação teria aqui como princípio a estabilidade e como fim a transmissão da tradição – p. 211) “os velhos sistemas educativos poderam
então ser livre e violentamente atacados por todos os homens que, pela palavra ou pela pena,
maior influência podiam exercer na opinião pública” (Lage, 1920, pp. 227-228).
Entendido o texto como discurso parece relevante destacar o modo como José Maria da
Graça Affreixo e Henrique Freire se identificam (ou autodenominam) na contracapa do livro:
compiladores. Na capa da edição aqui utilizada (1870) o título principal “Elementos da Pedagogia” vem acompanhado da informação “para servirem de guia aos candidatos ao magistério
primário – compilados por José Maria da Graça Affreixo (delegado à Conferência Escolar reunida no Ministério do Reino em 1869 e Professor em comissão da Escola Central) e Henrique Freire (antigo aluno da Escola Normal de Lisboa, Professor em comissão da Escola Central e Sócio
Honorário do Recreio Litterario do Rio de Janeiro). Já no texto introdutório os compiladores justificam a opção

“releva dizer aqui muito á puridade, que havendo tanto de bom, escripto por eminentes pedagogistas estrangeiros, não seriamos nós
que o desprezassemos para lhe substituir doutrinas nossas, que não
poderiam ser nem tão eloquentes, nem tão filhas da experiencia e estudo aturados. O que vae ler-se é, pois, na maioria extractado das
obras d’esses pedagogistas8.” (1870, p. 5).
Assim anunciados podemos tomar o conteúdo deste “manual” como compilação de
ideias pedagógicas a serem reafirmadas. A indicação do lugar social dos compiladores e suas
filiações contribuem para afirmar a legitimidade dos conteúdos impressos em suas páginas.
Mas, isto não se aplica ao livro “Lições de Metodologia” de Bernardino da Fonseca Lage.
Ainda que mantenha, em muitos momentos, o tom prescritivo seu conteúdo revela uma outra
forma de compreensão da atividade docente e ensino e advoga uma autonomia do professor
afinada com certo discurso pedagógico recorrente nos anos iniciais do século XX. Defende Bernardino Lage que

“ao professor moderno seja dada toda a autonomia necessária para
poder elaborar o programa das disciplinas que deve ensinar. E
emquanto essa autonomia lhe não for concedida, todo o ensino será
defeituoso e deficiente por que só o professor poderá harmonizar os
fins objectivos do ensino com as necessidades do desenvolvimento da
criança”. (Lage, 1920, p. 161-162)
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Guiando-se pela “voz dos pedagogos” autores destes manuais a incursão induziu (considerando as ferramentas teórico-metodológicas, sempre incompletas) a organização dos dados
em três eixos: a descrição do espaço físico (higiene material), os materiais para o ensino
como elementos estruturantes do projeto material da escola primária e o aparato burocrático
ou como prefere Pimentel Filho (1932), a pedagogia administrativa (que normatiza e orienta
sobre toda sorte de registros e escrituração escolar).
Da descrição do espaço físico (higiene material): a escola deve ser atraente9
Neste item foram consideradas as referências de descrição da edificação, indicações de
mobiliário e de outros equipamentos recomendados para organização e conforto do ambiente
escolar.
José Maria da Graça Affreixo e Henrique Freire entendem a escola como espaço que se
divide entre higiene material e intelectual; a primeira é retratada pelo espaço e a segunda pelos
alunos (Affreixo e Freire: 1870, p. 27).
Sendo a escola primária o “local onde a creança analphabeta tem de transformar-se em
cidadão instruído” ela deveria ter sede própria para não sofrer as contingencias de continuas
mudanças; ter localização central para facilitar o acesso dos alunos vindos de diferentes pontos;
isolada para assegurar o silêncio necessário a concentração e distante de “lojas de bebidas,
casa de jogo e de costumes desregrados”; ser “accessivel a todos os ventos” favorecendo a
renovação do ar” com edifício exposto ao nascente para “não ficar sujeita nem ao rigor do calor
excessivo, durante o estio, nem ao do frio, durante o inverno”; rodeada “d’um jardim arborisado, para tornar agradável a quasi sempre nauseabunda atmosphera da escola, quando contém
muitos alumnos em estreito e pouco ventilado espaço”. (Affreixo e Freire: 1870, pp. 11-12). A
preocupação com as construções tomou tal proporção que fez emergir um conjunto de instruções a serem observados. No caso de Affreixo e Freire, elas vem apensadas ao fim do volume
aqui tomado como fonte.
Para Daligault (1874, p. 46), na escolha de casa para a escola duas coisas devem ser
consideradas: o exterior e o interior. Quanto ao exterior recomenda a escolha de local populoso
e terreno elevado, afim de que o ar seja mais salubre. Este autor, como é recorrente na literatura da época, faz uma série de recomendações e sugestões para que se torne o local o mais
adequado possível do ponto de vista da salubridade incluindo o conforto térmico.
Daligault (1874) também se ocupa detidamente da descrição do espaço ideal para a aula, considerado na sua classificação como espaço interior, recomendando que seja ocupado,
preferencialmente o pavimento térreo da edificação, sendo conveniente o formato de “rectangulo oblongo”, observando-se que o comprimento não exceda a largura em mais de um terço
(p. 48). Este autor ocupa-se ainda de recomendações pormenorizadas quanto a localização e
dimensões de paredes e janelas, preocupando-se com a ventilação e iluminação do ambiente
interno.
Elementos como ar e luz não são desprezados, recomendações acerca da circulação do
ar, de sua pureza e da posição mais adequada para a incidência da luz estão presentes nos discursos destes pedagogos.
Os “caloríferos” são indicados como objetos que trariam ao ambiente o conforto necessário para que, nos dias de frio, as crianças se sentissem bem mas, seu uso deveria seguir regras: não exceder a 15º centígrados e fazer-se o uso concomitante de um grande vaso com
água, afim de dar ao ambiente a umidade necessária.
Se os educadores do final do século XIX cujos discursos são compilados por Affreixo e
Freire, assim como aquele registrado por Daligault, tratam do prédio escolar como item central
Bernardino Lage vai, nos anos vinte do século seguinte, nomeá-lo entre as “condições estra-

CD-ROM DE ATAS | 1263 | COLUBHE 2012

nhas ao próprio trabalho e que sobre ele influem” (1920, p. 183). Este deslocamento indicia um
movimento e certa racionalidade dentro do campo, localizado no fato de este autor reportar a
outras áreas a competência de tratar desta matéria, nomeando as cadeiras de Higiene e Pedagogia como as que deveriam dela ocupar.
Além da localização e da edificação a mobília é considerada como elemento importante
na organização e estética do espaço escolar.
Destacamos como exemplo a defesa elaborada por Vasconcelos (1909, p. 335) de que
“além de uma aula bem iluminada, é preciso que a mesa em que a criança escreve e em que lê,
seja apropriada a sua estatura. Os higienistas, arquitectos, fabricantes, ainda não resolveram
definitivamente este grave problema”. Neste fragmento a articulação entre espaço e mobília,
revela elementos observados por Vasconcelos quando trata da saúde visual dos estudantes, um
dos temas dos quais se ocupa detidamente.
Aliás, o corpo deveria estar saudável e confortável para melhor aprender. A passagem
que segue é ilustrativa do uso de um objeto, neste caso a carteira escolar, como dispositivo de
educação do corpo. No exemplo que segue o tema é o ensino de caligrafia e o professor deveria estar atento. Vejamos:

“Devem os alumnos estar desencostados da mesa, que lhes não passará acima da altura do estomago. – o braço esquerdo deve estar
unido ao corpo até ao cotovelo, e de resto estendido até segurar o
papel com os dedos índex e indicador. – O braço direito estará desembaraçado para escrever, devendo por esta razão descair o peso
do corpo sobre o lado esquerdo”. (Affreixo e Freire: 1870, p. 40)
Já dispomos de conhecimentos suficientes para saber que esta não é uma preocupação
desinteressada, ela indica uma educação do corpo que vai diferenciar o sujeito escolar.
Ao apresentar as propostas pedagógicas em voga nos anos vinte do século XX, Lage faz
referência a Maria Montessori criadora do “método de pedagogia infantil aplicado à educação
das criancinhas” que acabou por ser conhecido simplesmente por “Método Montessori”. Ao criar
um mobiliário especialmente adaptado à estatura dos alunos e de fácil deslocamento ele revela
indícios de que o mobiliário altera seu status na sala de aula, de peça fixa se transforma em
peça que passa a jogar como material didático e sobre a qual alunos e professores têm maior
poder de decisão.
Embora no conjunto consultado se encontre referências sobre as questões da localização, edificação, uso do espaço e mobiliário, optou-se por apresentar dois exemplos que retratam, com certa precisão, o desenho do espaço escolar. O primeiro vem pelas mãos de Alberto
Pimentel Filho, diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e atento as questões relativas
a higiene escolar. Para ele,

“... a Higiene escolar ocupa-se das condições a que deve obedecer a
construção do edifício da escola, da sua situação e orientação, da capacidade das aulas, seu arejamento, iluminação e aquecimento; dos
preceitos a que deve cingir-se a construção do mobiliário escolar e
a sua colocação nas classes; dos processos a adoptar na limpeza da
escola e seu material; da conveniente instalação dos anexos escolares, como sejam balneáreos, cantinas, retretes, vestiários, jardins de recreio, etc; das normas a seguir na esterilização da água
destinada ao consumo dos alunos; da distribuição dos alunos na classe, segundo os graus visual e auditivo e a capacidade de atenção; dos
primeiros socorros a ministrar no caso de acidentes ou de doença sú-
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bita; das atitudes dos alunos em classe, de forma a evitarem-se malformações orgânicas e a miopia; das condições em que devem fazerse os exercícios escritos e a leitura; das regras a que deve subordinarse a impressão dos livros escolares, mapas e quadros parietais; das
normas a seguir na educação física; etc., etc.” (Pimentel Filho, 1932,
pp. 76-77 – grifo meu)
Ainda que um tanto longo, optou-se pela transcrição deste trecho por considerá-la ilustrativa na reconstrução material do espaço escolar.
Concentrando o foco nos objetos ou utensílios escolares é em Daligault (1874) que vamos buscar uma passagem exemplar. Em seu texto ele investe na apresentação de uma relação
dos principais objetos que deveriam compor a mobília de uma escola dirigida pelo “méthodo
mixto ou simultâneo”. São eles:

“1º Estrado...{ mesa e cadeira do professor;
2º Carteiras {Tinteiros. Ardósias. Caixetas
3º Indicador.
4º Campainha.
5º Porta-pennas.
6º Quadros pretos envernizados.
7º Quadros de leitura e outros.
8º Ponteiros dos repetidores.
9º Cabides.
10º Taboinha de sahida.
11º Armario.
12º Relogio.
13º Crucifixo.
14º Fogão.
15º Thermometro.” (Daligault, 1874, pg. 49-50).
Esta passagem do Manual vem acompanhada da descrição detalhada de cada item de
mobília sugerido. O autor acrescenta que poderiam ser considerados também como itens da
mobília as “insígnias honorificas, as cédulas de boas notas, os bilhetes de satisfação, o quadro
de Taclet, o quadro do systema métrico, ou a colleção dos novos pesos e medidas, etc.” (Daligault, 1874, nota de rodapé da página 50).
O que se buscou apresentar nesta parte do trabalho foi, além de traços de um desenho
que vai dando forma física a escola - do terreno ao espaço interno -, certo movimento entre o
que se considera fixo num momento e que vai, ao longo do tempo, ganhando certa mobilidade
no espaço escolar. Nesta perspectiva a reflexão proposta por Valdeniza Maria Lopes da Barra
(UFG) em trabalho sobre “ A materialidade da escola goiana” apresentado no III Seminário “A
materialidade da escola primária graduada pelo estudo da cultura material escolar” realizado
em São Luís do Maranhão em maio de 2012 é inspiradora.
Dos materiais para o ensino
Este item é dedicado a apresentação de materiais sugeridos e indicados para o ensino,
tais como, “contador mechanico, modernamente introduzido na escola para facilitar o ensino do
cálculo” (Affreixo & Freire, 1870, p. 12); os “padrões de medidas utilizados para ensinar os alunos a servirem-se deles” (Idem, p. 41); “mappa mundi” contendo as “cinco partes do mundo,
os mares exteriores, a Europa e seus limites” (Idem, p.42) além de “... cavallo de madeira para
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saltar, vara com cavilhas, argolas, trapesio...” (Idem, p. 49), destinados ao ensino e exercícios
de ginástica. Enfim, um conjunto de artefatos dedicados a subsidiar as atividades pautadas, na
maior parte das vezes, nas “lições de coisas ou d’objectos” (Idem, p. 35).
O que consideramos materiais para o ensino não segue, necessariamente, o conteúdo
dos manuais. Para alguns autores aquilo que hoje computaríamos como materiais didáticos era
considerado mobília: quadros de honra e quadro negro (para registro do nome dos menos regulares em comportamento), contador mechanico... o que indica certa estabilidade inicial na
organização e composição do espaço escolar que vai sofrendo mutações, como os dados indicam. Mas, é certo que no conjunto dos textos há fartas indicações acerca da organização material do espaço escolar, sendo muitas vezes indicado o mínimo necessário para o funcionamento
de uma escola ou sala de aula. Bernardino Lage por exemplo remete a lei portuguesa que fixaria o “mínimo de material didáctico que deve haver em cada Escola de Ensino Primário Geral”.
Trata-se de

“... um ou mais quadros negros10, uma colecção de pesos e medidas,
uma balança Roberval, uma balança decimal, uma craveira, uma colecção de sólidos geométricos, cartas corográficas do continente e
ilhas adjacentes e possessões ultramarinas, mapas geográficos, tripé
com estante para cartões com alfabetos e silabários, além de várias
colecções de caracteres móveis”. (Lage, 1920, p. 185 – grifo do original)
Ter nas escolas os diversos padrões de medidas e ensinar os alunos a servirem-se deles
é considerado como item dos mais importantes no tocante ao ensino do sistema métrico (Affreixo e Freire: 1870, cf. p. 41). Para o ensino de desenho a escola deveria dispor de sólidos de
figuras geométricas que seriam copiados pelos alunos.
Como forma de organizar um ambiente atraente “a ornamentação das paredes, os objectos para as lições intuitivas etc., darão imenso realce á dedicação do professor e serão um
dos melhores auxiliares do ensino” (Affreixo & Freire: 1870, p. 12).
Pelas mãos de Bernardino Lage o material didático parece se desprender da estrutura
fixa da escola, ele não mais é tratado como “item da mobília” mas, é indicado como recurso
necessário para que a criança “tire os maiores e mais rápidos resultados duma lição” (1920, p.
185). Afinal, na proposta pedagógica para escola primária que vai se desenhando pelas mãos
de Lage, não basta mostrar “à criança os objectos de que se lhe quer dar conhecimentos; é
necessário também, na medida do possível, fazer-lhos tocar e manejar, pois que assim se despertará na criança um maior interêsse em conhecer” (1920, p. 245). Entre suas indicações encontramos uma nova demanda em termos de materiais para a escola, trata-se daqueles
imaginados por Froebel, o “variado material escolar, relacionado com as formas geométricas, ao
qual deu o nome de <Dons>” (Lage, 1920, p. 245), destinados a desenvolver as faculdades de
observação e, pelas combinações a que se prestavam, iniciar os alunos nas indústrias e nas
artes.
Já na pedagogia montessoriana vemos surgir mais um material didático

“muito especial e muito complexo: tabuinhas de diferentes formas, diferentes tamanhos e, diferentes pesos e diferentes cores; tiras de papel; retalhos de fazendas; sólidos geométricos; novêlos de lã ou sêda
cada um de sua cor; bonecas e mobílias e utensílios de bonecas, etc.”
(Lage, 1920, p. 251)
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Ainda seguindo o rastro dos indicativos apresentados por Bernardino Lage encontramos
informações sobre os métodos americanos que operam importante alteração na dinâmica pedagógica, aqui

“é dos aparelhos e materiais diversos que os alunos têm de arrancar
todas as noções .... Aprendendo pelo seu próprio esfôrço e com o fim
de prover às suas necessidades, a criança segue de novo o caminho
da descoberta da sciência; e, por êste motivo, dá-se ao método seguido nas Escolas americanas o nome de <método da descoberta>.
(Lage, 1920, p. 252)
Como leitura geral poderíamos indicar o método intuitivo (ou as recomendações que o
tomam por base) como um diferencial na organização material da escola, não tanto pelo especo
físico mas, sobretudo, pelo uso que se propõe dos objetos. Nesta proposta deve-se interessar
os alunos “para que liguem toda a sua atenção aos objectos ou imagens que têm presentes,
far-lhes há notar todos os elementos característicos desses objecto, tais como a fôrma, a cor, a
dureza, etc., e mostrar-lhes há práticamente, tanto quanto possível, as suas principais aplicações”. Mas, esta forma de conduzir os trabalhos deve ser rigorosamente conduzida pelo professor de modo a garantir que a atenção ordenada da criança sobre os objetos, ou seja, ela
deveria se interessar por eles (ou ser induzida a se interessar) “na ordem que lhe convém conhecê-los”. De contrário “a presença dos objectos seria não só inútil mas até prejudicial, porque
serviria apenas para trazer a confusão ao espírito da criança”. (Lage, 1920, 336)
Nas indicações de Pimentel Filho11 encontramos um rico conjunto de informações, que
recuperam objetos de várias épocas e, aparentemente, os mobiliza na direção de um ensino
mais ativo (ou seria intuitivo?). Nesta espécie de puzzle vemos conviver diferentes dinâmicas e
cenários que retratam momentos e formas experimentadas para educar a infância. Assim, Pimentel Filho vai “ressuscitar” e indicar como utensílios importantes e que deveriam povoar o
espaço escolar

“As letras de marfim propostas por Quintiliano (35-95 da era actual)
e por São Jerónimo (331-420); os abecedários ilustrados, como os
do nosso João de Barros (1539), e padre Inácio; o dado de 25 facêtas, cada uma das quando (sic) contendo uma letra, ou ainda duas
esferas, uma com as vogais, outra com as consoantes, que Locke havia imaginado (1632-1704); o bureau typographique de Dumas
(1676-1744); os hieróglifos ou figuras simbólicas de Vallange
(1719); do abade Bertaud (1744); de Alexandre (1777); de Michel
(1779); de Lemare (1818); de António de Araujo Travassos (1820);
do Visconde de Castilho (1850); os jogos educativos modernos de
M.me Montessori e do dr. Decroly e de M.elle Monchamp; o alfabeto
fono-mímico (ressuscitado de Coménio, Grosselin e PapeCarpentier) e as frases compostas com hieróglifos do professor
Manuel Amor (1910); as letras móveis ou a modelação dos caracteres gráficos em barro, plasticina, hastes flexíveis ou grânulos coloridos, de Borges Grainha (1909); tudo isto, seja qual for o método
adoptado, são formas diversas de empregar os processos empíricos
maneiras diferentes de facilitar às crianças o trabalho de abstracção
que se contém no aprendizado da leitura, de lho tornar interessante e
atraente, conjugando a memória dos sinais gráficos com a dos sons
que eles representam (memória combinativa), e sempre apelando
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para a actividade lúdica.” (Pimentel Filho, 1932, 75-76 – grifos do original)
O aparato burocrático ou como prefere Pimentel Filho (1932), a pedagogia administrativa:
No campo da pedagogia administrativa, levou-se em conta a materialidade produzida a
partir da escrituração escolar, item que parece se complexificar na medida da complexificação
do aparato escolar e da máquina que a rege. Pimentel Filho descreve a pedagogia administrativa como aquela que se ocupa “da organização do ensino num dado país, das leis e regulamentos da instrução, historiando ao mesmo tempo o seu desenvolvimento e comparando-os com a
legislação similar dos outros países” (1932, p. 93). Anos antes José Maria da Graça Affreixo e
Henrique Freire já indicavam algo similar, nomeando o que consideram necessário para a adequada “escripturação das escolas” alertando

“O professor cuidadoso deverá ter sempre em dia a sua escripturação.
Forma Ella uma parte importante da sua profissão, pois alli se hão de
colher dados estatísticos por onde se avalie o estado de adiantamento
litterario de qualquer nação.” (Affreixo e Freire: 1870, p. 17).
Para Affreixo & Freire deveriam integrar a escrituração das escolas livro de matrícula,
registro de faltas diárias, um registro de aproveitamento, mapas mensais e anuais e um livro
para lançamento das correspondências do professor com qualquer autoridade (cf. p. 17). Interessante notar que, no caso destes dois autores há indicação de que os livros deveriam ser impressos, segundo modelos estabelecidos oficialmente mas, esta impressão era de
responsabilidade do professor; caso suas condições não o permitissem deveria “riscá-lo segundo modelo” (cf. p. 17).
Nos termos propostos por Daligault, o aparato burocrático, deve servir para os registros
que, “contribuem poderosamente para o bom governo de uma eschola, pois que fornecem ao
professor um meio de saber a qualquer momento o numero dos seus discípulos, sua assiduidade, conducta e adiantamento” (1874, p. 71). Neste caso seriam indispensáveis: o livro de matrícula, o livro de chamada e o de notas e o livro das composições ou themas; acompanha o
texto uma descrição detalhada e modelos de como deveriam ser.
Vasconcelos, afinado com sua formação, vai defender a instituição de cadernetas escolares (segundo ele reclamadas por médicos e pedagogistas) para que nelas fossem

“anotadas com regularidade e cuidado todas as observações antropométricas, medicas, biológicas, fisiológicas ,e psíquicas, todos os incidentes, variações e crises de crescimento da criança. A caderneta
escolar médico-pedagógica é o cadastro fisiológico e psico1ógico da
criança que permite avaliar o que ela vale e o que ela valerá.” (Vasconcelos, 1986, 284)
O que se pode, a partir das indicações acima inferir, ainda que seja uma reflexão bastante provisória, é que, a malha burocrática vai se complexificar a medida da complexificação
do aparato escolar e da máquina que a rege. Se inicialmente a pedagogia administrativa se
ocupava “da organização do ensino num dado país, das leis e regulamentos da instrução”, aos
poucos ela vai agregando outros instrumentos de registro e aferição. Destaca-se aqui “cadernetas escolares” que passam a compor uma espécie de prontuário pedagógico do escolar.
Considerações
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Do retrato construído a partir dos discursos dos diferentes pedagogos, pretendeu-se
esboçar um quadro que retrate em parte o projeto material para a escola primária da virada do
século XIX para o XX. A opção feita foi por organizar o trabalho em três eixos sendo o primeiro
dedicado a descrição do espaço físico (higiene material), os segundo aos materiais para o
ensino, tomados como elementos estruturantes do projeto material da escola primária e o terceiro dedicado ao aparato burocrático ou como prefere Pimentel Filho (1932), a pedagogia
administrativa (que normatiza e orienta sobre toda sorte de registros e escrituração escolar).
Da sistematização levada a efeito observa-se que, se inicialmente os conteúdo tem caráter mais
prescritivo, aos poucos vai ganhando um tom mais “cientificista”. As prescrições relativas ao
espaço, por exemplo, deixam de ser precisas e passam a centrar a atenção no corpo do escolar.
A compilação sobre os materiais para o ensino foi a que revelou maior movimento se
pensarmos na internalidade do processo educativo escolar. Esboça-se um cenário no qual desfilam diferentes formas de conduzir os trabalhos e de operar com os objetos. Mas, este cenário
não é linear, ele é feito de movimentos, de idas e vindas, de uma certa convivência de diferentes abordagens como podemos vislumbrar do excerto extraído do “tratado” de Alberto Pimentel
Filho que vai “ressuscitar” e indicar como utensílios importantes e que deveriam povoar o espaço escolar objetos de meados ao fim do milênio, revelando uma riqueza e diversidade que ofusca o olhar sisudo que, muitas vezes, lançamos para a escola do passado.
Pelos limites deste texto não foi possível contemplar todos os indícios materiais presentes no conteúdo dos manuais trabalhados mas, isto não indica que sejam menos importantes. A
premiação aparece com frequência e é um tema nada desprezível na organização do trabalho
escolar. No caso das “dádivas”, estas deveriam ser de “pequeno valor material mas de immensa
significação moral, pela recordação do louvor merecido pelo esforço próprio”. Já os cartões de
bons pontos são caracterizados como documentos de aplicação que os alunos poderiam mostrar aos parentes e funcionariam como estímulos exteriores (Affreixo e Freire: 1870, p. 21). Outros elementos não explorados aqui mas recorrente nos textos: a questão do tempo, da
alimentação, do vestuário (defendido por Bernardino Lage como forma para que as crianças de
uma escola não se distingam entre si pelos vestuários), enfim, um aparato material que revela
potencialidade.
Por fim, a possibilidade de compor uma mesa cujos integrantes se ocupam das mesmas
fontes mas se utilizam de diferentes lentes para fazer suas buscas e tecer suas análises, colocase como desafiadora e instigante. Entende-se que cotejar e “confrontar” diferentes leituras e
interpretações é um exercício acadêmico-científico promissor e que, neste caso, concorre para
ampliar nossa compreensão sócio-histórica sobre a escola primária.
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A referência aqui é aos docentes-pesquisadores Carlos Miguel de Jesus Manique da Silva; Maria Teresa Santos Cunha; Rosa Fátima de Souza; Vera Lucia Gaspar da Silva e Vera Teresa Valdemarim.
2
José Maria da Graça Affreixo (1842), formado em Letras, foi delegado na conferência escolar
reunida no Ministério do Reino em 1869 e subinspetor de instrução primária em Aveiro. (Dicionário Bibliográfico Português, localizado em http://www.bdalentejo.net/conteudo.) Henrique Augusto da Cunha Soares Freire (1842 - 1908), foi jornalista, escritor, professor e
pedagogo, formado pela Escola Normal Primária de Lisboa. Foi editor da revista pedagógica A
Escola, professor da Escola Normal Primária de Évora até à sua extinção em 1902 e depois professor em Beja e São Brás de Alportel, onde faleceu. (Wikipédia. http://www.yasni.com.br/.)
3
A segunda edição deste livro, que serviu de base para a presente tradução foi publicada na
França em 1852. Mr. Daligault destacou-se no cenário educativo francês e foi Diretor da Eschola
Normal Primária de Alencon.
4
Neste texto tomou-se por base a 2ª edição “refundida e ampliada”, datada de 1932. Contudo,
a primeria edição é de 1875. A obra caracteriza-se pelo tom enciclopédico, trazendo um longo
panorama sobre a história da educação, seus fundamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos e estende-se por cerca de 500 páginas. Alberto Pimentel Filho, diplomado pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, dedicou-se ao ensino normal e lecionou nas escolas normais de Lisboa
durante mais de três décadas. (NÓVOA, António (Dir) (2003). Dicionário de Educadores
Portugueses. Porto: Edições ASA.)
5
Para este trabalho foi utilizada edição de 1986, localizado na Biblioteca Universitária da
UDESC, tomando-se por base a parte que trata de “Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental”, escrita em 1909. Trata-se da publicação de uma série de Lições sobre Pedologia, professadas por Vasconcelos na Sociedade de Geografia de Lisboa “sob os auspícios da Liga de
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Educação Nacional”. Antonio de Sena Faria de Vasconcelos, (1880-1939), estudou Direito em
Coimbra e em 1902 foi para a Bélgica estudar na Universidade Nova aonde chegaria a Professor
Catedrático. Voltou para Portugal aonde foi professor na Universidade de Lisboa e continuou a
escrever. (Fonte: CRUZ, Maria Gabriel Moreno Bulas. Antônio de Sena Faria de Vasconcelos
(1880-1939): um português no movimento da "Escola Nova". Disponível em
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/.)
6
Bernardino da Fonseca Lage diplomou-se na Escola Normal de Lisboa. Em 1911 era professor
na Escola Normal de Coimbra. Exerceu igualmente atividade docente em Angola. (NÓVOA, António (Dir) (2003). Dicionário de Educadores Portugueses. Porto: Edições ASA.)
7
Alinhando este com outros trabalhos sobre os quais temos nos debruçado, desenvolvidos pelos seguintes grupos: “Grupo Temático G3 - Cultura Material Escolar: A materialidade da escola
primária graduada pelo estudo da cultura material escolar (SE, MA, PR, GO e SC)”, que funciona
ao abrigo do projeto de pesquisa “História da Escola Primária no Brasil: investigação em perspectiva comparada em âmbito nacional (1930 – 1961)” e projeto de pesquisa “Objetos da Escola: Cultura material da escola graduada (1870 – 1950) – 2ª Edição” (UDESC/CNPq/FAPESC).
8
Optou-se por manter a grafia do original.
9
Alias, J. H. Pestalozzi já indicara entre os princípios gerais de “seu método” a necessidade de
se tornar o estudo atraente e desejado pela criança.
10
Note-se que aqui o quadro negro deixa de ser aquele referido por Affreixo & Freire“em que
se inscrevam os remissos no estudo ou menos regulares em comportamento”.
11
Lembremo-nos que, se a edição aqui utilizada é de 1932 a primeira data de 1875. Fica aqui o
desejo e o convite para se comparar as duas edições identificar o quadro retratado numa e
noutra.

CD-ROM DE ATAS | 1271 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1272 | COLUBHE 2012

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E A
CONSTITUIÇÃO DA FORMA ESCOLAR
(BRASIL E EM PORTUGAL 1870 -1932)
Vera Teresa VALDEMARIM
UNESP/FCLAr

PA L AV R A S- C H AV E

Circulação; Impressos Pedagógicos;
Escolanovismo
ID: 825

CD-ROM DE ATAS | 1273 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1274 | COLUBHE 2012

A importância da instituição escolar na constituição das sociedades modernas é premissa dificilmente questionada e dado consensual, cujas raízes remontam tanto às justificativas para sua
criação quanto aos estudos, produzidos em diferentes campos do conhecimento, que buscaram
compreender o desenvolvimento social, político e econômico desde o século XVII. A relação da
escolarização com outros processos culturais também é dado incontornável, principalmente no
que se refere à difusão do conhecimento. Estudos mais recentes, no entanto, têm se avolumado pelo reconhecimento de que embora incontroversa, a relação da escola com a cultura é extremamente complexa e quando se trata de compreender sua forma organizativa peculiar, os
atores e processos envolvidos, os dispositivos postos em ação, essa relação demanda refinamentos metodológicos e aprofundamentos conceituais e interpretativos.
Por um lado, a noção tradicional de cultura, com suas indefinições e justamente por
meio delas, possibilita evidenciar elementos semelhantes e arriscar generalizações entre grupos, sociedades e instituições; por outro lado, a incorporação das práticas – entre elas, as educacionais - como objeto de análise cultural permite melhor compreender a intrincada rede de
relações estabelecida com apropriações, recusas, modulações e interpretações singulares e
compartilhadas. Trata-se de procurar localizar as diferenciações, semelhanças, continuidades e
interseções que permitem caracterizar, ao mesmo tempo, uma forma escolar irradiada e elementos particulares significativos que, no entanto, não modificam sua estrutura.
Definida a temática geral, o presente trabalho desenvolve-se com base no entendimento que a cultura deve ser entendida como experiência humana ordinária que congrega tanto as
generalizações como a individuação e que os dois processos atuam no estabelecimento de significados. As concepções sociais são construídas e reconstruídas individualmente, o que demanda aprendizado e sobre ele ocorrem mudanças e permanências, transformações e
atribuição de sentido que permitem dizer que a cultura é tradicional e criativa, composta de
significados ordinários e refinados. “Usamos a palavra cultura nesses dois sentidos: para designar todo um modo de vida – os significados comuns; e para designar as artes e o aprendizado
– os processos especiais de descoberta e esforço criativo” (WILLIAMS, 1989, p. 16).
Essa compreensão dos processos culturais, dado seu fértil potencial operatório e explicativo, pode tornar-se ferramenta conceitual para por em evidência as relações entre os significados e valores inscritos em instituições, principalmente a escolar, criada especificamente para
a transmissão de modos de pensar, de conhecimentos e de comportamentos. Esta concepção
de cultura alerta também para as tensões que forjam pensamentos hegemônicos e para o embate que travam nas experiências vividas.
Adotando esta perspectiva de análise dos processos culturais, o presente trabalho toma
como fonte documental manuais didáticos produzidos para uso em cursos de formação de professores, e cuja leitura é recomendada também para professores já em exercício, que circularam no Brasil e em Portugal, no período final do século XIX e início do século XX para
evidenciar os valores sociais predominantes na instituição escolar e o modo escolar de transformá-los em experiência vivida e, portanto, atribuir significado a essa experiência.
Esta perspectiva alia-se ao investimento conjunto de pesquisadores brasileiros e portugueses que, primeiramente, identificaram os manuais didáticos que circularam em cada país no
período delimitado, posteriormente verificaram os títulos comuns, a seguir localizados nas principais bibliotecas e centros de documentação, também dos dois países. O repertório bibliográfico selecionado foi analisado considerando seu deslocamento em diferentes sociedades, que
aponta para a existência de valores e objetivos comuns entre elas; simultaneamente, procurouse compreender singularidades e diferenças estabelecidas no transcurso do tempo de publicação de cada um deles.
Aqui foram analisados os seguintes manuais: Curso Practico de Pedagogia, de autoria
de Mr. Daligault, traduzido para a língua portuguesa por Joaquim Pires Machado Portella, cuja
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segunda edição utilizada foi publicada no Brasil 1874; Elementos de Pedagogia, de autoria de
Jose Maria da Graça Affreixo, publicado em 1870; Lições de pedagogia geral e de história da
educação, de Alberto Pimentel Filho, publicado em 1932.
Na análise empreendida pode-se constatar que os autores de manuais didáticos qualificam-se e apresentam-se aos leitores a partir do exercício da profissão docente, da experiência
acumulada no magistério, da ocupação de cargos na hierarquia escolar e da própria produção
bibliográfica com as quais angariam posições na conjuntura e nos sistemas educacionais. O crivo da experiência pedagógica é sempre explicitado como justificativa para a elaboração desses
livros, assim como os exemplos apresentados. A produção de manuais didáticos e os processos
formativos institucionais são entrelaçados nos movimentos do autor: são professores que atuam na formação de professores, mas também orientam institucionalmente o trabalho docente
pela ocupação de cargos que é referendada com a produção do manual, que também consolida
uma área de conhecimentos institucionalizada. Nos textos produzidos são encontradas referências das práticas estabelecidas e daquelas emergentes, cuja compatibilização atribui significado
para as novas tendências que surgem no cenário intelectual e, por isso, têm influência decisiva
no desenvolvimento da cultura pedagógica, contribuindo para que determinadas proposições se
tornem hegemônicas.
A forma e a retórica dos manuais, no entanto, são bastante variadas. Mesmo com temas recorrentes, a organização pode se dar na forma de regras sucintas a serem seguidas ou
na longa exposição de justificativas que amparam as recomendações; podem ser detalhistas,
tentando abranger um grande leque de ocorrências possíveis no exercício da profissão e podem
expor princípios gerais a partir dos quais podem ser deduzidas soluções para situações específicas. Essas diferenças dizem respeito ao estilo dos autores, mas acima disso, expressam concepções pedagógicas e conjunturas educacionais: mais impositivas, detalhistas e coercitivas
quando o objetivo é disseminar um modelo institucional e mais genéricas e convidativas quando
a instituição já tem estabelecido seu valor nas sociedades preponderantemente urbanas.
A compreensão dos modos e mecanismos pelos quais a cultura se torna experiência vivida e comum a todos é exemplificada nos manuais com a descrição das necessidades espaciais
para a escolarização, para as formas de distinção do prédio escolar, o mobiliário específico disposto de modo a manter os alunos atentos, os materiais que colaboram com esse objetivo, o
local destinado às brincadeiras e exercícios físicos para alternar descanso e trabalho, a localização desse conjunto nas cidades. Em meados do século XIX trata-se de recomendar veementemente a necessidade da reunião de todas essas condições para o funcionamento da escola e
avançando-se para o século XX essas condições são um dos dados escolares.
Nos manuais evidencia-se e propaga-se as recompensas e punições como ato público
que deve ser exercido pelo professor segundo um intrincado sistema de avaliação de comportamentos que, a princípio, toma as virtudes religiosas como parâmetro e vai, pouco a pouco,
substituindo-as pelas virtudes cívicas. Além de pública essa avaliação é registrada por escrito
em livros próprios, em quadros de honra ou de punições e cerimônias de premiação e, com o
passar do tempo tornam-se incentivo, motivação e interesse, amparados no conhecimento científico que se adquire sobre as crianças.
A mudança dos valores religiosos para os valores civis é percebida na caracterização
apresentada nos manuais do que deve ser considerado um bom professor. A princípio, a manifestação de uma vocação, depois o exercício de um cargo público, voltado para o bem comum
(que justifica até mesmo a baixa remuneração) e, posteriormente, o “quase cientista”, capaz de
realizar experiências inovadoras e testar novos processos de ensino.
A minuciosa repartição do tempo escolar apresentada aos professores nos manuais é,
prioritariamente, meio de manter a disciplina e a ordem, variando as atividades para evitar o
tédio e desocupação; sua sucessão nos dias da semana, nos meses e nos anos escolares torna-
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se um poderoso dispositivo para garantir a duração dos efeitos da forma escolar de socialização
e atingir o objetivo maior, a autodisciplina.
Assim, mais do que constatar a estreita ligação entre formas sociais e formas escolares
(VINCENT, LAHIRE, THIN, 2001), a análise aqui realizada pretendeu contribuir para a compreensão dos complexos processos culturais por meio dos quais tornam-se experiências vividas e
cultura comum, ordinária, que disseminou-se em diferentes sociedades e foi transformada ou
abrandada sem, no entanto, alterar a forma escolar das relações sociais.
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Considerações iniciais
O trabalho ora apresentado é composto de três autorias, sendo um dentre estes o protagonista principal. Isso porque as reflexões que serão aqui socializadas referem-se a uma parte da tese de doutoramento (do primeiro autor), defendida em 2011, na Universidade Federal
de Pelotas, Brasil, com o título original A simbólica do espaço escolar: narrativas topoanalíticas.
O que motivou-nos a submetê-lo para este evento deve-se ao fato de que ao longo do percurso
estivemos diretamete envolvidos com o processo de construção teórica da referida tese. O estudo teve como meta principal a investigação sobre o simbolismo do espaço escolar, apoiado
em suportes teóricos, intimações do vivido e lembranças dos primeiros anos escolares de um
dos autores deste trabalho, constituindo-se, também, como sujeito da própria pesquisa. Ela foi
desenvolvida entre os anos de 2008 e 2011, tendo como fonte os documentos das escolas localizadas no interior do Rio Grande do Sul (Brasil), na cidade de Passo Fundo.
Foram estudados três colégios na cidade citada. São eles: Bom Conselho, Protásio Alves e Nicolau de
Araújo Vergueiro. No entanto, aqui apresentaremos um recorte deste estudo, a partir de uma
narrativa topoanalítica sobre os espaços-lembranças de um dos colégios: o Bom Conselho. O
estudo teve como base teórica principal a Antropologia do Imaginário, a partir de Gaston Bachelard e Gilbert Durand, prioritariamente. Usamos a topoanálise, como leitura hermenêutica
dos fenômenos do espaço escolar, buscando capturar a conformação simbólica e o modo como
eles emergiram num dado aspecto particular, que, por sua vez, se moldaram num determinado
contexto histórico e sociocultural. A empiria do estudo sobre o espaço escolar teve como fontes
principais o seguinte: documentos, fotografias e as ressonâncias e repercussões contidas nos
espaços-lembranças. As fotografias e os desenhos constituíram-se neste trabalho, como matrizes de compreensão que permitiram a recolha das substâncias de “verdade” para alçar voos à
recriação dos espaços-lembranças.
1. A natureza do espaço escolar e da hermenêutica adotada
A pesquisa que gerou este trabalho problematiza o espaço escolar como linguagem
material e simbólica, refletidora de valores e representações no seu amplo sentido. Em especial,
no que se refere ao seu simbolismo.
Segundo alguns autores (Bencostta, 2005; Buffa, 2002; foucault, 2009; Viñao Frago,
2001 e Escolano, 2001), a questão do espaço escolar é vista como fator de interferência no
processo de ensino e aprendizagem. Foi dentro da história da escola como realidade antropológica – social, material e simbólica - e como cultura específica, que essa questão adquiriu importância nos últimos anos. Michel Foucault (1979), também diz surpreender-se em ver como o
problema dos espaços levou tanto tempo para aparecer como problema social, cultural e político. Este autor diz que a fixação espacial deve ser detalhadamente estudada, pois nesses espaços são determinadas as relações de uso e permanência das pessoas e objetos. Neles,
separações e hierarquizações permitem certas ações. A determinação dessas possibilidades e
impossibilidades mostra quão comprometido o espaço está na constituição daquilo que frequentemente identificamos como escola. Mas, de que espaço escolar estamos falando?
O espaço escolar, segundo Augustin Escolano, é:

Um programa, uma espécie de discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores, [...] marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia [uma simbólica] que cobre
diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. [...] No
quadro das modernas teorias da percepção, o espaço-escola é mais
que um mediador cultural em relação à gênese e formação dos pri-
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meiros esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem. Mais
ainda: a arquitetura escolar pode ser considerada inclusive como uma
forma silenciosa de ensino (2001, p.27).
Além desta definição de Escolano sobre o espaço escolar, acrescentaríamos que o
mesmo é compreendido como um conjunto de ambientes construídos (instalações, móveis) e
não construídos (pátios, acessos, jardins) com finalidade educativa, que interagem semanticamente com os seres humanos. Estes o utilizam por meio de uma linguagem material e simbólica
que transmite hierarquias, valores, princípios de ordem e classificação, representações mentais,
sentimentos e significados mais ou menos evidentes. Há que se levar em conta que esse simbolismo do espaço escolar informa ou sobredetermina toda a percepção material, seja natural,
arquitetural, artística ou gráfica, desse mesmo espaço.
Por isso, na contramão da razão pura ou dogmática, a análise sobre a simbólica do
espaço escolar - entendida como uma realidade que possui conotações especiais - demanda
outro tipo de razão. Ela solicita a razão sensível e compreensível (Maffesoli, 1998; Assunção,
2004), que aceita a impureza e a complexidade da vida. Nesse caso, essa razão maior aponta
para um novo modelo hermenêutico, um modelo na linha teórica proposta por H.G. Gadamer e
P. Ricoeur, que reúne a tradição e a atualidade das ciências humanas, constituindo uma tarefa
interdisciplinar. Podemos dizer que essa Hermenêutica é uma interpretação compreensiva do
sentido dos fenômenos humanos. Esse sentido sendo captável através da “linguagem” simbólica (Cassirer, 1994).
Gilbert Durand, na obra A Imaginação Simbólica (1993) fala em dois tipos de hermenêuticas para essa tentativa de decifração: as redutoras e as instauradoras. As doutrinas redutoras para compreender tendem a integrar a imaginação simbólica na sistemática
intelectualista, reduzindo “a simbolização a um simbolizado sem mistérios” (p. 37). As doutrinas
instauradoras (Bachelard, Cassirer, Jung, Corbin, Eliade, Merleau-Ponty e Ricoeur), tratam da
interpretação da realidade através dos sentidos antropológicos, uma hermenêutica do simbólico
que se ocupa da compreensão dos fenômenos humanos, psicológicos e socioculturais.
As Hermenêuticas instauradoras, na busca de sentido, permitem que as funções realmente humanizantes tenham um desempenho pleno e “estejam para lá da árida objetividade
ou da viscosa subjetividade” (p.66). Ao perceber que não existe corte entre o racional e o imaginário, entre o sujeito e o objeto, entre o homem e o mundo e que a imaginação simbólica faz
parte do pensamento na sua totalidade, o autor propõe a convergência das hermenêuticas:

Podemos conceber que as hermenêuticas opostas e, no seio do próprio simbolismo, a convergência de sentidos antagônicos devem ser
pensados e interpretados como pluralismo coerente em que o significante temporal, material, ao mesmo tempo em que é distinto e inadequado, se reconcilia com o sentido, o significado fugaz que
dinamiza a consciência e salta de redundância em redundância, de
símbolo em símbolo (Durand, 1993, p.94).
Tais hermenêuticas, simbólicas e semânticas, preconizadas por Gilbert Durand e da qual
a topoanálise faz parte, consideram o espírito e a matéria como sendo isomorfos, uma vez que
dependem de uma mesma realidade universal. Contudo, para desfrutá-las requer que tenhamos
um estilo de pensamento em que o trabalho da imaginação e o trabalho da razão sejam considerados duas faces simétricas de um mesmo saber, de uma mesma procura por sentido.
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Acreditamos que esse modelo hermenêutico com matizes antropo-psicológicos foi o que
permitiu desenvolver a descrição e a interpretação dos dados coletados combinados com as
impressões e lembranças escolares. Nesta perspectiva, a proposta de imagens primordiais que
tendem a nos influenciar é consequência da hipótese antropo-psicológica, que admite o mundo
das imagens arquetípicas - Jung (2006) e Durand (2002) - como artesão do nosso imaginário,
isto é, inspirador dos grandes esquemas diretores que modelam os temas míticos. Dizemos isso
porque a interpretação do que se passou comporta uma dimensão imaginária, pois seus elementos estão reunidos em desenhos e relatos segundo a lógica de um eu que imagina elos
temporais significativos entre o passado, o presente e o futuro.

2. A Topoánalise como método no contexto do estudo
A topoanálise, como já anunciamos, é um método fenomenológico-hermenêutico de
análise das co-implicações espaciais. Ela refere-se a uma rede de captura de núcleos simbólicos
e figurações simbólicas profundas que estão subsumidos nas imagens-lembranças, defendidas
por Gaston Bachelard (2006), referentes ao espaço escolar. Os núcleos simbólicos são sínteses
procedentes dos topologemas ou ideias-força, os quais modelam a conformação simbólica de
um fenômeno. Também, faz vir à luz um determinado contexto arquetipológico, histórico e sociocultural.
Nosso intuito com o uso dessa metodologia deveu-se a tentativa de construir um inventário, o mais abrangente possível, dos topologemas como núcleos simbólicos, significativos e pregnantes, parafraseando Ernst Cassirer (1994), recolhidos ao longo da interpretação
compreensiva de cada croqui a partir das fotografias. O croqui, do francês croquis, costuma se
caracterizar como um desenho à mão, ligeiro e espontâneo, geralmente não instrumental, executado com o objetivo de expressar ou problematizar graficamente as primeiras noções de um
projeto. Nesta pesquisa, o croqui tornou-se a representação gráfica de narrativas, muito próxima ao devaneio. Parafraseando Bachelard (1993), diríamos que o croqui é uma construção onde o ponto de vista cria o objeto. Esses topologemas revelam os traços simbólicos, míticos e
ideológicos, remetendo a um novo espírito espacial ou a uma nova concepção sobre o que seja
o espaço. Lembrando aqui que “a antropologia do espaço não pode deixar de ser, ao mesmo
tempo, física e lírica” (Viñao Frago, 2001, p. 39). Ou ainda, defendemos um espaço escolar como algo que deva transcender o espaço frio e mecânico, para tornar-se “um espaço quente e
vivo [...] ponto de vista móvel, seja antes possibilidade que limite” (2001, p.139). Com este
espírito coletamos, nos três colégios, as seguintes informações: dados históricos e motivos
ideo-pedagógicos para as implantações, desenhos arquitetônicos, fotos do passado e atuais. A
busca principal foi capturar através de símbolos iconográficos (via croqui), repercussões que
plasmassem as imagens-lembranças, momentos matrizes passados nos espaços desses colégios. Esses croquis são produções gráficas que atuam como uma fenomenotécnica, proposta
por Bachelard (2008), aqui entendida como um meio de construção e interpretação de fenômenos. Nessa análise, a imagem de um croqui nunca é uma mera reprodução da realidade, pois
mais do que coisa em si ela é relação, criação. Aqui entra a “fenomenotécnica” onde o espaço
pronunciou-se articulando um corpo/mente symbolicus com a concretude das coisas, dos outros
e do mundo. A fenomenologia passa, então a ser uma fenomenotécnica que deve reconstituir o
fenômeno no plano encontrado pelo espírito. O novo espírito espacial procura uma fenomenotécnica para construir o saber sobre as concepções do espaço estão entrelaçadas em outra razão. Para a análise, também, foram convocadas a sabedoria primordial dos mitos para que
ajudassem a melhor pensar, com a topoanálise e a fenomenotécnica, o sentido oriundo de um
novo espírito espacial. Nesse sentido, o intuito principal deste trabalho foi contribuir com as
discussões sobre os sentidos do simbolismo do espaço escolar, sob a perspectiva da fenomeno-
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logia e da antropologia do imaginário. Para tentar conhecer o objeto como um fenômeno “construído”, buscamos os referidos núcleos simbólicos através da “força” das representações das
imagens no par ressonância-repercussão (Bachelard, 1993). Dito isso, a fenomenologia topoanalítica busca coincidir com esses sinais emergentes, entregando-se à criação de outras imagens, deles procedentes. E, assim, almejando ainda a abertura de expressão (devaneios
escritos e croquis) que decorre do movimento dinâmico e indeterminado, no qual as imagens
advêm: “a poesia é uma alma inaugurando uma forma” (1993, p.6).
3. A trajetória topoanalítica
A seguir descrevemos, suscintamente, os achados no Colégio Bom Conselho.

Fig. 1 – Colégio Bom Conselho, 1970.
Fonte: Acervo Colégio Bom Conselho, 2011.

Segundo documentação obtida são três os principais elementos motivadores para a criação do
Colégio Bom Conselho: a vinda das Irmãs Salvatorianas para Passo Fundo (com a proposta de
educação Salvatoriana, do Pe. Jordan, um dos fundadores dessa Congregação), a “visão” pedagógica do bispo desta cidade, Dom Claudio Colling, e o pouco espaço para os alunos na escola
que deu origem ao Colégio Bom Conselho, a escola Santa Isabel.
Encontramos nessas imagens a presença dos topologemas mais pregnantes, que são:
“Sociedade do Divino Salvador” e “Instrui as crianças [...] a fim de que jamais se entreguem ao
vício”. Essas são ideias-força que remetem a um núcleo simbólico principal: o da “Salvação”,
uma imagem que pertence, segundo a classificação isotópica de Durand (1993), à polaridade
“diurna”. Esse regime diurno pertence ao que o autor chama de “estrutura heróica”, neste caso
uma estrutura que tem como características a idealização, o geometrismo, a organização e a
disciplina de um ”espírito salvador” que luta contra a ignorância. A topoanálise dos espaçoslembranças presentificados pelos croquis, pelo autor da tese, são os seguintes: a imensidão do
prédio (fig. 2), a escada e a porta (fig. 3), a sala de aula (fig. 4), o Cristo Cruxificado (fig. 5) e a
banda (fig. 6).
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Fig. 2, 3, 4

Fig. 5, 6

Como anunciado, o croqui constituir-se-ia numa representação intimada pela fotografia
e recriado pela imaginação. Estes símbolos pictóricos não podem fazer sentido através da soma
de suas partes. Apresentam-se e devem ser apreendidos como um todo, além disso, operam
principalmente através de matizes de sentido, nuances, conotações e sentimentos que compõem os grandes núcleos de sentido. Desse modo o espaço “falou” coisas; Falou-nos do herói
salvador, de uma simbólica da “salvação” que impregna todos os seus recantos; de uma dialética da imensidão que aponta para a relação antropológica entre o grande prédio e o pequeno
estudante, entre o medo e a superação. Mas, sobretudo, de uma relação em que o pequeno
poderia enfrentar o grande, na qual a contradição geométrica poderia ser redimida e nessa representação os valores pudessem se condensar e se enriquecer. Esse espaço nos falou-nos,
também, da escada e da porta, do tambor e da roda, imagens que remetem a conjunção dos
contrários (coincidentia oppositorum). A escada tem o duplo sentido das idas e vindas entre o
céu e a terra. A porta é o local de passagem entre o interno e o externo. O tambor faz “dançar”
o visível com o invisível. E a roda, ao girar, simboliza a sucessão do dia e da noite, a evolução
do universo e da pessoa. Todavia, o que queremos ressaltar aqui é que essa idéia de ciclo e de
dialética dos contrários aproxima-se do “herói salvador”. Como núcleo simbólico convergente
desta topoanálise, temos as imagens do gládio e da cruz, dois símbolos arquetípicos com
formas semelhantes (eixos verticais e horizontais perpendiculares um ao outro), mas que pos-
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suem sentidos diferentes: o gládio é uma arma heróica que corta e separa; a cruz é o símbolo
da comunicação, da orientação, da ascensão e da totalização. Simbolicamente é o gládio na
mão do herói, separa e organiza os espaços desse colégio que pretende salvar. É o gládio de
luz que simboliza a fé católica.

Ponderações finais
Como resultado sintético e prático desta investigação, nós diríamos que o espaço escolar só adquire realmente sentido e qualificação quando é mediado, alterado e completado
pela relação do indivíduo com ele e com os outros indivíduos. A função pragmática da arquitetura e do design escolar adquire, assim, uma função semântica que decorre da nossa representação do ambiente com as suas coisas e seres. O espaço escolar é um espaço arquitetônico,
antropológico e simbólico de aprendizagem onde as pessoas e os objetos se envolvem e se
transformam. Por isso, o ser humano se metamorfoseia com o espaço. A distribuição dos elementos que o compõem pode empobrecer ou valorizar as relações pedagógicas, pois ao estruturarmos ou modificarmos, abrirmos ou fecharmos, ao dispormos de uma ou de outra maneira
as separações e os limites podemos modificar o sentido e a natureza do espaço. Mudamos não
apenas os limites, as pessoas ou os objetos, mas também as relações que aí ocorrem e o próprio espaço.
É no espaço escolar, social e pessoal que experimentamos o calor, o frio, a luz, a cor,
a geometria, a forma, o som, a distância e a segurança. Nele as relações pedagógicas e as
sensações se revelam e produzem marcas culturais profundas. Na escola o pátio, a sala de aula
e os corredores, por serem espaços usufruídos pelo ser humano, além de arquitetônicos são
também espaços simbólicos (imaginários). A polifuncionalidade do espaço escolar pode gerar
um cenário onde se desenvolvem vidas heteromorfas. A aceitação dessa idéia faz aumentar
consideravelmente a possibilidade de criação de espaços escolares que sejam autênticos produtos culturais, no sentido em que repercutem e desenvolvem uma cultura. Isso significa dizer
que o espaço escolar e as relações pedagógicas, nestes tempos de informação e flexibilidade
rápidas, requerem novas construções de sentido em sua arquitetura e em seu design, ou seja,
demandam um trabalho de ressemantização de suas funções e elementos, repondo-lhes seus
significados, restaurando um novo discurso, ao mesmo tempo lógico e poético, um discurso
mais humano. Solicitam a otimização da interação humano-tecnologia, através de um “design
afetivo” e pedem estudos de design focados na dimensão emocional e nas características sensórias, cognitivas e simbólicas para que sejam alcançados os melhores resultados ergonômicos
e projetuais. Enfim, exigem uma atenção especial à dimensão emocional e simbólica da relação
entre usuários e espaço projetado.
Acreditamos, após esta pesquisa, que o espaço escolar possa ser analisado como um
elemento histórico, cultural e pedagógico não só pelos condicionamentos prometeicos que suas
estruturas planificadas induzem, mas também pelo papel antropológico de simbolização que
desempenha no indivíduo e nas relações pedagógicas em caráter amplo. Nestes “tempos líquidos” e de mudanças rápidas, precisamos de um novo espírito espacial, carecemos de um espaço escolar como possibilidade interminavelmente aberta onde a diferença nas relações
pedagógicas possa florescer - com Hermes, o “deus mediador” e Dionísio, o “deus da renovação” - e fugir um pouco ao mundo de normas e estruturas que tendem a aprisionar a imaginação e a movimentação humana.
Para deixar em aberto esses devaneios, passamos a palavra à Nietzsche:

[O mundo] como força determinada posta em um determinado espaço, e não em um espaço que em alguma parte estivesse ‘vazio’, mas

CD-ROM DE ATAS | 1290 | COLUBHE 2012

antes como força por toda parte, como jogo de forças e ondas de força ao mesmo tempo um e múltiplo, aqui acumulando-se e ao mesmo
tempo ali minguando, um mar de forças tempestuando e ondulando
em si próprias, eternamente mudando, eternamente recorrentes, com
descomunais anos de retorno, com uma vazante e enchente de suas
configurações, partindo das mais simples às mais múltiplas, do mais
quieto, mais rígido, mais frio ao mais ardente, mais selvagem, mais
contraditório consigo mesmo, e depois outra vês voltando da plenitude ao simples, do jogo de contradições de volta ao prazer da consonância, afirmando ainda a si próprio, nessa igualdade de suas trilhas e
anos, abençoando a si próprio como Aquilo que eternamente tem de
retornar, como um vir-a-ser que não conhece nenhuma saciedade,
nenhum fastio, nenhum cansaço -: esse meu mundo dionisíaco do
eternamente-criar-a-si-próprio, do eternamente-destruir-a-si-próprio,
este mundo secreto da dupla volúpia, esse meu ‘para além de bem e
mal’, sem alvo, se na felicidade do círculo não está um alvo, sem vontade, se um anel não tem boa vontade consigo mesmo -, quereis um
nome para esse mundo [e esse espaço?] Uma solução para todos os
seus enigmas? Uma luz também para nós, vós, os mais escondidos,
os mais fortes, os mais intrépidos, os mais da meia-noite? – Esse
mundo é a vontade de potência – e nada além disso! E também vós
próprios sois essa vontade de potência – e nada além disso! (Nietzsche, 2005. p.449).
Caros leitores, lhes convidamos a pensar na imagem subsumida neste fragmento extraído da obra de Nietzsche: considerem o espaço escolar como um espelho do mundo, como
um jogo de forças, vontades e desejos de eternamente criar e destruir-se, numa dupla volúpia.
A conflitualidade dos sentidos lhe constitui a identidade. O imaginário, como fonte de representações, afetos e sentidos, é ambivalente: motivo de “erros” e “acertos”. O seu valor reside no
uso que lhes é dado. A imaginação simbólica e criadora incita a formulação de uma ética das
imagens. Uma viagem cuja finalidade é a própria viagem. A identidade do espaço escolar só
será respeitada se entendida no que cabe dentro das margens dos projetos pedagógicos e arquitetônicos pensados para a escola, mas também no que os excede. A desproporção desafia
os conceitos e põe em causa os limites das planificações, das classificações e das assimilações
que neles assentam. Hermes e Dionísio que o digam. Finalmente, destacamos que para este
estudo da simbólica do espaço Escolar foram convocadas a dinâmica dos símbolos e a sabedoria primordial dos mitos para que ajudassem a melhor pensar o sentido oriundo de um novo
espírito espacial.
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O TEMPO INDIVIDUAL E PLURAL: DA LUZ A QUEROSENE A ENERGIA ELÉTRICA
O Tempo perguntou ao Tempo, quanto Tempo o Tempo tem, o Tempo respondeu ao Tempo, que o Tempo tem tanto Tempo, quanto
Tempo o Tempo tem... (...).
Esta quadrinha1 oriunda da sabedoria popular indica a complexidade imediata para se conhecer
o tempo que não se deixa conhecer. Para cada um, o tempo tem uma construção diferente: o
tempo da criança é diferente daquele vivenciado pelos adultos, que também se diferencia na
memória dos mais velhos. É possível dizer que o tempo possui cores e nuances que se modificam ao longo da história dos indivíduos e das sociedades, podendo ser contado, narrado, vivido, pensado, imaginado, e até medido, de diferentes modos.
“O professor era aguardado do alto do morro; quando a maré subia, o cavalo não fazia a travessia, e as crianças logo sabiam que naquele dia não haveria aula” (MANOEL LEOPOLDO,
2007). Esta frase, colhida em entrevista2 revela memórias de um senhor de 85 anos, Manoel
Leopoldo da Rosa, nascido em 1922, o mais antigo morador da Praia do Forte, localizada ao
norte de Florianópolis. O segundo nome é uma homenagem ao pai, o que era bastante comum
à época. Frago (2000) diz que todas as pessoas, sem exceção, recriam o passado e misturam
recordações e esquecimentos. É nesse movimento que ele recorda a Escola Isolada da Ponta
Grossa, freqüentada por apenas seis meses.
Esse foi o período de sua escolarização. Teve que abandonar os estudos para ajudar o pai nas
atividades de pesca e agricultura. “Eu tenho muito pouco tempo de escola; só sei fazer o meu
nome e mal e mal. O meu pai tirou, porque o serviço era maior e naquele tempo o estudo também não era tão valorizado como é hoje” (MANOEL LEOPOLDO, 2007). Lembra que a escola no
início da década de 1930 era numa casa de madeira, com carteiras que comportavam quatro
alunos, reunidos numa mesma sala do 1º ao 4º ano, com aulas somente no período matutino e
um único professor. “Era um velhinho de 60 anos, Zé Birito”. Este, por sua vez, residia na praia
das Canasvieiras, balneário localizado também ao norte da cidade. Fazia seu deslocamento até
a escola a cavalo. A escola era de tão difícil acesso que os alunos o aguardavam no alto do
morro. Se a maré estivesse alta, o professor não conseguiria chegar até a escola; naquele dia,
portanto, não haveria aula. O mar tornara-se, então, o marcador temporal da atividade escolar.
As condições da maré permitiriam ou não a realização de mais um dia de aula.
Estas lembranças possibilitam, com base na análise das características que compunham o cenário local e, sobretudo, à luz dos significados do tempo na memória de ex-alunos/as e professores/as que freqüentaram Escolas Isoladas3, identificar nuances entre o prescrito e o vivido no
cotidiano escolar. Em relação ao panorama educacional no estado de Santa Catarina e no município de Florianópolis nos períodos de 19304 e 19405, caracterizar-se-ão dois modelos de escolarização. O primeiro, com a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930, está
relacionado aos ideais da escola pública, gratuita e laica, na renovação dos métodos de ensino
e na ampliação do tempo escolar. A escola, por sua vez, constituiria o local onde os sujeitos
seriam inseridos numa nova ordem de progresso social. O segundo, fruto de ações implementadas durante o regime do Estado Novo, diz respeito ao processo de nacionalização, centralização e normas que objetivavam a formação do homem cívico e devotado à nação. Embora
inspirados nos princípios da Escola Nova, os modelos apresentam diferenças em relação à construção e organização do tempo escolar. Isto se deve, em parte, às alterações provocadas pelo
cenário político e social do período e à forma como este conceito fora apropriado pelos legisladores e pelos/as usuários/as da escola.
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Tais mudanças repercutiriam em Florianópolis, pois, é a partir de 1930 que o município passa a
sofrer influências de políticas estaduais e federais, com significativas alterações na vida da população local, expandindo o desenho urbano e definindo um novo perfil populacional (CABRAL
FILHO, 2004). Para Corrêa (2005, p. 309), “a população do município da capital tinha dado um
verdadeiro salto de 32.229 habitantes em 1900, para 51.476 em 1936”, aumento populacional
que, na visão deste autor, de certa forma foi prejudicial ao equilíbrio social da cidade. Este número inclui moradores das zonas urbanas e rurais. Em 19406, a população do município correspondia a 46.771 habitantes nas regiões urbanas e a 17.000 nas zonas rurais (CECA, 1996),
número que implicaria a criação de mais escolas.
Até 1934, o ensino está subordinado à Diretoria de Instrução Pública da Secretaria do Interior e
Justiça do Estado de Santa Catarina. Este é o órgão que orienta a organização e funcionamento
das escolas estaduais, municipais e particulares. Com a publicação do decreto n° 713, de 5 de
janeiro de 1935, a Diretoria de Instrução Pública passa a denominar-se Departamento de Educação7 e tem como diretor Luiz Sanches Bezerra Trindade. Este, por sua vez, realiza a reforma
de ensino que passaria a ser conhecida como Reforma Trindade, que tem com como aspecto
central o aperfeiçoamento dos professores e a nova organização do Instituto de Educação, que
atenderá à escola normal primária, secundária e superior vocacional.
Neste período são colocados em prática os métodos da escola ativa e nela se ministram aulas
experimentais aos magistrandos. Estas mudanças ocorrem, segundo o governador Nerêu Ramos, em decorrência das orientações traçadas pelo V Congresso de Educação, realizado em
Fortaleza no ano de 19348, com repercussões sobre a legislação educacional catarinense, mas
não necessariamente na prática pedagógica desenvolvida no interior da escola.
Isto se evidencia em relato de professora que lecionou em 1945. “Uma vez por mês havia reunião com todos/as professores/as no centro da cidade, o deslocamento levava duas horas, o
ônibus saía pela manhã e só retornava no final do dia” (DILMA ANDRADE, 20089). Sobre os novos métodos, comenta que os professores se assustavam um pouco. Ela, por exemplo, utilizava
o método sintético10 e a Cartilha Fontes. Lecionou do 1º ao 4º ano. Os alunos eram atendidos
das 8h00 às 12h00, somente no turno matutino. O uso do tinteiro, quatro crianças dispostas
por cada carteira, o mesmo professor lecionando do 1º ao 4º ano, por um período de quatro
horas, mantivera-se igual à forma adotada na década de 1930.
Lídio Leopoldo11, ex-aluno, descreve a década de 1940 e início de 1950 como um tempo no
qual 95% da população local era nativa e vivia da pesca e da agricultura de subsistência; tempo
dos engenhos de açúcar e farinha de mandioca, das carretas puxadas a cavalo, que vendiam
peixe de porta em porta, chamando os moradores ao toque da buzina feita de chifre de boi. Um
tempo em que não havia energia elétrica, poucos automóveis, e a lua iluminava os terreiros.
Para ele, a escola significava um ponto de encontro entre as crianças da localidade e servia para aprender a ler e a escrever.

Contava-se nos dedos das mãos o número de automóveis que passavam diariamente levantando enorme nuvem de poeira pela antiga rodovia de chão batido, Vergílio Várzea, que ligava o centro ao norte da
ilha. Tempo dos ternos de reis, dos paus-de-fita, dos bois-de-mamão,
que percorriam todas as comunidades do distrito de Canasvieiras12 visitando casa por casa; dos bailes residenciais animados por gaitas de
fole e pandeiros; das farras de boi onde os policiais participavam co-
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mo agentes da brincadeira e não como agentes de repressão, como
acontece hoje. Período em que os homens, após o trabalho, reuniamse nas vendas para trocar idéias sobre lavoura, pesca e gado e as senhoras se reuniam nas casas das amigas para conversarem sobre diversos assuntos, enquanto as crianças brincavam no terreiro
iluminado pela lua, e os jovens casais namoravam às sombras noturnas das árvores. Nos domingos sem a farra do boi, o lazer dos homens era passear com a gaiola de passarinho na palma da mão,
exibindo orgulhosos o canto dos pássaros preferidos (LÍDIO PINHEIRO, 2005, p. 6)13.
A importância dada à escola como espaço de inserção social só foi percebida, segundo Sr. Lidio,
quando foi trabalhar em Santos, cidade litorânea do estado de São Paulo, em 1961, aos quinze
anos. Fato que demonstra a diferença entre os conhecimentos desenvolvidos na escola em que
estudou e aqueles ministrados nos centros urbanos.
Eu percebi o que era escola quando eu fui para Santos aos 15 anos,
quando fui trabalhar em balcão. Fui vendo a forma como as pessoas
falavam e se comportavam. Eu tinha até vergonha de falar; eu falava
muito errado. Via a molecada toda indo para a escola. Aí é que eu
percebi que a escola era importante (LÍDIO LEOPOLDO, 2007).
Chama a atenção, inclusive, para o fato de ter sido mal alfabetizado devido à pouca instrução
das professoras, que possuíam apenas o ensino primário. Fato que se evidencia no relato de
uma professora14 que lecionou em 1951:
A gente saía do primário aqui no Ratones e tinha só até a 3ª série,
mas como eu estudei com a minha madrinha na Vargem Pequena, a
madrinha Rosinha, então eu estudei até a 4º série. Mas mesmo assim,
eu cheguei lá e repeti a 4ª série e depois o complementar, o 2º...
Acho que era o 3º também, não sei. É, acho que ia até o 3º complementar. Esse era o curso que a gente dava aulas naquela época, e
também muitas aqui davam aula só com a 4ª série. Eu tenho as minhas alunas, que estudaram comigo, elas tiraram até a 4ª série e daí
depois elas voltaram pra dar aula pra mim, comigo (MARIA, 2007).
Neste sentido, as Escolas Isoladas continuariam a representar a contradição de um período histórico de mudanças e de progresso social, o qual, no entanto, não atingiu as comunidades distantes do centro urbano, até porque o tempo vivido tem ritmos e duração muito particulares.
Além de múltiplos, entrelaçam aspectos econômico-políticos e sociais, costumeiramente apresentados de maneira isolada (SIMAN, 2005). Portanto, antes de ser um tempo concebido ou
histórico, o tempo é vivido e refletido pelos homens no seu cotidiano. O recorte temporal da
pesquisa não permitiu avançar nos períodos posteriores e identificar se houve ou não alterações
no quadro destas escolas.
No que diz respeito à energia elétrica, parte do título deste subcapítulo, esta começou a chegar
às áreas distantes do centro da cidade no início da década de 1960 (LÍDIO LEOPOLDO, 2008).
Elias (1998, p. 15) dirá que “o indivíduo, ao crescer, aprende a interpretar os sinais temporais
usados em sua sociedade e a orientar sua conduta em função deles”. Parte-se do pressuposto
de que a representação do tempo está associada às experiências sociais e individuais e ao nível
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de desenvolvimento das sociedades, constituindo-se num longo processo de aprendizagem que
repercutirá no modo como os grupos humanos operam a relação com os acontecimentos ao
longo da história. Aprendizagens também se fazem em Escolas Isoladas, ambiente no qual as
vivências e experiências temporais de professores/as, alunos/as e famílias refletem e produzem
cultura. “Sem o tempo não é possível perceber a vida que é mudança; mas sem a mudança, o
tempo dormiria para sempre na sua torre, usando a metáfora do poeta. Coisa enigmática essa
do tempo!” (PINO, 2005, p. 52).

O TEMPO SOCIAL E POLÍTICO DOS ANOS DE 1930: EM CENA O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA E O PENSAMENTO DE ANÍSIO TEIXEIRA
As democracias, porém, sendo regimes de igualdade social e povos
unificados, isto é, com igualdade de direitos individuais e sistema de
governo de sufrágio universal, não podem prescindir de uma sólida
educação comum, a ser dada na escola primária, de currículo completo e dia letivo integral destinada a preparar o cidadão nacional e o
trabalhador ainda não qualificado, e, além disto, estabelecer a base
igualitária de oportunidades ( TEIXEIRA,1976, p. 78).
Com esta ideia, introduz-se um tempo que deixou suas marcas na constituição do campo educacional brasileiro, simbolizado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova15 (1932) na defesa por educação pública, gratuita e laica, fundada na democracia e em procedimentos
modernos e científicos. Aliado ao manifesto, elegem-se a trajetória e o pensamento de Anísio
Teixeira para ilustrar este período, por se tratar de um educador que trouxe importantes contribuições nas reformas de instrução pública que empreendeu, principalmente no que diz respeito
à ampliação do tempo de permanência de crianças e adolescentes na escola.
O Manifesto propunha a reforma integral da educação nacional, substituindo o conceito estático
do ensino por um conceito dinâmico, tornando a escola um espaço de observação, pesquisa e
experiência para o desenvolvimento integral da personalidade do/a educando/a16. Laicidade,
gratuidade, obrigatoriedade e co-educação formam os princípios da escola unificada defendidos
no documento: uma escola para todos. Defendem igualmente a democracia e a autonomia da
função educacional, desatrelada das inconstâncias políticas (AZEVEDO, apud XAVIER, 2002).
Vários movimentos sociais e políticos desencadeados a partir de 1920 reivindicavam a definição
de novos rumos para a educação no país. Na visão de Nagle (2006, p. 12), “tratava-se de reconstruir todo o sistema educacional, não apenas alterar este ou aquele de seus múltiplos aspectos. Reconstrução que repõe o problema das novas bases filosóficas até atingirem diretrizes
didáticas”. É sobre estas novas bases que a concepção da escola nova ganha força em oposição
à escola tradicional e assume contornos emblemáticos em relação à democratização do ensino.
Pagni (2000, p.49) situa este momento da seguinte forma:
A intelectualidade brasileira nascente, durante os anos 1920, viu na
educação um modo de formar as ‘novas elites’ para servir o Estado e,
ao mesmo tempo; promover a formação da nacionalidade por intermédio de uma cultura nacional e de uma educação moral sólidas que
assegurassem o progresso de nossa civilização, dentro da ordem estabelecida e sem ruptura política.
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Envolvidos por esse ideário, os movimentos de reforma surgidos na década de 20 continuam
em expansão, sobretudo a partir da produção teórica e da ação efetiva de Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, os quais defendiam o caráter social da educação e do dever do Estado em instaurar uma escola para todos. Estes intelectuais, também chamados de
renovadores da educação, renovadores liberais e/ou pioneiros da educação nova, inspirados
pela revolução de 1930, cobravam do governo Getúlio Vargas ações mais efetivas para o setor
educacional; superar o sistema dual de ensino e o alto índice de analfabetismo e introduzir no
país um projeto modernizante para promover o progresso em bases científicas.
Cabe ressaltar que “esses intelectuais do movimento renovador ocuparam cargos nos governo
estadual e federal, o que fazia valer seus pontos de vista a respeito das questões educacionais”
(DAROS; SCHEIBE, 2002, p. 39). Entre outros dispositivos, utilizavam a imprensa pedagógica
como veículo na divulgação de coleções voltadas à educação, produzidas e distribuídas por
grandes editoras comerciais. A produção teórica era muito vasta e visava a subsidiar o trabalho
dos/as professores/as, introduzindo-os no que havia de mais moderno no pensamento educacional, entre elas, a reorganização do tempo de ensino a partir das necessidades de aprendizagem dos/as educandos/as.
Freitas (2005, p. 167) classifica o manifesto como “um divisor de águas definidor do campo da
educação no âmbito das políticas públicas e indicador do lugar de ação de uma nova inteligência educacional”. Várias concepções de educação compunham o manifesto. Sua heterogeneidade possuía, no entanto, um elemento comum: a defesa da escola pública, gratuita e laica. Com
relação à educação, é inegável que a revolução de 1930 trouxe conseqüências profundas, sobretudo na consolidação do Estado como responsável pelas questões relacionadas à educação
escolar. Esta talvez seja a grande contribuição do manifesto. A partir desta década, a educação
brasileira alcança níveis de atenção nunca antes atingidos, quer pelo movimento dos educadores, quer pelas iniciativas governamentais através do Ministério de Educação e Saúde, ou pelos
resultados concretos com a ampliação do número de escolas primárias por todo o País.
As reformas de ensino, inspirados em ideais escolanovistas, apesar da diversidade de propostas
que defendiam e de suas diferentes realizações, tenderam a ressignificar tempos17 e espaços
escolares. Para os educadores/intelectuais, o problema da educação nacional residia na ausência de princípios filosóficos e científicos e na sucessão periódica de reformas parciais e freqüentemente arbitrárias. Reagem contra o empirismo dominante e defendem uma concepção de
vida e de educação que respeite o momento social e histórico vivido, “A questão primordial das
finalidades da educação gira, pois, em torno de uma concepção de vida, de um ideal, a que
devem conformar-se os educandos, e que uns consideram abstrato e absoluto, e outros, concreto e relativo, variável no tempo e no espaço (AZEVEDO, apud XAVIER, 2002, p. 90)”.
Para Xavier (2002, p. 8), “o manifesto surge carregado de um verdadeiro arsenal simbólico que
atua no imaginário social, construindo uma memória educacional que tem no próprio manifesto
o marco da renovação educacional no Brasil”. A crença dos pioneiros centrava-se na salvação
da nação por meio da organização da cultura; a escola assume um papel central na formação
dos indivíduos e, conseqüentemente, no desenvolvimento da sociedade.
Com estes princípios, o manifesto busca sua consolidação nas disputas do campo educacional.
Os pioneiros (grupo dos reformadores liberais) reivindicavam a mudança da sociedade por meio
de uma educação alicerçada nas concepções da Escola Nova; já os católicos (grupo composto
por integrantes das escolas católicas), embora em consonância com os princípios da Escola No-
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va, divergiam sobre o fato de as idéias serem importadas de outros países, como França e Estados Unidos, mas, sobretudo, por atingirem diretamente a hegemonia católica nos assuntos
educacionais. Na análise de Xavier (2002), a Escola Nova possui como característica uma feição
mais humana. A sua verdadeira função social, preparar-se para formar a hierarquia democrática
pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as
mesmas oportunidades de educação.
A educação brasileira, nas primeiras décadas do século XX, ainda permanecia dividida em dois
sistemas educacionais, paralelos e independentes, não dando uma passagem para o outro,
formando um “Sistema de Ensino Dual”: um ensino primário gratuito, mas de oportunidades
reduzidas, e um ensino secundário pago, que limitava as possibilidades de ascensão social
(TEIXEIRA, 1976). O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ao reivindicar a escola unificada e comum para todos, propõe também a renovação dos métodos de ensino a fim de permitirem a formação integral18 dos/as educandos/as, o que implicaria um redimensionamento do
tempo escolar, até então segmentado e desarticulado.
Para Anísio Teixeira19, as décadas de 20 e 30 inauguravam, de certo modo, a crença no futuro
do País e, conseqüentemente, a luta pela expansão da escola pública com qualidade.
Tem como modelo ideal a sociedade industrial, especialmente a realizada nos EUA, onde estivera estudando, e o utiliza como paradigma
de comparações entre a sociedade oligárquica, arcaica e tradicional e
uma sociedade diferente, apontada em seus estudos e propostas pela
inteligência do período de modo aparentemente consensual (EVANGELISTA, 1993, p. 91).
Até então, a educação nos vários estados brasileiros seguia diretrizes próprias, elaboradas pelos
Departamentos de Instrução Pública. Saviani (2004, p. 184), ao fazer o balanço dos 70 anos do
manifesto, destaca sua importância como um documento de política educacional “em que mais
do que a defesa da Escola Nova, está em causa a defesa da escola pública”. Na sua avaliação,
esta é a originalidade do documento: a proposta de um sistema nacional de educação pública
que abrangesse desde a educação infantil até o ensino universitário, idéia defendida e realizada
por Anísio Teixeira.
Em 1931, Anísio Teixeira assume a diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal, ainda localizado do Rio de Janeiro, e conduz a reforma da instrução pública que o projetou nacionalmente
e que atingiu desde a escola primária, a escola secundária e o ensino de adultos, resultando na
criação, em 1931, de uma universidade municipal, a Universidade do Distrito Federal, extinta
em 1939.
Sobre a proposta de um sistema nacional de educação, argumentava que em todos os países
democráticos os sistemas escolares tendiam a constituir um único sistema de educação para
todas as classes, ou melhor, para uma sociedade verdadeiramente democrática, isto é, sem
classes, em que todos os cidadãos tivessem oportunidades iguais para se educarem e se redistribuírem, depois, pelas ocupações e profissões, de acordo com a sua capacidade e as suas aptidões, demonstradas e confirmadas (TEIXEIRA, 1976).
Nesta reforma, ampliou o atendimento às crianças; houve melhoria na freqüência e rendimento
escolar, na preparação e acompanhamento dos/as professores/as nas suas atividades docentes.
Este ambiente gerou um sentimento de responsabilidade pela escola enquanto instituição públi-
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ca. Em relação aos adolescentes, o trabalho estava direcionado ao aumento do número de matrículas e à defesa do alargamento do conteúdo de cultura geral, restabelecendo a prática do
trabalho como complemento à prática da classe e do laboratório. Na educação de adultos também ocorreram mudanças significativas, como a ampliação de oportunidades de freqüência aos
cursos de extensão e aperfeiçoamento. Essas iniciativas marcaram uma posição corajosa e
combativa no campo de lutas pelo aumento da oferta dos serviços educativos; concepção que
tinha como pano de fundo a redistribuição dos bens sociais.
Uma de suas propostas era o prolongamento do período escolar ao mínimo de seis horas diárias, tanto no primário quanto no ensino médio, acabando com os turnos e só permitindo o ensino noturno como escolas de continuação para a suplementação da educação. Defendia que,
do ponto de vista social, caberia à escola a função de formar hábitos e atitudes indispensáveis
ao cidadão de uma democracia e, portanto, estender-lhe os períodos letivos (TEIXEIRA, 1976).
Uma educação comum a todas as crianças pelo maior tempo possível, com atividades ampliadas para os alunos talentosos, e, sobretudo, a variedade e flexibilidade do sistema educativo
para atender às diferenças de capacidades e interesses.
Valores que refletem as necessidades e anseios de uma sociedade que se pretendia democrática, cabendo à escola a tarefa de introduzir os indivíduos no mundo da cultura, da ciência e das
mudanças sociais que ora se apresentavam. Neste aspecto, quanto maior o tempo de permanência na escola, maior a possibilidade de uma formação prática, destinada a dar ao cidadão,
em uma sociedade complexa e com o trabalho extremamente dividido, aquele conjunto de hábitos e atitudes de cunho cultural e civilizatório indispensável à vida comum, possibilitando ao
cidadão transitar no mundo social a partir dos domínios básicos da leitura, da escrita, do cálculo
e também da cultura geral adquiridos na escola (TEIXEIRA, 1976).
A escola pensada por Anísio Teixeira deveria ser a base para uma sociedade sem classes, democrática, onde todos recebessem uma educação de acordo com suas aptidões. Embora não
deixe de reconhecer a existência das classes sociais, considera possível a aproximação social e
a destruição de preconceitos. Sobre o caráter meritocrático da educação, Evangelista (1993, p.
97) observa que “a presença de todos na escola formaria uma espécie de caldo de onde sairiam
as melhores inteligências nacionais, que não apenas progrediriam no sistema escolar, alcançando os mais altos estudos, como também assumiriam funções dirigentes na nação”. Para o
educador, a escola primária vinha perdendo a característica de ser a grande escola comum da
nação, a escola de base, em que se educa a grande maioria de crianças, jovens e adultos, para
se constituir simples escola de acesso, preparatória ao ginásio, para onde se dirige a maior parte dos alunos que logram chegar ao quarto ano. Realidade que não se concretiza no estado de
Santa Catarina, principalmente em relação aos egressos das Escolas Isoladas.
Com referência aos programas de ensino e construção do tempo nas escolas primárias, o educador é contundente:
Não se pode, em face disto, julgar que a escola primária esteja cumprindo a sua função de integrar culturalmente a população brasileira
ou integrá-la em seu progresso e em suas necessidades. Ao ensino
primário, reduzido no tempo e no programa a mero ensino preparatório e, como tal, duplamente deficiente, já para os que não o terminam, porque de pouco lhes aproveita o que aprenderam, já para os
que terminaram, porque apenas os habilita a continuar uma educação
de letras, inadequada para o ‘ganhar a vida’ da maioria do povo brasi-
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leiro [...] (TEIXEIRA, 1976, p. 68).
Os ideais defendidos por Anísio Teixeira e pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova remetem a um tempo social de rápidas transformações que exigem ações políticas efetivas em
relação ao processo de escolarização e das condições de vida do povo brasileiro. Pode-se verificar que os princípios da escola nova penetram de diferentes formas nas reformas de instrução
pública realizadas no País, destacando-se os estados do Rio de Janeiro (até então Distrito Federal), São Paulo e Minas Gerais, com ênfase, notadamente, na ampliação do tempo de permanência na escola para melhor aproveitamento do tempo escolar por parte dos/as educandos/as.
Convém destacar, dentre as muitas realizações de Anísio Teixeira, a Escola Parque, ou o Centro
Educacional Carneiro Ribeiro20, em Salvador, Bahia, que foi a que alcançou maior repercussão
no Brasil e em diversos outros países. A partir de 1947, na condição de secretário de Educação
no estado da Bahia, inicia uma série de novas realizações no campo educacional. Dentre elas,
aquelas relacionadas à educação em diversos bairros da cidade do Salvador. O bairro da Liberdade, na capital baiana, foi provavelmente o mais beneficiado por sua nova administração. Bairro muito populoso, com predominância, entre os seus moradores, de gente pobre e humilde.
Constituído de vários pavilhões - o da Escola-Parque e os das Escolas–Classe -, durante um turno a criança estudaria numa das Escolas-Classe e, no outro turno, na Escola-Parque. O curso
primário tinha duração de cinco anos. Os/as professores/as recebiam um programa de treinamento, considerado fundamental por Anísio Teixeira, para qualquer transformação da educação. No Centro de Educação Popular, a criança recebia toda a assistência: médica, dentária, de
orientação educacional, além da merenda escolar. Nesse local eram atendidas crianças de sete
a 15 quinze anos, inicialmente divididas em grupos por idade cronológica e, depois, por níveis
de aprendizagem. A aprovação dos/as alunos/as era automática. Enfim, uma escola de educação primária ministrada em nova dimensão, dentro da mais avançada doutrina pedagógica, cujo
principal objetivo era dar às crianças uma educação integral e de tempo integral (com permanência das 7h30 às 16h30 no complexo educacional).
A Escola-Parque era destinada às atividades educativas, como: trabalhos manuais, artes industriais, educação artística, educação física e atividades socializantes. Pressupõe-se que havia
uma racionalidade em relação à construção do tempo, até porque a organização das diferentes
atividades desenvolvidas ao longo dos turnos exigiria novas compreensões da temporalidade,
sobretudo no que diz respeito a intensidade, ritmo e duração das vivências escolares. O que
significa dizer que um trabalho que toma como base a formação integral do indivíduo (envolve
corpo, mente, reflexão e criatividade) não comporta a fragmentação e a rigidez dos horários
impostos pelos relógios.
Nas Escolas-Classe, atividades normais ou convencionais das demais escolas; ensino de ciências
físicas e sociais, leitura, escrita e aritmética. Com base nestes aspectos, é provável que houvesse a aplicação do controle do tempo, pois as disciplinas possuem uma duração específica e são
geralmente fragmentadas no quadro de horários. Esta, inclusive, é a característica da escola tal
qual a que se conhece hoje: disciplinas distribuídas ao longo dos dias, das semanas e dos meses, com tempo determinado de início e término e com duração limitada. Não foi possível identificar se ocorreu desta forma nas Escolas-Classe. A análise se restringiu ao que Anísio Teixeira
considera atividades normais ou convencionais das demais escolas, o que remete de imediato à
fragmentação do tempo escolar, embora o próprio Anísio discordasse do ensino compartimentado e desarticulado desenvolvido nas escolas primárias do País.
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A educação integral por ele vislumbrada objetivava, de acordo com Pagni (2000), a “escola como um meio de aproveitar o tempo da infância e da juventude para a reflexão e para a filosofia, preparando não apenas para o trabalho, mas para enfrentar os problemas não resolvidos
pela civilização e, principalmente, a defesa da democracia” O tempo escolar é aqui remetido ao
processo de aprofundamento intelectual referente aos dilemas humanos, à sua análise e compreensão:
As escolas criadas por Anísio e a geração de educadores à qual pertenceu, tanto nos anos 30 quanto nos anos 50 e 60, não foram vistas
pelos alunos que as freqüentaram como locais de confinamento. Pelo
contrário, constituíram a possibilidade de reapropriação de espaços de
sociabilidade crescentemente sonegados às classes trabalhadoras pelas reformas urbanas que lhes empurravam para a periferia da cidade.
Para muitos desses alunos, essas escolas foram a única abertura para
uma vida melhor (NUNES, 2001, p. 12-13).
Anísio trata, essencialmente, de uma vivência do tempo na escola que possibilite aos indivíduos
ampliarem suas experiências de mundo. Não se refere à racionalidade inventada pelos pedagogos modernos - uma escola com tempo fragmentado, regulado, medido e controlado pelos relógios e calendários -, mas a um tempo que se integra a outros tempos sociais na busca da
formação integral dos/as educandos/as e de uma vida melhor para todos/as.

TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMPO
Neste estudo, procurou-se retratar a construção da temporalidade tendo por base uma época e
um lugar construído no interior da escola, sob o ponto de vista institucional, assim como trazer
à cena sujeitos que vivenciaram e também instituíram tempos na escola. Um tempo em que a
consolidação do ensino primário se torna meta no País e está associado aos princípios republicanos. Para exercer a cidadania, seria preciso dominar os códigos da língua e da escrita, como
também a seria preciso adotar certos valores e normas de conduta. Para apreendê-los, faz-se
necessária uma seqüência temporal de atividades escolares com vistas à incorporação desses
códigos, seja pelo horário (que determina e fragmenta o tempo de aprendizagem), seja pelo
calendário (que estipula o que será realizado ao longo dos dias, semanas, meses e anos).
Portanto, a organização e a construção do tempo escolar, longe ser um fenômeno estável, são
resultantes de fatores sociais, econômicos e culturais, assim como de atores que, ao se constituírem, também foram constituídos a partir do tempo na escola. Como diz Pino (2005, p. 50),
“mas como pensar a própria existência sem a ajuda do tempo, testemunha silenciosa de todos
os seus momentos? Como não ver no tempo o guardião zeloso do passado e a promessa sempre incerta do futuro?”.
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Quadrinha retirada em artigo de Carvalho (2005, p. 13).
Entrevista concedida a Virgínia Pereira da Silva de Ávila, em 19/12/2007, na residência do sr. Manoel,
construída entre pedras que contornam a praça. O acesso só é possível a pé. A vista, direta sobre o mar e a
mata nativa. O entrevistado, bastante solícito, falante e de uma memória invejável. A Praia do Forte está
localizada na parte norte de Florianópolis e compõe, juntamente com a praia da Daniela e Jurerê, um dos
principais cartões postais da cidade.
3
Em 1930, são 22 unidades, número que sobe para 27 ao final da década. A região pesquisada, norte de
Florianópolis, possuía neste período sete (7) Escolas Isoladas, localizadas em Ratones (Sede do Distrito),
Canto do Moreira (também em Ratones), Vargem Pequena (Canasvieiras), Ponta Grossa (Canasvieiras),
Vargem Grande (Cachoeira), Ponta das Canas (Canasvieiras) e Santa Cruz (Cachoeira). Fonte: Relatório
do Prefeito Mauro Ramos. Exercício de 1939, Florianópolis. No final de 1940, este número praticamente
duplica: serão 43 Escolas Isoladas Municipais.
4
A década de 1930 tem como característica o crescimento do aparato e do poder estatal do governo federal. A redefinição da correlação de forças políticas no país - divergências políticas em relação às doutrinas
pedagógicas - ocorre de forma aberta. A busca pelo controle ideológico do aparelho escolar é alvo de disputas acirradas entre liberais e católicos. Para saber mais, ver em Nagle (2001).
5
A década de 1940 traz a marca do autoritarismo imposto pelo Estado Novo (1937-1945) e que repercutirá no papel a ser desempenhado pelas escolas e pelos intelectuais do período. Para maior aprofundamento,
ver Miceli (1979).
6
Segundo Carlos Humberto Corrêa (2005), somente no final desta década a população passou a fazer uso
das praias. A falta de estradas e de transporte impedia também que moradores das áreas urbanas pudessem conhecer o interior da cidade, o que provocaria o isolamento de certas comunidades e o difícil acesso
ao progresso social difundido pelos governos.
7
Cf. SANTA CATARINA (1936).
8
Cf. SANTA CATARINA (1936).
9
Dilma Andrade Cunha, nascida em 1928, foi professora, em 1945, na Escola Estadual Isolada de Rua
Velha. Após, passou a lecionar na Escola Municipal Isolada Canto do Lamim, no norte da Ilha, atualmente denominada Jurerê Internacional, praia que atrai muitos turistas, principalmente os estrangeiros, devido
à infra-estrutura e às belas paisagens. Dona Dilma lecionará em 1957, no Grupo Escolar Osmar Cunha,
em Canasvieiras. Aposenta-se 1982. Possuía, em 1944, apenas o ensino primário; a formação complementar só ocorreria na década de 1950, através de curso ministrado por Elpídio Barbosa, diretor de Instrução Pública na década de 1940. Entrevista concedida a Virgínia Pereira da Silva de Ávila e a Angela
Beirith, em 12/5/08.
10
MORTATTI, Maria Rosário Longo. História dos métodos de alfabetização no Brasil. Em conferência
realizada em 2006, a autora esclarece sobre o método sintético. Até o final do Império brasileiro, o ensino
2
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carecia de organização e as poucas escolas existentes eram, na verdade, salas adaptadas, que abrigavam
alunos de todas as “séries” e funcionavam em prédios pouco apropriados para esse fim; eram as “aulas
régias”, já mencionadas. Em decorrência das precárias condições de funcionamento nesse tipo de escola,
o ensino dependia muito mais do empenho de professor e dos alunos para subsistir. O material de que se
dispunha para o ensino da leitura era também precário, embora na segunda metade do século XIX houvesse aqui algum material impresso sob a forma de livros para fins de ensino de leitura, editados ou produzidos na Europa. Habitualmente, porém, iniciava-se o ensino da leitura com as chamadas “cartas de
ABC" e depois se liam e se copiavam documentos manuscritos. Para o ensino da leitura, utilizavam-se,
nessa época, métodos de marcha sintética (da "parte" para o "todo"): da soletração (alfabético), partindo
do nome das letras; fônico (partindo dos sons correspondentes às letras); e da silabação (emissão de sons),
partindo das sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o ensino da leitura com a apresentação das letras e seus
nomes (método da soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou das famílias silábicas (método da silabação), sempre de acordo com certa ordem crescente de dificuldade. Quanto à escrita, esta se
restringia à caligrafia e ortografia, e seu ensino, à cópia, aos ditados e à formação de frases, enfatizandose o desenho das letras. Disponível em < http:// portal.mec.gov.br/seb > Acesso em: 10 de jun. de 2008.
11
Lídio Leopoldo, nascido em 7/08/1944, estudou na Escola Isolada Municipal da Vargem Pequena em
meados de 1950. Sua professora chamava-se Rosa Lucia de Brito. Entrevista concedida a Virgínia Pereira
da Silva de Àvila, em 3/3/08.
12
O distrito de Canasvieiras, localizado ao norte da ilha de Santa Catarina, compreendia Ponta das Canas,
Ponta Grossa, Vargem Grande e Vargem Pequena (CABRAL, 2004, p. 213).
13
PINHEIRO, Lídio Leopoldo. Conhecendo a história das intendências. Jornal Rota da ilha, Canasvieiras
- Florianópolis, 2005. O artigo é guardado com outros que o sr. Lídio costumeiramente envia para publicação em pequenos jornais de circulação no norte da Ilha de Florianópolis. O artigo foi recolhido na data
da entrevista realizada pela pesquisadora em 3/03/08.
14
Maria (nome fictício), nascida em 1933, na Praia de Canasvieiras, foi professora da Escola Mista Municipal de Ratones em 1951; fez apenas o ensino primário e credita sua formação à professora “Rosinha”
(Rosa Lucia de Brito), considerada por muitos como uma excelente professora. Entrevista concedida a
Virgínia P. da S. de Ávila e a Angela Beirith, em 14/11/07.
15
Foi utilizado como apoio e referencial o livro de Libânia Nacif Xavier – Para além do campo educacional: um estudo sobre o manifesto dos pioneiros da educação nova (1932). Bragança Paulista: EDUSF,
2002. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi assinado por 26 signatários, oriundos de diferentes áreas e redigido por Fernando de Azevedo. Nele são traçadas as bases filosóficas e didáticas para o
ensino no País. Sob o título A Reconstrução Educacional no Brasil: ao povo e ao governo, foi divulgado
em 1931 e anunciado por Nóbrega da Cunha na IV Conferência Nacional de Educação, realizada no Rio
de Janeiro por iniciativa da Associação Brasileira de Educação e publicado em 1932. Baseado no princípio da vinculação da escola com o meio social, “a Educação Nova” surge orientada por uma nova ética
das relações sociais, caracterizadas pelos valores de autonomia, respeito à diversidade, igualdade e liberdade, solidariedade e cooperação social”. Assinam o manifesto Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira,
Lourenço Filho, Afrânio Peixoto, Paschoal Lemme, Roquete Pinto, Cecília Meirelles, Hermes Lima, Nóbrega da Cunha, Edgar Süssekind de Mendonça, Armanda Alvaro Alberto, Venâncio Filho, C. Delgado
de Carvalho, Frota Pessoa, Raul Briquet, Sampaio Dória, Noemy Silveira, Atílio Vivacqua, Júlio de Mesquita Filho, Mario Cassanata, A. Almeida Júnior, J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Paulo Maranhão, Garcia de Rezende, Raul Gomes.
16
A palavra aluno/a não é utilizada pelos Pioneiros da Educação Nova; sempre que houver referência ao
Manifesto, adotar-se-á a palavra educando/a.
17
FARIA FILHO, Luciano Mendes e VIDAL, Diana Gonçalves. Os tempos e os espaços escolares no
processo de institucionalização da escola primária no Brasil. Revista Brasileira de Educação, v., nº 14,
Mai/Jun/Jul/Ago, 2000. Neste artigo, os autores chamam a atenção para a relação entre escolarização de
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conhecimentos e tempos e espaços sociais, sendo a construção de espaços adequados para o ensino; também chamam a atenção para a definição de tempos de aprendizagem reclamadas desde o século XVIII. A
definição de aprendizagem, segundo os autores, estava relacionada não apenas à possibilidade de a escola
vir a cumprir as funções sociais que lhe foram crescentemente delegadas, mas, também, à produção da
singularidade da instituição escolar e da cultura que lhe é própria. Os tempos e espaços são sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a busca de delimitá-los em anos, séries, horários, relógios,
salas, etc. deve ser compreendida como processo ou movimento em direção à institucionalização da escola.
18
O termo “formação integral aparece três vezes no texto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
encontrado também como educação integral. Refere-se ao direito do indivíduo a uma educação pública
que alcance diversos níveis de sua formação. As reformas iniciadas nos anos 20 tinham como consenso a
necessidade de ampliação do tempo de escolarização primária e da jornada diária do/a educando/a”; no
entanto, isto ficou muito mais no plano das idéias do que na sua efetivação prática.
19
Realiza viagem à Europa em 1925 e duas viagens aos Estados Unidos; a primeira, em 1927, e a segunda, em 1928. Nestas viagens, teve a possibilidade de observar diversos sistemas escolares. Nos Estados
Unidos, entra em contato com a obra do filósofo americano John Dewey, que marcou decisivamente sua
trajetória intelectual. Para maior aprofundamento, ver Ávila (2007).
20
O complexo educacional idealizado por Anísio Teixeira constava de quatro Escolas-Classe com capacidade para 1 000 alunos/as cada, em dois turnos de 500, e uma Escola–Parque, composta dos seguintes
setores: pavilhão de trabalho; setor socializante; pavilhão de educação, jogos e recreação; biblioteca; setor
administrativo e almoxarifado; teatro de arena ao ar livre; setor artístico. A Escola-Parque complementava de forma alternada os horários das Escolas-Classe, e assim o/a educando/a passava o dia inteiro no
complexo onde também se alimentava e tomava banho. A proposta de Anísio Teixeira era a universalização de uma nova escola, ou escola única onde as crianças de todas as posições sociais iriam formar a inteligência, o caráter, os hábitos de pensar, de agir e de conviver socialmente. O indivíduo poderia buscar na
escola e pela escola a sua posição social, numa sociedade moderna e democrática. Para ele, a escola eficaz seria de tempo integral, tanto para alunos/as, quanto para os/as professores/as. Ressaltou no trabalho
da Escola-Parque e das Escolas-Classe a importância da educação escolar como via de acesso à civilização letrada. Para maior aprofundamento, ver em Cavaliere (2008).
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A GUERRILHA DA EMPENHOCA – OS EXAMES LICEAIS ENTRE A CREDIBILIZAÇÃO E
OS JOGOS DE INFLUÊNCIA (1873 -1894)
Rodrigo Martins Pinto de AZEVEDO
CIIE da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Univerisidade do Porto

PA L AV R A S- C H AV E
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Temos certo que o serviço dos exames finaes tem a mais directa e
decisiva influencia na prosperidade ou decadencia da nossa Instrução
Secundaria, conforme for bem ou mal dirigido; e sendo de alta
conveniencia social que os diplomas conferidos à mocidade escolar
exprimam verdadeira e sábia habilitação, tanto para o ingresso e
aproveitamento nos estudos superiores e especiaes, como para a
formação e educação do caracter nacional.1
Os exames constituíram sempre um dos cernes de cada ano lectivo nas instituições
escolares, muito particularmente nas liceais. Eram considerados como momentos decisivos para
cada aluno e para os seus pais, bem como para as escolas de Ensino Particular e os leccionistas
que pululavam, no Portugal Oitocentista, em torno dos liceus, parasitando-os, sendo a
aprovação, na generalidade dos casos, uma ocasião relevante de encenação e afirmação social.
Deste modo, qualquer mudança no sistema rotineiro, que foi sendo gizado ao longo das
primeiras três décadas de funcionamento dos liceus, trazia forte perturbação, protestos,
realização de reuniões reivindicativas, agitação na Imprensa e discussões parlamentares.
O Regulamento do Ensino Liceal de 1873, publicado na sequência da Reforma de 1872,
trouxe uma alteração profunda em alguns aspectos do processo de exames, a mais saliente das
quais foi, sem dúvida, a modificação da composição dos júris. Passaram a ser constituídas
comissões para esses exames, uma para cada uma das três Circunscrições em que, para tal
efeito, o país foi dividido. Podiam pertencer a essas comissões os professores do Ensino Público
Superior, Secundário e Especial, os membros da Academia Real das Ciências e, ainda, indivíduos
conhecidos por possuírem competência numa ou mais das disciplinas a examinar. Os
professores liceais, embora constituíssem a maioria dos membros das referidas comissões,
estavam impedidos de examinarem nas suas escolas, pelo menos nas disciplinas que tinham
leccionado, não podendo qualquer júri ser composto por uma maioria de docentes do próprio
liceu.
O objectivo fulcral deste trabalho reside no desocultar todo o jogo de forças que se
enfrentaram – entre o Regulamento do Ensino Liceal de 1873 e a Reforma de 1894 - em torno
da decisão do Poder Central, ou, pelo menos, da influente Direcção Geral de Instrução Pública,
de credibilizar o processo dos exames liceais. Ou seja, compreender como os diversos actores
em presença reagiram, impondo, aceitando, ou tentando resistir e reverter a situação, bem
como as várias formas de que se revestiram esses actos.
Este trabalho partiu da análise do elevado número de volumosos maços contendo as
mais diversas espécies documentais (ofícios, circulares, ordens de serviço, relatórios,
memorandos, telegramas, autos de investigação, processos disciplinares, abaixo-assinados e
petições, entre outras) existente nos documentos da DGIP pertencentes ao Arquivo do
Ministério do Reino, integrado na Torre do Tombo. A partir do estudo dos Copiadores de
correspondência expedida e recebida dos Liceus de Braga e de Viana do Castelo, foi possível
completar informações e cotejar perspectivas. Para além disso, procedeu-se à análise dos Livros
de Actas das Reuniões do Conselho Superior de Instrução Pública, depositados no Arquivo
Histórico do Ministério da Educação. Este estudo, que se pretendeu detalhado, foi completado
pela análise de notícias sobre o ambiente que, anualmente, se gerava em torno do processo
dos exames, bem como de artigos de opinião publicados, no período em questão, em vários
jornais bracarenses.
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Um passo na uniformização do Ensino Liceal – a criação das Circunscrições
Académicas
A instituição das três Circunscrições Académicas veio trazer uma nova figura, a dois tempos
cronológicos, designativos e de poder diferenciado – a de presidente2 da Comissão de Exames
(que dirigia uma estrutura fluída e existente apenas nos períodos de avaliação final), a partir
logo de 1873 e até à Reforma de 1880, e a sua transformação em inspector (que passa, até à
extinção do cargo em 1892, a superintender uma estrutura permanente e com poderes de
vigilância e controlo), após a entrada em vigor desta Reforma. Estes responsáveis, (geralmente
professores dos Ensinos Superior ou Especial) de uma primeira estrutura de descentralização
regional neste âmbito, eram nomeados pelo Governo e assumiram um papel de intermediação,
apenas quanto aos exames, no primeiro caso, ou na generalidade das relações entre as
autoridades escolares e o Ministério da tutela, no segundo caso. Neste último contexto,
(ancorados nas visitas obrigatórias que, ao longo de cada ano lectivo, faziam a todos os liceus)
passam, no seu papel de agentes de normatização, a quem tinha sido atribuída a função de
impor nos vários liceus um cumprimento estrito, nos campos burocrático e pedagógico, da
legislação e normas dimanadas do Poder Central, a aconselhar, criticar, ordenar, queixar-se, de
um modo que, por desconhecido até então, foi considerado como intromissor, conduzindo a
reacções explicitamente desfavoráveis de reitores, professores e de muitos dos interesses que
gravitavam em torno dos liceus, tanto no capítulo económico, quanto nos do prestígio social e
político.
Reacções dos professores e reitores ao novo formato dos exames

Entre nós o exame é tudo. Das provas sucessivas da frequencia do
alumno não cuida o legislador (...) se o professor cumpre como deve
as suas obrigações escolares, se comprehende o espírito do
programma, se emprega o melhor methodo, se explora e guia com o
maior cuidado as faculdades do alumno, ninguem tracta, nem as
providencias legislativas nem as regulamentares se occupam com
semelhantes ninharias; o exame é tudo; e para o exame é que todas
as attenções se voltam, e todas as minudencias se prescrevem.3
Esta opinião crítica mostra, desde logo, o habitual desassombro das afirmações de vários dos
responsáveis das Circunscrições. Por outro lado, vem sublinhar a importância simbólica e real
atribuída aos exames.
Muitos professores liceais não aceitaram, de boamente, a criação das comissões de exames e a
sua intromissão num foro que sempre tinha sido, em cada liceu, dos seus próprios docentes. Tal
é manifesto em diversos documentos, com alusões mais ou menos explícitas a tal situação,
inclusivamente nos relatórios anuais que os docentes enviavam à DGIP:

Esses jurys ambulantes de exames que nem sempre são constituidos
na sua totalidade por pessoas amadurecidas no ensino (...); e cuja
votação por escrutinio secreto quasi annulla a garantia da publicidade
da exhibição das provas: não são, em minha opinião, a ultima palavra
do legislador quanto ao julgamento das provas de habilitações.4
Os membros das comissões de exames bem sentiram tal clima e, em vários casos, o
comunicaram:

O novo systema de exames que este anno se innaugurou, parece ter
dasagradado aos professores dos Lyceus. Alem da indifferença (se
não hostilidade encoberta), que a Comissão notou em muitos dos
professores publicos foi bastante sentida a falta de cooperação no
serviço de exames.5
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Os docentes temiam a perda de prestígio público e simbólico, junto da comunidade e dos seus
alunos, que a sua exclusão dos júris locais podia parecer significar, mesmo quando eram
nomeados para examinar noutros liceus. No dizer de um deles, então a exercer o cargo de
reitor: “A dignidade e os interesses do professorado official estão sendo profundamente feridos,

arrefecendo o zêlo pelo ensino, e tendendo cada dia a afrouxar mais a disciplina dos alumnos,
cujos principais fiadores são o medo ou a esperança dos exames finnaes.”.6
Pelo seu lado, diversos reitores encararam a entrada, nos respectivos liceus, dos elementos das
comissões num papel de destaque e de poder, que extravasava o seu, como uma violação
explícita da autonomia das escolas e, em suma, da perda de um aspecto crucial do poder
efectivo e simbólico que detinham nas instituições e nas cidades em que elas funcionavam.
Alguns não se coibiram de, entre outros documentos, nos relatórios anuais que enviavam ao
Poder Central, criticarem o novo sistema, ou, pelo menos, a actuação de alguns examinadores
enviados aos seus liceus.
Em vários casos, os presidentes das Comissões de Exames queixam-se de comportamentos
hostis, pelo menos sob a forma passiva, de reitores e professores secretários:
Quando o jury, a que presidi, chegou ao Lyceu daquela cidade, [Viana
do Castelo] no dia 16 de Agosto p.p., não encontrou nada do que se

devia esperar para alli começarem os exames. Livros classicos, papel,
pauta de examinandos, mesas para serviço e tudo o mais que
depende do cuidado do secretário, ou estava confundido, deslocado e
coberto de pó, ou ainda não fôra devidamente preparado.
Esta falta de zelo de funcionarios publicos, aproveitara algumas
apreciações temerarias sobre a forma do exame e pessoal para elles
nomeado, animou os estudantes á practica de actos menos
respeitosos para com os examinadores.7
A assistência vigilante e controladora do público
Sobre diversos examinadores eram lançadas acusações de escassa competência para o
desempenho das suas funções, fossem eles professores liceais, de outros ramos do Ensino,
Público ou Privado, ou outros indivíduos sem ligação à docência convidados como especialistas,
como a Lei permitia (advogados, proprietários, médicos, altos funcionários públicos ou padres,
entre outros).

Os restantes vogaes não possuiam sufficiente facilidade em falar a
lingua [francesa], d’este modo, ainda que bons grammaticos, alguns
querendo desempenhar pela sua parte esta missão que o programma
lhes incumbia, acharam difficuldades, e algumas vezes commettiam
incorrecções. Que são sempre objecto de reparo para o publico que
assiste a estes exames, e cuidadosamente registra o mais pequeno
descuido de quem tem a difficil missão de examinador a
desempenhar.8
A palavra público surge recorrentemente nos mais variados documentos, muito particularmente
em relatórios sobre o decurso do processo de exames. Ele e a sua avaliação deste eram
temidos, tendo que ser levada em conta. Como afirmava um responsável: “O publico, cujo juiso

não deve tambem perdêr-se de vista, era pouco favoravel ao modo como se procedia nos
interrogatorios”.9 Este público era constituído por parentes dos examinandos, outros alunos,
professores e explicadores privados e, acima de tudo, por muitos membros das elites locais
que, quotidianamente, faziam uma autêntica romaria até ao interior das salas de exame.
Os actos de exame eram de assistência livre, tanto os orais, quanto os escritos. Por diversas
vezes, reitores tentaram afastar os espectadores dos exames escritos, mas tal foi sempre
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recusado pelos diversos governos. Em 1874, Rodrigues Sampaio, então ministro do Reino, na
sequência de incidentes graves sucedidos no Liceu do Porto, entre os espectadores de um
exame escrito e o reitor, que os expulsou da respectiva sala, decidiu, baseado num parecer da
Procuradoria-Geral da Coroa:
1º Que todos os exames devem ser publicos conforme se acha

estabelecido no Decreto com força de lei de 20 de Setembro de
1844;10
2º Que nas salas dos exames deve sempre haver espaço reservado
para o publico, tomando-se as necessarias providencias, afim de que
os espectadores se conservem separados dos examinandos e não
perturbem o andamento do serviço;
3º Que a policia das salas dos exames pertence aos presidentes das
mezas e aos reitores; não sendo porem permissivel que, para manter
a ordem e regularidade dos trabalhos, se altere a natureza do acto
dos exames, tornando secreto o que a lei manda que seja publico.11
As consequências desta interpretação legislativa foram óbvias. Ao escutarmos a voz de alguns
responsáveis, é possível verificar, por exemplo, que: “Observo sempre que em dias das provas

escriptas é precisamente quando a sala dos exames regorgita de espectadores, que se
obstinam em formar columnas na frente da meza e aos lados dos examinandos.”.12 Ou, segundo
o mesmo reitor vianense: “É sabido que alguns examinandos illudindo toda a vigilancia, no que
tambem muito os favorece a disposição das salas, logram todos os annos receber de fora a
resolução dos problemas.”.13 Ou, ainda: “Faz-se tam mal a policia nas cazas d’exames, que só
não recebe de fora o problema resolvido quem não quer”.14 Em diversos documentos oficiais
surgem relatos sobre a atitude de pais e professores do Ensino Particular que, após a leitura, ou
escrita no quadro, do ponto de exame, que tinha sido tirado à sorte por um aluno, de entre os
depositados numa urna, corriam para o exterior da sala para o resolverem, regressando,
posteriormente, tentando, sob a forma escrita, ou oral, transmitir as soluções aos estudantes.
Neste contexto, era muito difícil aos examinadores e reitores fazerem cumprir o conselho da
Junta Consultiva de Instrução Pública: “Obstar a que alguns Directores de collegios e

professores indiquem por signaes convencionaes, ou por outros meios, o modo de resolverem
os examinandos os pontos para as provas escritas”.15
A empenhoca, ou o enredar dos examinadores nas teias pressionantes do
relacionamento social

É prohibido aos examinadores acceitar ou receber carta, papel ou recado algum em acto de
exame, com qualquer pretexto que seja.16 A cunha, a empenhoca, como então se dizia era
procurada como a salvação mirífica dos examinandos. Como constatava um dos responsáveis
da Circunscrição nortenha, os estudantes “se appresentam em vez de habilitações com

braçados de cartas de recomendações que são uma verdadeira perseguição para os
examinadores, principalmente em terras pequenas”.17 Um professor, eleito pelos seus pares dos
liceus nortenhos para o CSIP, reflectia, num relatório apresentado aquele Conselho, sobre a
realidade de exames onde a protecção, tida, em muitos casos, como certa, conduzia a que os
alunos não estudassem para as provas que iriam realizar:
(...) se tudo varia com o acaso da composição do jury de exame, não é

natural que o alumno se contente com umas generalidades banaes,com
a superficialidade balôfa, tractando mais que tudo de descobrir, de
procurar, de conseguir no fim do anno recomendações e empenhos,
aos quaes e á sua boa estrela confia mais o resultado do exame, do
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que a um estudo pertinaz, e a uma applicação incessante de todo um
anno lectivo?18
Exceptuando os casos de Lisboa e do Porto, todas as outras cidades onde se situavam liceus
eram de pequena, quando não pequeníssima, dimensão populacional. Os professores, mesmo
quando providos vitaliciamente, aí viviam e estabeleciam as suas relações sociais. Para além
disso, a maioria deles, pelo menos no caso dos liceus minhotos, desempenhava outra actividade
profissional fora dos liceus (como médicos, advogados, militares, comerciantes, industriais,
jornalistas ou proprietários de jornais, sacerdotes, entre outras actividades), o que os colocava
muito mais expostos a um mundo onde se entrecruzavam influências que, ao longo dos
tempos, se iam entretecendo no contexto dos pequenos poderes e dependências, bem como
das solidariedades locais. Os inspectores conheciam bem essa realidade e relatavam-na
explicitamente à tutela:
Sendo [nas cidades com liceus nacionais] muito intimas as relações, o

conhecimento e sociabilidade, avolumam-se pressões politicas e
pedidos de toda a ordem, que collocam os professores, muita vez, em
difficilimas collisões.19
Esta situação agravava-se substancialmente no caso dos professores provisórios, como, tendo-a
observado directamente no seu papel de membro de júris de exames do Ensino Secundário,
assinalou detalhadamente Bernardino Machado:

Há mais instante, a preoccupal-o, o interesse da propria situação, e,
como a conservação do logar depende d’aquellas influencias partidarias,
em vez de ser elle que com a sua illustração e com a sua justiça dirija a
sua aula, entram-lhe pela aula a dentro todos os parentes e amigos
importantes dos seus alumnos, e disolvendo-lhe a disciplina,
impossibilitam-lhe o ensino. É preciso ensinar pouco para não
embaraçar os discipulos poderosos, para os não humilhar deante dos
outros, para os não impedir do exame, é preciso exigir ainda menos no
exame para os não reprovar. Assim se tornam os lyceus na eschola de
aprendisagem do empenho, da recommendação, na eschola da
preguiça e do desvanecimento, preparatorios seguros, mas para a
immoralidade. Eis o que urge remediar immediatamente.20
A nomeação dos professores provisórios, efectuada anualmente e caso a caso, tornou-se,
devido a nenhum Governo ter aberto concurso para novos professores efectivos ao longo de
cerca de duas décadas, campo de exercício de influências políticas e pessoais de toda a ordem
e, concomitantemente, de latas dependências de cada um destes relativamente aos seus
“protectores”. Claro que, como tão bem assinala Bernardino Machado, o momento fulcral de
retribuir a sua colocação no liceu e de assegurar, em muitos casos, a subsistência profissional e
económica no ano lectivo seguinte era o dos exames. Aí tinham que atender a uma série de
pedidos, que para muitos deles não eram mais do que ordens imperativas, de aprovação dos
alunos internos e externos.
Mariano Ghira, um dos vogais da JCIP, durante um debate prévio à aprovação da nova
legislação sobre os exames, ao alertar para a necessidade de uma maior maior exigência dos
júris, reconhecia que tal iria levar à oposição “de alguns professores [do ensino público] que
leccionam particularmente”21, bem como de “alguns Directores de collegios, e professores que

muito interessam em que se não difficultem as aprovações dos seus estudantes, muito embora
com prejuiso da instrucção”.22 Outro membro da Junta, José de Lacerda, acrescentou mesmo
haver necessidade “de se não trepidar diante das manifestações que podem vir d’aquelles que
attendam mais aos lucros proprios que ás vantagens do ensino, que o Governo tem obrigação
de zelar no interesse geral”.23
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A promiscuidade, apesar de várias proibições ou interdições parciais de tal prática, entre a
docência nos liceus e nos colégios por parte de muitos professores, dando, ainda, outros, ou os
mesmos, explicações nas suas casas, onde alguns chegavam a alojar estudantes como
pensionistas, ou nas dos alunos, era muito grande, principalmente nas cidades de maior
dimensão. Tal conduzia a suspeitas, quando não à existência, de práticas violadoras da ética
profissional no decurso dos exames. As autoridades académicas sublinhavam-no
frequentemente, como é expresso, por exemplo, na seguinte afirmação de um inspector da 2ª
Circunscrição: “ (...) quando o leccionista é ao mesmo tempo professor official e juiz, fica muito

adeantada a solução do problema”.24
Os responsáveis da Administração Educativa estavam cientes desta situação e tentavam
diminuir o seu impacto, como é revelado em diversos documentos confidenciais enviados a
inspectores e reitores. O seu teor era similar ao seguinte:

Convem pois que V.Exª tanto quanto possivel directamente e ao
mesmo tempo requisitando a mais zelosa cooperação dos Reitores
continue a pôr o melhor empenho em verificar e evitar essas queixas,
habilitando-se simultaneamente a informar o governo sobre as
necessidades a que convenha occorer para mais e melhor assegurar a
seriedade, a correcção e o prestígio de taes actos.25
Os inspectores pelo seu lado, desconfiando que as propostas de júris de exame, feitas pelos
Conselhos de professores, escondessem interesses ocultos alteravam-nas constantemente.

O bom serviço dos exames depende da escolha de jurys dignos e
devidamente instruidos. Por este motivo e no intuito de minorar as
pressões que, principalmente nas terras de provincia, soffrem os
vogaes examinadores, foram por esta Inspecção modificadas, em
ambas as epochas de exames, as propostas dos jurys feitas pelos
Conselhos dos quatro lyceus nacionaes.26
Algumas autoridades chegaram mesmo a assinalar a possível existência de fenómenos de
corrupção, entre os docentes:

Em parte devido á insistencia com que homens altamente collocados
dirigem todas as epochas de exames cartas de empenho
recommendando a approvação de alumnos (...) ha muito que correm
boatos de que neste lyceu são approvados estudantes mediante
quantias previamente estipuladas. É verdade que deste lyceu, como
de muitos outros, têm saido rapazes para os cursos superiores muito
mal preparados de estudos secundarios. Se esta occorencia resulta da
fraqueza dos professores que nem sempre tem animo de resistir aos
pedidos que lhes são dirigidos, se da venalidade de alguns mais
salientes em apadrinhar determinados alumnos, não é facil de
averiguar27.
As redes de sociabilidade entre familiares, amigos e conhecidos de várias cidades eram
activadas, procurando capturar, nas suas malhas, os examinadores vindos de fora e torná-los
receptivos a pedidos de favor quanto a determinados examinandos.

Nas sédes dos lyceus, considera-se grande honra receber como
hospede, algum examinador, que venha d’outro estabelecimento
scientifico, na esperança de conseguir algum predominio sobre elle.28
Os examinadores vindos de outras localidades eram, acima de tudo, motivo de desconfiança,
quando não de forte animosidade, por parte dos pais. No contexto de uma sindicância a várias
irregularidades verificadas no liceu bracarense, o sindicante anexou um pequeno bilhete de um
pai que se queixava, apenas, das faltas dadas por um professor de latinidade. No, entanto, o
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comentário final era muito explícito quanto ao modo como eram vistos os examinadores
externos:

O meu filho não tem tido aula de latinidade no padre mestre no lyceu
ha um mez. Agora só falta mandarem examinadores de fóra para me
reprovarem o filho.
Braga 19 de junho de 1883.
Um pae que chora os 4500 reis que deu para a matricula.29
O quotidiano dos empenhos visto pela Imprensa
A Imprensa dava sempre aos exames, como facto de relevância social que eram, um forte
destaque. Ao longo do período em análise, os jornais eram ainda, praticamente sempre, de
cariz eminentemente político e partidário, sendo, geralmente, pertença de influentes, muito
particularmente dos dois partidos rotativistas, ou de saudosistas do Miguelismo. Mudando,
embora, a sua perspectiva, conforme o Partido que governava, os artigos de opinião que neles
surgem e, principalmente, as notícias dos acontecimentos sucedidos nos liceus e alguns artigos
satíricos, permitem conhecer e compreender melhor o ambiente quotidiano destes pequenos
períodos anuais.

Todos os anos ouvimos queixarem-se os chefes de familia, de que os
exames estão rigorosos; todos os anos vemos esta cidade
transformada em vasto campo de supplicantes, a encherem as
algibeiras dos malfadados professores com bilhetes de
recommendações: não se dá um passo, não se entra no Passeio, não
se toma uma cerveja n’um botequim, sem que sejamos todos
assaltados pelos paes, pelos protectores, pelos tios e pelos irmãos dos
estudantes, com estas fataes e invariaveis interrogações:
Quem é um bom empenho para francez?
Quem tem relação com fuão?
Você não me recommenda com instancia este estudante em
mathematica, porque os examinadores estão diabolicos?
E este fuão em latim?
E aquelle fuão em philosophia?
Enfim, é um verdadeiro inferno!30
Embora estejamos em presença de uma sátira, este texto de um dos jornais bracarenses
mostra, à saciedade, o ambiente habitual nos meios de frequência essencialmente burguesa (o
Passeio Público, ou o botequim) durante o período em que sucedia, nos liceus, o processo de
avaliação final.
Cada vez que mudava um membro de um determinado júri, visto que os examinadores iam, em
boa parte do período em análise, circulando entre diversos liceus, o novo elemento era visto
como alguém que ameaçaria:

Reprovar os alumnos, os paes e até a propria policia, que mansa e
quieta estaciona aborrecida em frente de cada uma das salas dos
exames! (...)
A subita apparição pois d’uma cara nova n’uma meza qualquer
d’exames, vale uma perfeita debandada.
Os estudantes fogem; os paes dos ditos ficam embasbacados; os
padrinhos pintam a manta, e os proprios examinadores em surdo
monologo, coçando a cabeça, dizem lá com os seus botões; ora...
bolas31.
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Credibilização versus intimidação – Os examinadores sob os insultos e a violência
estudantil e paterna
N’este lyceu [de Braga] e principalmente no de Vianna do Castello,

parece que a vontade, os pedidos e até a pressão de individuos
importantes pela sua influencia pessoal ou politica pretendiam
dominar os jurys nos casos de verdadeiro interesse de approvação.
Quando o nivel dos exames se eleva a um justo limite é exemplo de
odiosas excepções. Manifesta-se a rebellião e a vingança, não tanto
da parte dos alumnos, mas principalmente dos individuos a quem não
póde conceder attenuante a verdura dos annos juvenis.32
O insulto e a violência física sobre os examinadores, embora não fossem uma constante,
tornaram-se bastante frequentes como reacção dos pais e, muito particularmente, dos
estudantes, quando a empenhoca não resultava. Logo em 1873 os examinadores foram
recebidos hostilmente, apenas franquearam a porta de alguns liceus:

Deram excellente fructo as reformas feitas pelo snr. ministro Sampaio.
Os examinadores, que teem andado por ahi ás carreiras, ganhando
uma libra por dia, e distribuindo reprovações por todos os lyceus do
reino não teem sido muito acatados pela mocidade estudiosa.
Quando chegaram aqui a Braga os sabios escolhidos para fazerem
exames finaes no lyceu d’esta cidade e transpozeram as portas do
estabelecimento scientifico foram saudados com uma assuada
acompanhada de assobios.
Graças á força publica a sciencia ficou immaculada e os labios
assassinos dos snrs. estudantes foram contidos no respeito que todos
devem tributar aos homens ... eminentes ... em reprovações.33
Actos deste género levaram a que se tornasse habitual a requisição da Polícia e, mesmo do
Exército, por parte dos reitores, inspectores, ou autoridades tais como os administradores dos
Concelho ou Governadores Civis. Muitas vezes, a Polícia, principalmente, passou a fazer rondas
dentro dos liceus e vigilância fixa às portas das salas de exame.
Um pouco por todo o País, os tumultos sucederam-se, com tentativas de agressão, intervenções
policiais e suspensões dos exames, por decisão governamental. Os jornais davam informação
constante de alguns destes actos:

Em Vizeu houve grande assuada aos lentes que foram fazer exames
finaes ao lyceu d’aquella cidade, e o resultado foi o governo mandar
suspender esses exames. Tambem no lyceu de Vianna foram os
professores recebidos tumultuariamente. A suffocação do tumulto,
que por certo assumiria um caracter grave, deve-se às admoestações
d’um professor do mesmo lyceu e ás auctoridades administrativas que
lá compareceram.
No lyceu do Porto estabeleceu-se tal rancor entre os examinandos,
que até houve necessidade das attenções da polícia e da guarda
municipal e a não ser a protecção da força publica, teriam os
senhores examinadores acabado ali, em pleno lyceu do Porto, a sua
peregrinação na terra.34
Os relatórios enviados, pelos coordenadores do processo de exames, à tutela revelam, com
detalhe, todo o ambiente de conflito aberto verificado em 1873, mostrando que da parte dos
jornais não tinha havido empolamento no relato dos acontecimentos. Assim, por exemplo:

Em Braga tomaram maior vulto as assuadas, porque alem dos ditos
injuriosos e ameaçadores aos examinadores, fora do Lyceu, tambem
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se repetiram no dia 28 de Julho dentro da sala dos exames de
Desenho,a ponto de obrigar os examinadores a interromper e
terminar com o serviço naquelle dia. Foi preciso, para acabar por uma
vez com estas assuadas, recorrer á força armada, e ter em custodia
por algumas horas os principaes amotinadores.
(...) os estudantes mostraram-se faltos de educação e de respeito,
até mesmo para com os seus proprios mestres.35
Estava-se em presença de um contexto de forte pressão e de intimidação, logo no momento da
chegada dos membros do júris aos liceus, procurando-se, assim, condicionar as suas futuras
decisões sobre os exames, que seriam realizados em seguida.

Os examinadores de Desenho ao entrarem hoje no pateo do lyceu
d’esta cidade foram apupados, embrulhados em onda e ameaçados
até com insultos corporaes (...) O meu collega de Braga partecipoume hoje que alguns estudantes extranhos vinham insobordinar os de
cá, o que se não averiguou ainda.36
Os próprios Governadores Civis, enquanto autoridades distritais máximas, tiveram dificuldades
em atalhar o clima de ameaça quase constante, fazendo notar a possível existência de
contactos e coordenação de acções entre estudantes de vários liceus. Eram, por vezes,
efectuadas cargas policiais sobre os manifestantes e presos alguns deles. No entanto, estas
detenções costumavam durar, apenas, algumas horas: “A mesa de Desenho nega-se a

funcionar em consequencia de insultos de palavras apezar das precauções policiaes (...) Foi
preso um estudante, evadindo-se outros que saltaram de umas janellas abaixo.”.37
As participações das autoridades académicas às civis, relativas a comportamentos
transgressores no decurso dos exames, eram usuais. Neste contexto, essas atitudes eram
consideradas como conformando um grave desrespeito a uma autoridade – o júri de exames –
constituída. Um caso exemplar sucedeu com uma queixa do reitor do liceu de Braga contra três
indivíduos, apenas um dos quais era estudante, por entrarem no local do exame de Filosofia
com bengala, o que era proibido e por discutirem com o presidente do júri e insultaram-no. No
dizer do reitor:

Néste acto faltou-se á disciplina interior do estabelecimento, ao
prestigio da meza, á dignidade dos professores, tornando-se por isso
merecedor de punição para desagravo publico. Por isso tenho a honra
de participar a V.Exa. para que se digne proceder sobre o assumpto
de modo que satisfação possa ser dada á meza constituida para o
exercicio de funcções que não deviam ser interrompidas
impunemente.38
O clima conflituoso iniciava-se antes, ou durante, os exames, prosseguindo, após eles, tanto
dentro do liceu, quanto no seu exterior. Assim, o ambiente urbano tornava-se também campo
de contestação ao examinadores e de provocações, quando não de agressiva confrontação.
Citem-se dois casos, de entre um número significativo de outros encontrados. O primeiro
verificou-se no liceu e cidade de Viana do Castelo:

O respectivo Reitor mandou abrir auto de investigação por causa de
um officio do Doutor Bernardo d’Albuquerque, delegado do Presidente
da 3ª Circumscripção de exames, o qual recebera pelas 4 horas da
tarde de hontem, participando-lhe que se acabaram de practicar neste
lyceu dous factos de gravidade, sendo um o terem-se atirado duas
maçãs para junto da meza dos examinadores de philosophia e sendo
outro o arremesso d’uma pedra contra um daquelles examinadores,
Pinheiro d’Almeida, do cimo do patim parapeitado para as escadas,
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por onde ia descendo o referido examinador. (...) Para alem dos factos
referidos se déra tambem no dia 28 uma especie de tentativa de tiro á
porta do lyceu e o d’umas batatas atiradas d’uma janella da rua de S.
Sebastião, sobre o mesmo professor Pinheiro, isto no fim da tarde de
hontem.39
O segundo, em plena rua bracarense:

Em um dos ultimos dias, dizem-nos, ficaram repprovados quatro
alumnos do lyceu, nos seus exames d’Introducção: os rapazes não
gostaram da brincadeira; e attribuindo a sua reprovacção a motivos
menos justos, da parte do respectivo professor, quizeram tirar
desforra indo ameaçal-o quando elle recolhia a casa!40
A participação ao Poder Judicial de actos ainda mais graves – agressões – era a regra. No
entanto, não foi possível apurar se vieram a ser motivo de processo e decisão em Tribunal.

Remeto a V.Exa. por copia a participação, que recebi do professor
examinador n’este Lyceu, na presente epocha lectiva, Dor. Alfredo
Filgueiras da Rocha Peixoto, que cobardemente, foi hontem
aggredido, fora do edificio do Lyceu, por motivo de serviço academico
pelo estudante (...), morador na rua de Chãos de Baixo, facto de que
os policias em serviço no Lyceu deram conhecimento por
escripto, hontem mesmo a V. Exa.. Rogo pois a V. Exa. Que
immediatamente proceda conforme o caso urge, fornecendo ao poder
judicial todos os elementos para que prociga o respectivo processo
contra o aggressor que levantou a mão contra o mencionado
professor queixoso por motivo de serviço escolar.41
Um dos inspectores da Circunscrição nortenha, Almeida Garrett, afirma, num relatório, ter sido
ameaçado pelo pai de um aluno externo reprovado. Para além disso, em Bragança, “um alumno
agredira um lente da Universidade e presidente do jury de mathematica”.42 Teria sido óbvio a
instauração de um processo disciplinar, no entanto, no dizer do inspector: “Foi riscado este

estudante, mas, se não fossem as minhas reiteradas instancias ao Conselho do lyceu, talvez
nada se houvera conseguido em prol da disciplina academica.“.43 Este facto vem provar o peso,
que se diria impositivo, dos empenhos dos influentes locais junto de muitos Conselhos Escolares
e das suas decisões, que procuravam contrabalançar a importância institucional e a autoridade
do inspector, muito particularmente quando o agredido não era um dos seus mas, antes, um
professor universitário vindo de Coimbra.
Um número significativo de pais, não conseguido o desiderato da aprovação dos filhos, passava
à prática de actos ameaçadores e insultuosos. Num caso, por exemplo: “Um lente da

Universidade (...) foi insultado de palavras “por uma auctoridade judicial da cidade, em
vingança da reprovação de um filho seu!”44, ou, noutro: “Um vogal da mesa de portuguez e
latim, professor do lyceu de Vianna, apesar de delicado e benevolo, foi insultado nas ruas da
cidade pelos paes de dois examinandos que haviam sido addiados na sua mesa.”.45
Algumas considerações finais
O último Director Geral da Instrução Pública da Monarquia e estudante liceal no período em
equação, Agostinho de Campos, viria a escrever posteriormente que, então, o Liceu “Longe de
ser uma escola, era antes uma espécie de alfândega”.46 Tal frase mostra uma triste realidade,
muito particularmente após 1880, pontuada por sucessivas e desconchavadas Reformas, que
pareciam atender, acima de tudo, aos interesses de muitos eleitores que eram pais de
estudantes liceais, bem como ao poderoso grupo de pressão formado pelos proprietários dos
estabelecimentos de Ensino Particular. Quase tudo era feito para assegurar a rápida passagem
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dos estudantes pelo Ensino Liceal. Paradoxalmente, no entanto, vários elementos dirigentes da
estrutura superior e intermédia da Administração Pública remaram contra a corrente, tentando
credibilizar, pelo menos, o processo de exames. Assim procederam, embora, como já foi
referido, sempre atentos às reacções do público eleitor, os directores da Instrução Pública, bem
como os responsáveis pelas Circunscrições Académicas, especialmente os inspectores.
Aproveitando uma legislação que lhes dava o controlo do processo administrativo dos exames,
procuraram garantir um grau de exigência que pudesse rebater os habituais efeitos das
empenhocas. Para tal, tentaram garantir a formação de júris resistentes a pedidos e pressões e
competentes.
É explícito que se encontrava entranhada na burguesia, que era o grupo social dominante entre
os frequentadores dos liceus, uma cultura do empenho, do patronato, do facilitismo nos estudos
e da obtenção, o mais rápida e fácil possível, do diploma. Claro que este tipo de cultura
recusava a exigência, a independência ética dos examinadores e a justiça do processo
avaliativo. As redes de influências locais não se abateram face à alteração processual dos
exames. Antes, tentaram adaptar-se à nova situação, procurando dominar os examinadores
vindos do exterior, como, anteriormente, estavam habituados a fazer com um número
significativo de professores locais, principalmente os que não sendo integrados na carreira
docente necessitavam de patronato para manterem o seu contrato anual. Quando tal não
resultou, o verniz estalou, surgindo as pressões explícitas de pais e encarregados de educação,
quantas vezes plasmadas em artigos pretensamente críticos surgidos na Imprensa, antes do
início dos exames, ou, mesmo, no decurso destes. Se, apesar de tudo, a reprovação acontecia a
violência verbal, ou física, era uma reacção vulgar de quem considerava normal não a realização
de um estudo quotidiano e empenhado, mas, antes, a obtenção de benesses resultantes dos
jogos de influência.
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Este texto é parte de uma pesquisa maior e traz algumas de nossas indagações junto
ao Grupo de Pesquisas em História do Ensino Rural (GPHER), vinculado ao Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (PPGEd/UFU). O recorte
temporal é de 1899 a 1911, no contexto vinculado a República no Brasil.
Nosso objetivo é analisar processos educativos e/ou culturas educativas por meio de
representações, memórias e culturas do ensino rural de Minas Gerais. A questão problema que
norteia a pesquisa é: em que medida o projeto republicano agregou práticas culturais
pertencentes às camadas populares em seus processos de instrução rural.
Em termos metodológicos utilizamos como fontes históricas Mensagens dos Presidentes
de Estado1 de Minas Gerais, algumas leis que versam sobre a instrução pública primária e
fotografias sobre as “condições” do ensino.
Recorremos aos inventários do Arquivo Público Mineiro. A partir daí identificamos
possíveis fontes sobre o ensino rural em Minas. Constatamos que embora os documentos
apresentem uma organização básica, muitos dados ainda estão dispersos, tanto sobre as
questões temporais quanto espaciais. Após meses em atividades contínuas em campo, lendo e
transcrevendo a documentação selecionada estabelecemos a sistematização de nossos
registros.
Dessa forma, o estudo busca operar a partir dos pressupostos da triangulação, com
vistas à produção de um trabalho que não se esgota nos limites específicos da atividade de
pesquisa. Compreende a pesquisa no interior de um projeto mais amplo de atuação, no caso,
no contexto escolar de fins do século XIX e início do XX. Busca também não perder de vista a
intrínseca relação entre pensamento e ação, bem como a explicação do comprometimento
político com a produção de um conhecimento que deve ser compartilhado. Tal pesquisa se
aproxima de uma proposta de estudar parte da cultura escolar.
[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de
normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as
épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de
socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se
levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a
obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos
pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os
professores primários e os demais professores.2
Com vistas à melhor interpretação da multiplicidade de dados coletados, e acreditando
que o processo de pesquisa qualitativa está inserido em uma nova proposta sobre a concepção
de documentos, ressaltamos a importância de tais registros, pistas ou indícios da presença de
representações3 do ensino rural. Tudo isso se constitui traços da cultura voltada para a
educação rural em Minas Gerais.
Estudos dessa natureza permitirão a melhor construção e compreensão de um campo
de múltiplos atravessamentos nos quais os “discursos” tecidos nas relações sociais podem
demonstrar modos de apropriação de formas e conhecimentos, além das concepções de
educação para determinado público. Embora a citação abaixo esteja em outro contexto,
inferimos que muitos dos desafios da educação destinada ao meio rural, no recorte de nossa
pesquisa, ainda permanecem na contemporaneidade.
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A escola destinava-se a contribuir com o desenvolvimento do meio
rural por meio da ação do ‘homem do campo’. A formação de
professores que estivessem preparados para atuar, não somente com
características específicas da vida no campo, mas no trato com a
higiene, e a profilaxia, era uma necessidade propalada desde o final
do século 19.4
Vale destacar que as escolas rurais em Minas Gerais apresentavam características
próprias. Nesse contexto, em sua maioria, eram de pequeno porte e multisseriada. Havia em
Minas Gerais o entendimento por parte dos administradores de que os professores bem
preparados seriam capazes de exercer suas atividades no magistério com melhor
desenvolvimento e dedicação. Nem sempre, porém, as condições de trabalho docente eram
favoráveis. Em pesquisa recente realizada em Minas Gerais, Silva5 analisa diversos fatores
relacionados à educação rural, entre eles destacamos: estrutura, funcionamento,
financiamento, acesso, condições de ensino entre outros.
Ao buscar retratar parte da situação educacional atual no meio rural, tais reflexões
subsidiam nossa pesquisa, pois passado mais de um século o “cenário da educação no meio
rural de Minas Gerais” ainda é preocupante. Ou seja, “é interessante destacar, em relação ao
número de matrículas no ensino fundamental, que, apesar de o número de estabelecimentos no
meio rural ser mais elevado que no meio urbano, o índice de matrícula no universo urbano é
significativamente superior ao do meio rural.”6 Parece-nos que muitas das situações
encontradas na atualidade a exemplo das turmas unidocentes é uma recorrência de outros
tempos. Nessa direção, a ausência de políticas públicas para as escolas de crianças do meio
rural ainda se faz presente em Minas Gerais.
A partir de estudos da história da educação, por meio de uma visão compreensiva,
muitas das características da República não se limitam única e exclusivamente ao recorte
temporal de 1899 a 1911. Os processos culturais não se esgotam em recortes cronológicos
objetivados. A exemplo disso, a educação/ensino/instrução rural da “nascente” República
brasileira, nos remete às persistências do Império.
A República recebe uma herança característica pelo fervor ideológico,
pela sistemática tentativa de evangelizar: democracia, federação e
educação constituíram categorias inseparáveis apontando a redenção
do país. A República proclamada recebe assim um acervo rico para
pensar uma doutrina e um programa de educação (NAGLE, 1990, p.
261).
Processos de ensino rural devem ser entendidos de forma ampliada, considerando os
diversos contextos. Nagle (1990), ao mencionar a herança recebida pela República, está, a
nosso ver, tratando também de aspectos culturais. O autor relata que a República recebe um
rico acervo. Este, por sua vez, passa a ser conceituado como parte de processos culturais, isto
porque “a cultura pode ser aproximadamente resumida como o complexo de valores, costumes,
crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico” (EAGLETON, 2005,
p. 54). Ao entendermos que os processos de ensino/educação/instrução carregam
características ou heranças do fervor ideológico, reconhecemos que as diversas culturas
“circulantes” em tal período, consoantes com a concepção de cultura de Eagleton (2005), são
categorias possíveis de análises.
A partir de 1915 surpreende-se uma ampla campanha e uma
multiplicidade de realizações configurando um novo momento
significativo: o do entusiasmo pela educação. São ideais, planos e
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soluções oferecidos. Há aqui uma parcela que se liga ao fervor
ideológico do final do Império; mas, agora, este é manifestado pelos
próprios republicanos desiludidos com a República existente,
República que procuram redimir. Trata-se de um movimento de
‘republicanização da República’ pela difusão do processo educacional
– movimento tipicamente estadual, de matiz nacionalista e
principalmente voltado para a escola primária, a escola popular
(NAGLE, 1990, p. 262).
Embora o chamado entusiasmo pela educação mencionado por Nagle (1990), no
excerto acima, esteja situado em período diferente do recorte estabelecido por nós, é mais um
dos exemplos que trazemos para a discussão. Nesse movimento, é possível entendermos
“diversas” representações culturais, ou seja, ao deflagrarem tais ações, os responsáveis pela
educação em tal período estavam “amparados” por “concepções pedagógicas” que, de certo
modo, impulsionaram o reaver da própria República. A educação como parte dos diversos
processos culturais impulsiona mais um movimento, que, por um lado, externou
descontentamentos com um sistema político. Por outro lado, “pleiteou” a difusão da educação
primária.
Estudar processos de ensino/educação/instrução rural na/da República é, em nosso
caso, priorizar a História Cultural enquanto aquela que não recusa expressões culturais das
elites e/ou classes “letradas”, mas, sobretudo enfatiza investigações sobre e pelas
manifestações das massas de anônimos. Festas, resistências e crenças populares ganham “vez”
e “voz”. Para Hunt (1995, p. 9), “as relações econômicas e sociais não são anteriores às
culturas, nem as determinam; elas próprias são campos de prática cultural e produção cultural
– o que não pode ser dedutivamente explicado por referências a uma dimensão extracultural da
experiência.” Atrelar práticas culturais como desdobramentos únicos e exclusivos de processos
econômicos e sociais é desqualificar o método de investigação da História Cultural, ou seja, o
não reconhecimento da pluralidade cultural. Hall (2003, p. 259) diz que “naturalmente, a luta
cultural assume diversas formas: incorporação, distorção, resistência, negociação, recuperação.”
Tudo isso nos remete à pluralidade que é a característica que nos chama atenção nesse
momento. Diferentemente de uma história total e/ou tradicional, os aspectos culturais advêm
também do campo social.
O significado de um símbolo cultural é atribuído em parte pelo campo
social ao qual está incorporado, pelas práticas às quais se articula e é
chamado a ressoar. O que importa não são os objetos culturais
intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado do jogo das
relações culturais: cruamente falando e de uma forma bem
simplificada, o que conta é a luta de classes na cultura ou em torno
dela (HALL, 2003, p. 258).
As relações sociais enfatizadas por Hall (2003) estão vinculadas à história “vista de
baixo”, a história das classes subalternas que, em muitos casos, foram relegadas pelas elites.
Essas assim fazem história; criam e recriam culturas por meio de diversos artefatos da memória
e/ou de suas lembranças, de suas recordações e, sobretudo, de suas práticas sociais.
Entendemos que Hall (2003) ressalta a importância de ações de grupos e/ou classes nas
mudanças sociais. Tais mudanças estabelecem nexos também com os processos educativos à
medida que estes compõem o capital sociocultural. Devemos lembrar que no Brasil, na época
da República, os acessos aos bens culturais eram limitados. Ainda hoje, diante dos dados do
IBGE temos uma situação educacional no meio rural bastante desconfortável.
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Do ponto de vista do capital sociocultural, o nível de instrução e o
acesso à educação da população residente na zona rural são
importantes indicadores da secundarização histórica das políticas
educacionais voltadas para o campo. Os dados mostram que a
escolaridade média da população de 15 anos ou mais que vive na
zona rural (3,4 anos) corresponde a quase metade da estimada para a
população urbana, ficando evidente a necessidade de ações efetivas
para a diminuição dessa desigualdade (PINTO; et. al. 2006, p. 16).
Ao falarmos da educação no meio rural, segundo Hall (1997), a cultura nas últimas
décadas reassumiu um papel de centralidade nas teorizações sociais, tanto em aspectos
estruturais quanto epistemológicos. No primeiro caso, consiste no entrecruzamento cultural
proporcionado pelo meio técnico-científico e informacional, daí o “encurtamento” das distâncias
por intermédio das diversas mídias. No segundo caso, na dimensão epistemológica, temos a
chamada “virada cultural”, ou seja, a mudança de paradigma. Aqui a cultura é pensada como o
conjunto de significados. Apresenta um caráter “flexível”, pois os sujeitos estão a todo o
momento em interação, seja através de suas novas e possíveis interpretações advindas de uma
“globalização”/entrecruzamentos, seja a partir dos novos paradigmas. Redimensionar a noção
de cultura em nossos dias é reconhecer verdadeiramente a condição de intérpretes submetidos
às diversas dinâmicas relacionais que a cultura nos impõe, segundo Geertz (1978). A respeito
de entrecruzamentos de culturas e educação há diversas convergências, entre elas, Brandão
(2002) menciona:
Pois bem, olhada desde o horizonte da antropologia, toda a educação
é cultura. Toda a teoria da educação é uma dimensão parcelar de
alguns sistemas motivados de símbolos e de significados de uma dada
cultura, ou do lugar social de um entrecruzamento de culturas. [...]
Constitui as elaborações intencionais de uma cultura que pensa e que
põe em ação as suas alternativas e estratégias de pensamento, de
poder e de ação interativa, por meio das quais o seu mundo social
cria, diferencia, consagra e transforma boa parte do que ela própria é
em um dado momento de sua trajetória. [...] construções históricas e
cotidianas da cultura são: saberes, valores, códigos e gramáticas de
relacionamentos entre as diferentes categorias de atores culturais.
São também as várias espécies duradouras ou transitórias de
metodologias de ações motivadoras, assim como são as práticas
instrumentais de algum trabalho destinado a lograr determinados
objetivos (BRANDÃO, 2002, p. 139).
Brandão, (2002) traça um panorama de cultura a partir da antropologia. A esse respeito
Williams (1992) diz que há convergências práticas entre os sentidos antropológicos e
sociológicos de cultura e considera haver convergências entre atividades artísticas e
intelectuais. A preocupação central do autor não é a definição da palavra cultura, mas antes de
tudo os significados de tal termo em contextos históricos distintos. Cultura é uma prática social,
produto cultural, ou seja, sistemas de significações. Tanto em Brandão (2002), quanto em
Willians (1992), a cultura é o desdobramento das relações sociais, culturais e históricas, redes
de significados, pluralidades. Em Canclini (2003) há novas interpretações sobre “dicotomias”
entre culturas tradicionais e culturas modernas, entre culturas subalternas e hegemônicas, “[...]
nas novas gerações, os cruzamentos culturais que vinham descrevendo incluem uma
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reestruturação radical dos vínculos entre o tradicional e o moderno, o popular e o culto, o local
e o estrangeiro” (CANCLINI, 2003, p. 241). Romper com os “limites” e promover cruzamentos
representa a promoção de culturas híbridas.
O cruzamento entre o culto e o popular torna obsoleta a
representação polar entre ambas as modalidades de desenvolvimento
simbólico e relativiza, portanto, a oposição política entre hegemônicos
e subalternos, concebida como se tratasse de conjuntos totalmente
diferentes e sempre confrontados (CANCLINI, 2003, p. 346).
As hibridações culturais se estabelecem a partir das rupturas das “rígidas fronteiras”
entre o tradicional e o moderno. Criam-se campos plurais de interculturas, de misturas. Nessa
perspectiva há uma obliquidade necessária e característica desse novo paradigma na qual os
circuitos simbólicos permitem repensar vínculos entre cultura e poder. As constantes produções
simbólicas que se entrelaçam com as culturas ganham nova forma, ou seja, passam por um
processo de desterritorialização e, em seguida, pela reterritorialização. Por um lado, há a perda
da relação “natural” de uma cultura singular com o seu território; por outro lado, há relocações
territoriais relativas ou parciais das velhas e novas produções simbólicas.
Nos centros urbanos, é possível encontrarmos diversos símbolos que representam as
culturas híbridas. Canclini (2003) traz exemplos como grafites, cartazes comerciais,
manifestações sociais, políticas e os monumentos, entre outros. São linguagens que
representam diversas “forças” que atuam nos centros urbanos. Tal espaço é, no entendimento
de Canclini (2003), o ponto de passagem e dos fluxos culturais. Dessa forma, as culturas
tradicionais se desenvolvem e também se transformam. Não se pode, contudo, afirmar que
essa tendência de culturas híbridas provoca o desaparecimento daquilo que é em específico
tradicional, pois “por extensão, é possível pensar que o popular é constituído por processos
híbridos e complexos, usando como signo de identificação elementos procedentes de diversas
classes e nações” (CANCLINI, 2003, p. 220-222). Encontramos, neste aspecto, uma rede de
significados que representam possíveis culturas.
CULTURAS E MEMÓRIAS: EDUCAÇÃO/ENSINO/INSTRUÇÃO RURAL EM MINAS
GERAIS
Falar de culturas é também estabelecer entrelaçamentos com as diversas memórias, em
nosso caso, os processos de educação/ensino/instrução rural na/da República apresentam-se
como relampejos para as possíveis análises de um determinado tempo. Isto porque “articular
historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como de fato foi’. Significa apropriar-se de
uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 1994, p.
224). Reminiscências podem também ser compreendidas como parte dos “cacos da história”.
Reconstituímos a imagem/lembrança, artifícios necessários no fazer do historiador e também do
antropólogo. As lembranças se revelam por meio de diversos documentos. Estes, por sua vez,
constituem parte das memórias. Assim, há entrecruzamentos importantes entre culturas e
memórias.
Pensemos em termos de culturas no seu sentido semiótico mais pleno
possível. Pensemos sobre elas não como o produto acabado das teias
de reciprocidade de bens, de serviços e de significados entre os
homens, mas como a realização de seu próprio processo. O processo
social (logo, histórico) da cultura permanente atualiza-se na cotidiana
experiência da vida social. Ali, onde até um machado de pedra de
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uma antiga ‘cultura desaparecida’ está culturalmente vivo e é ainda
uma trama de símbolos e de significados, a partir do fato de que,
incorporado de alguma maneira à existência de nossa própria cultura,
ele nos diz algo hoje: sugere estudos, antecipa gestos, gera sentidos
e sentimentos ‘para com’ e entre nós mesmos (BRANDÃO, 1998,
p.30).
Tanto as culturas quanto as memórias apresentam-se como inacabamentos, diante do
que Brandão (1998) chama de processo social. Compreender parte dos discursos sobre a
educação rural, veiculados nas mídias impressas, sejam escritos de revistas, fotografias e
documentos oficiais de época, implica a procura por referências de “longa duração”, sua
atividade, seus significantes, seus gostos, suas maneiras atreladas a quem as corporifica, a
criança neste caso, para abranger suas permanências. Os maiores problemas para jovens
historiadores são os das fontes e dos métodos, pois “quando os historiadores começaram a
fazer novos tipos de perguntas sobre o passado, para escolher novos objetos de pesquisa,
tiveram de buscar novos tipos de fontes, para suplementar os documentos oficiais” (BURKE,
1992, p. 25).
Por outro lado, a escolha que o historiador faz do documento, extraindo-o de um
conjunto de dados do passado, atribuindo-lhe um valor de testemunho, não é “neutra”. No
âmbito deste texto, trabalhamos com a noção de documento-monumento.
[...] o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que
o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a
viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que
pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o
ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro
lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado aparente (LE GOFF,
2003, p. 538).
O documento-monumento resulta da tentativa de imposição das sociedades históricas,
de forma voluntária ou involuntária, de uma imagem de si. Ao historiador cabe não ser ingênuo,
ao lidar com os documentos, pois eles são ao mesmo tempo verdadeiros e falsos “porque um
monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem”
(LE GOFF, 2003, p. 538). Ainda sobre a perspectiva alargada de documento, as contribuições de
Rousso (2000) são importantes: “A memória, para prolongar essa definição lapidar, é uma
reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do passado,
um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num
contexto familiar, social, nacional” (ROUSSO, 2000, p. 94). Esse entendimento do que pode ser
documento inaugurou uma nova fase, denominada por Le Goff (2003) de etapas de revolução
documental. Torna-se então importante levar em conta a compreensão de documento na
perspectiva ampliada proposta pela História Nova. Resta-nos entender como o pesquisador
precisa se apropriar desses documentos/memórias/culturas vinculados(as) à educação.
Somos porque aprendemos, e a educação tem, na criação da vida
humana, um lugar bastante mais essencial do que em geral
imaginamos. Na verdade, como seres inteiramente dependentes de
processos culturais de socialização (de transformação de um indivíduo
em uma pessoa) somos e seremos sempre a educação que criamos e
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que criaremos, para que ela continuamente nos recrie. A nós e aos
nossos filhos (BRANDÃO, 2008, p. 29).
Do documento-monumento às várias representações advindas de nossas lembranças,
os fragmentos da memória se revelam por meio de diversos símbolos culturais como processos
socializantes. Borges (2007), no conto Funes, o memorioso, nos remete à história de um rapaz
com grande capacidade de reter fatos e/ou episódios em sua memória, ou seja, uma memória
prodigiosa. Uma memória sem esquecimentos, assim Funes mergulha na loucura, revelando um
caráter patológico daquele que tudo retém, isto é, “a memória é, portanto, em relação à
história, um modelo de seleção no passado, uma construção intelectual e não um fluxo exterior
ao pensamento” (DOSSE, 2003, p. 289).
Com esse conto de Borges (2007), destacamos a importância das memórias, daquilo
que ficou registrado para nós a respeito de outros tempos.
A história é a reconstrução problemática e incompleta do que não é
mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um vínculo vivido no
presente eterno; a história, uma representação do passado. Por ser
eletiva e mágica, a memória só se contenta com detalhes que a
confortam: ela se alimenta de lembranças opacas, globais, ou
flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas transferências,
censuras, telas ou projeções. [...] A memória instala a lembrança no
sagrado, a história a desaloja (NORA, apud DOSSE, 2003, p. 283284).
Na história, Funes, o memorioso não conseguiu “desalojar” a memória. É abatido pela
loucura, mas morre de uma congestão pulmonar. A memória se “comporta” a partir de
metamorfoses, vai sendo alterada à medida que os esquecimentos dão lugar para possíveis
novas lembranças. Faltou talvez a Funes esse “feito” do esquecimento, pois sua memória era
quase que imediata, total, sem esquecimentos, um passo para a loucura.
ALGUMAS LEMBRANÇAS
Algumas fotografias e mensagens de Presidentes de Minas Gerais sobre a educação
rural compõem esse estudo. Este foi e é um trabalho com/sobre memórias e culturas que nos
revela partes dos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais do Brasil. Tais documentos
são fontes importantes para a produção de conhecimentos.
O emprego da fotografia, seja como indício, seja como objeto para as
pesquisas em história, pode ser situado no contexto marcado pelos
deslocamentos obtidos pela historiografia nas últimas décadas, tanto
no que diz respeito à seleção dos objetos e ao levantamento das
problematizações, quanto no que tange ao tratamento conferido às
fontes. [...] Com essa mudança, crianças, mulheres, trabalhadores
informais, pessoas anônimas, afetos e sensibilidades foram algumas
das temáticas que os historiadores inseriram no rol de suas pesquisas
e que passaram a exigir uma renovação nos documentos até então
buscados. Dessa forma, adquiriram relevância os depoimentos orais, a
literatura, a correspondência pessoal, a iconografia e todos os demais
vestígios legados pelas gerações que nos antecederam (LIMA, 2006,
p. 56).
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As imagens/fotografias nos oferecem evidências de práticas sociais diversas. Entre
estas, destacamos as sociais e, em específico, parte da educação em Minas Gerais, no período
da República. Lima (2006) nos chama a atenção para os deslocamentos dos processos
metodológicos da produção no campo da historiografia, assim imagens também são
testemunhos, são monumentos, são fontes importantes para nossa compreensão de memórias
e culturas da educação rural em Minas Gerais. Reconhecemos que as imagens não foram
“produzidas” de forma aleatória, pois, desde sempre são “fabricadas” para determinados usos,

individuais e/ou coletivos. São, portanto, signos representativos de uma determinada realidade.

Foto 1 - Professores e alunos de escola estadual da cidade de Uberabinha (MG) 1900-1910
(data provável). Fonte: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
Na fotografia, temos parte da realidade de uma escola na cidade de Uberabinha, atual
Uberlândia/MG, datada entre os anos de 1900 a 1910, localizada no site do Arquivo Público
Mineiro7. A foto/imagem pode e tem diversos usos. Entre eles, destacamos alguns aspectos
culturais que nos permitem “imaginar” o passado de forma mais vívida. Em evidência, temos
pessoas adultas de pé, possivelmente professores, diretores da escola e/ou autoridades
políticas8, todos com trajes específicos. Ao todo são quatro adultos, destes apenas uma mulher.
Ao que tudo indica a professora da sala. Parece ser uma escola pequena na qual os alunos são
crianças, em sua maioria do gênero feminino. O prédio está em condições precárias, embora
seja uma escola estadual. Podemos observar algumas aberturas na parede que aparentam ser
janelas ou entradas de ar e/ou claridade para o interior do “prédio”. Algumas crianças estão
sentadas, outras de pé. O local em que a fotografia foi produzida não apresenta características
de ser o pátio da escola, mas nos remete para uma possível escola rural. Aqui temos o exemplo
do “descuido” dos processos de ensino no meio rural. No contexto histórico da época, as
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autoridades públicas valorizavam as escolas das cidades, ou seja, aquelas do/no meio urbano,
já as escolas do/no meio rural eram pouco atrativas para investimentos públicos.

Foto 2 - Estudantes em sala de aula do grupo escolar Pedro II em Belo Horizonte (MG) 19201930 (data provável). Fonte: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
Na escola urbana Estadual “Pedro II”, na foto 2, na cidade de Belo Horizonte, podemos
observar os estudantes, em sua maioria são do gênero masculino, sentados em suas
respectivas cadeiras/carteiras em sala de aula. Há duas pessoas adultas na sala. Em pé, a
professora. Sentado à mesa vemos outro adulto. Parece ser o diretor e/ou alguma autoridade
que assiste os trabalhos realizados pelos alunos e pela professora. Tudo indica que é um dia de
“prova”. Os alunos estão com lápis na mão e com os olhos concentrados na folha de papel
sobre suas carteiras. No fundo da sala, há alguns quadros. Assemelham-se a pinturas e/ou
livros didáticos/materiais didáticos na forma de painéis. As janelas da sala são grandes e estão
abertas, possibilitando a circulação de ar/ou entrada de luminosidade. Sobre a mesa da
professora há um globo terrestre. Essa é uma escola característica de uma cidade.
Consequentemente, não é a mesma realidade do meio rural, representado na fotografia 1.
As fotografias em questão nos servem como instrumentos de rememoração, já que
pelas imagens reconstituímos parte dos aspectos culturais circulantes na época. De acordo com
Sontag (2004, p. 174), “a fotografia tem poderes que nenhum outro sistema de imagem jamais
desfrutou porque, à diferença dos anteriores, ela não é dependente de um criador de imagens.”
Concordamos com a autora, pois as fotografias são “produzidas” através de processos químicos.
Segundo Chartier (1993, p. 407), “a imagem é, para o historiador, ao mesmo tempo,
transmissora de mensagens enunciadas claramente, que visam seduzir e convencer, é
tradutora, a despeito de si mesma, de convenções partilhadas que permitem que ela seja
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compreendida, recebida, decifrável”. Ressaltamos que as fotos utilizadas por nós como fontes
de pesquisa são enunciativas, “falam” de parte da realidade cultural, falam de/da educação
como lembranças/passado/memórias/culturas/imagens. Convém recordar o que nos diz Bosi
(2009, p. 53): “A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no
espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembranças.” As
fotografias permitem abordagens/interpretações dos “espectadores”, assim tal exercício é uma
verdadeira antropologia das imagens, isto é, um estudo das imagens em suas relações com os
homens.
Pensamos que a constituição de redes disseminadoras de mensagens/imagens reforça,
de certo modo, a chamada cultura de massa, “advinda” dos meios eletrônicos e constituída por
redes de transmissão nas quais há “fácil acesso” às mensagens produzidas para um público
sem endereço fixo. Compõem mensagens produzidas para o público em geral.
Embora cada tipo de formação cultural tenha traços específicos que
diferenciam uma formação cultural da outra, quando surge uma forma
cultural nova ela não leva a anterior ao desaparecimento. Pelo
contrário, elas se mesclam, interpenetram-se. A cultura escrita não
levou a oral ao desaparecimento, a cultura das mídias não levou a
cultura de massas ao desaparecimento, as novas tecnologias da
inteligência não diminuíram a importância das precedentes, a escrita e
a imprensa. Pelo contrário, a internet depende da escrita, ao passo
que o inverso não é verdadeiro. Assim, todas as formas de cultura,
desde a cultura oral até a cibercultura hoje coexistem, convivem e
sincronizam-se na constituição de uma trama cultural hipercomplexa e
híbrida (SANTAELLA, 2007, p. 128)
Concordamos com Santaella (2007), pois os traços culturais tendem a se hibridizarem.
Quando nos deparamos com projetos políticos destinados a determinadas classes/categorias
sociais, contudo, dificilmente tal “trama cultural hipercomplexa e híbrida” se fará presente.
A República, com forte influência de ideologias positivistas, em solo mineiro não salta
aos olhos. Apesar de todo contexto desfavorável à educação, surgem tentativas de instalar,
“refundar” escolas públicas, ou seja, os grupos escolares inspirados em novos métodos
pedagógicos. Seu precursor foi João Pinheiro da Silva, industrial, cujos atos legislativos e
executivos estavam vinculados à educação.
Muitos decretos, em Minas Gerais, serviram para sistematizar a educação pública,
desde a nomeação de professores com a alteração/criação de cadeiras masculina, feminina e
mista, a muitos outros. Comprovamos isto no Decreto n. 1960 de 16 de dezembro de 1906, que
aprovou o regulamento da instrução primária em Minas Gerais. Observamos que o governo
sinaliza empregar esforços necessários para difundir a educação. Abrange também o “ensino
profissional” com o intuito de preparar os alunos para o desempenho da lida diária.
Art. 6.º O governo empregará todos os esforços para que, dentro da
esfera de suas attribuições, o ensino publico se aperfeiçoe e se
difunda pelo Estado do modo mais eficaz e completo.
Art. 11.º O ensino profissional é o que é dado como complemento do
ensino primário e tem o intuito de preparar os alumnos para o melhor
desempenho dos officios práticos apropriados a qualquer dos sexos.9
Entre a letra da Lei e as práticas cotidianas nas escolas o ensino pouco foi alterado e
menos ainda se fez presente no meio rural. É verdade que a organização e/ou a reestruturação
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do ensino primário do Estado de Minas Gerais visou à formação do sujeito trabalhador, talvez
como um dos princípios da nova forma de governo.
A ideia era a de que Minas Gerais pudesse alcançar níveis de desenvolvimento
compatíveis com outros Estados. Em Mensagem enviada pelo Presidente Francisco Antônio de
Salles, podemos observar o interesse apresentado a partir de experiências de processos de
instrução de outro Estado, São Paulo. Este Estado alimentava as inspirações de políticos
mineiros, na visão de que “feita a reforma nos moldes de instituições congeneres, já applicados
com grande exito em outros Estados, aproveitando-se os ensinamentos que os processos
experimentados por outros nos ministram, termos alicerçado a transformação futura do
ensino.”10
De uma forma ou de outra, as elites agrárias impuseram formas de educar o povo. Ao
avaliarmos os aspectos culturais nos reportamos a Chauí (2006):
Para exercer a dominação invisível graças ao prestígio do saber, as
elites precisam impô-lo pela força visível. Ora, essa contradição, como
toda contradição, é dotada de clareza meridiana, pois através dela é
possível perceber tanto o caráter opressivo do saber (que por isso
precisa ser imposto) quanto o caráter sábio da opressão (que por isso
se oferece como ‘necessária ao progresso da nação’) ( CHAUÍ, 2006,
p.61).
O projeto de dominação estabelecido pelas elites agrárias no Brasil foi excludente. Não
agregou culturas populares e/ou as culturas regionais. Impediu a constituição de processos
híbridos. Diante do “prestígio” do saber de uns, os dominantes, o povo foi desprezado e com
ele todo um “repertório” de saberes e fazeres composto nas diversas redes e/ou teias de
conhecimentos. Os argumentos utilizados pelas elites para impedir o acesso dos rurícolas às
“diversas letras” da educação foram estabelecidos a partir do momento que estabelecem os
princípios de controle político, ideológico, social e cultural. Contudo, “a luta pela cultura comum
implica então a luta por uma sociedade em comum, sem divisões de classes, e a oposição às
formas correntes de desigualdade” (CEVASCO, 2008, p. 56). As elites utilizavam também da
violência para garantir seus interesses, um dos exemplos é o coronelismo.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES QUE NÃO SÃO FINAIS
Além da educação, há outros sistemas de conhecimentos e de significados que podem
ser considerados como culturais. A partir de nossas análises, observamos que os “entusiasmos”
pela educação não conseguiram agregar culturas ou estabelecer as interculturas.
Contraditoriamente, diante das fontes, a educação deveria servir para limitar as possibilidades
de sociabilidades dos seres humanos que não possuíam posses. Essa educação destinada às
classes subalternas tinha como fim uma “repetição piorada” do projeto educacional do Brasil
Império, ou seja, uma proposta bastante excludente.
Em Minas Gerais, observamos que o desprestígio das culturas populares se fez
presente, seja na educação ou até mesmo nas questões políticas. Ao mencionarmos tal
proposição, não reforçamos que a escolarização está isenta de produções de representações
sociais e/ou culturais. Do seu modo o projeto educacional da República estabelecia culturas.
Estas, entretanto, não se aproximavam dos desejos e vontades dos rurícolas.
Entendemos aqui que a educação a partir dos documentos analisados implicava
diversas práticas culturais pertencentes às camadas subalternas. Estas foram, apesar disso,
constantemente negadas tanto por Presidentes quanto pelos demais responsáveis pelos
processos de educação/ensino/instrução rural.
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O espaço que nos envolve e envolveu no passado exerce influência na criação da
sociedade e, portanto, de outros espaços. Nessa perspectiva, o espaço escolar, que não é
neutro (Escolano, 2001), faz parte do processo formativo do professor, do aluno e da
construção do cotidiano escolar.
A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma
espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de
valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a
aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre
diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos.
(ESCOLANO, 2001, pp.26).
O termo ‘espaço’ tem diversas concepções, a mais comum é a do espaço como algo
físico. No entanto, é preciso compreender o espaço como um conjunto completo, onde a vida
acontece e se desenvolve (ZABALZA, 1998). O espaço é ao mesmo tempo substância, na sua
característica mensurável e qualidade quando é o espaço da interação. Está relacionado com a
forma de utilização, ao tipo de atividade, à sua função, às circunstancias e pessoas, às relações
estabelecidas. Nessa perspectiva, o espaço é uma construção referenciada em elementos
culturais, sociais e históricos.
A arquitetura possui duas dimensões: a material e a simbólica e o espaço, três
características: ser produto de interrelações; ter a possibilidade da existência da pluralidade e
de estar em constante construção e mudança (Massey, 2004). Essas especificidades
possibilitam que ambos (espaço e arquitetura escolar) sejam determinados cultural, histórica e
geograficamente e respondam às demandas pedagógicas, curriculares, sociais e de saberes
técnicos e científicos de cada época e lugar. Dessa forma, a arquitetura e espaço escolar podem
ser fonte de leitura da história da educação.
“A arquitetura tem uma estreita ligação com a concepção de mundo de uma época.
Suas formas são o espelho de inquietações sociais e espirituais [e pedagógicas], concretizadas
em fachadas e disposições interiores” (França, 1994, pp.13). Nessa perspectiva, o estudo parte
da premissa de que o processo de ver é historicizado, porque as formas possuem conteúdo
histórico e são modos de representação da cultura. Nesse sentido, procura identificar o
processo das mudanças históricas que ocorreram na forma de utilização de dois edifícios
escolares. Nessa perspectiva, esse trabalho procura fazer uma leitura e interpretação da história
da educação pela arquitetura e espaço escolar.
As análises são fundamentadas em estudos sobre arquitetura, história da educação e
em observações no local. Foram utilizados como fontes jornais, relatórios, leis, decretos,
resoluções, livros, entrevistas e plantas arquitetônicas.
Este trabalho procura apresentar um estudo de como a concepção de educação foi
sendo modificada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais (Brasil) entre os anos de 1904,
ano em que o edifício estudado abriga uma escola pela primeira vez, e o ano de 2005, cinco
anos após a construção de um edifício anexo ao edifício histórico. O estudo é realizado a partir
da leitura da arquitetura e do espaço escolar dessas duas construções escolares que abrigam
uma escola pública que oferece o ensino fundamental e médio.
Os dois edifícios, o histórico e o anexo, não possuem, externamente, uma linguagem
arquitetônica comum, são diferentes até na cor, o primeiro tem um tom salmão e o segundo é
branco e amarelo. Possuem arquitetura e técnicas construtivas distintas, o que gera
diferenciação no conforto térmico e acústico dos usuários e, consequentemente, nas condições
de trabalho dos professores e na sua forma de atuação. Além de representarem, por suas
características construtivas, diferentes interesses pedagógicos e políticos.
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O Edifício Histórico

Figura 1 – Fachada do Palacete Santa Mafalda (1910)
Fonte: Acervo Museu Mariano Procópio
Um dos edifícios é o Palacete Santa Mafalda que é tombado pelo patrimônio histórico. É
um sobrado com nove sacadas e oito janelas na fachada, com pórtico de pedra e portões
ornamentais de ferro. Possui traços Neoclássicos como platibanda escondendo o telhado, portas
e janelas com vergas em arco pleno e simetria. Ele foi construído pelo comendador da Ordem
de Cristo, Sr. Manoel do Valle Amado em 1860-1861 para ser dado de presente à D. Pedro II,
pois de acordo com Nóbrega (1977), o Imperador Pedro II e o Comendador tinham uma
relação de amizade, dessa forma, o Imperador sempre presenteava o amigo em todos os seus
aniversários natalícios, “(...) ora com parelha de cavalos de raça, ora com uma abotoadura de
diamantes” (Andrade, 1904, pp.1). “Em consequência disso, o Comendador tinha o desejo de
retribuir as atenções de Sua Majestade com um palácio que possibilitasse à Família Imperial
deixar Petrópolis e passar o verão no Paraibuna (atual Juiz de Fora)” (Dias, 2005, pp.11).
O Palacete foi construído em um ponto nobre da cidade, na Rua Direita ou Rua Principal
(atual Av. Rio Branco) defronte à Matriz de Santo Antônio (atual Catedral Metropolitana de Juiz
de Fora) e ocupava um largo terreno que ia da atual Av. Rio Branco até a rua Batista de
Oliveira, tomando inteiramente a atual rua Braz Bernardino, que não existia na época (figura 2).

Figura 2 – Terreno que o Palacete ocupava
Fonte: Google Mapas – modificado digitalmente

CD-ROM DE ATAS | 1344 | COLUBHE 2012

Assim, em 1860, incentivado pela construção de uma estrada1 ligando o Rio de Janeiro
a Juiz de Fora que facilitaria a longa viagem, Valle Amado construiu o Palacete com esmero e
luxo, gastando mais de 200 Contos de Reis (Nóbrega, 1977). No interior do Palacete, os salões
possuíam paredes com pinturas do artista Villaronga2, móveis finos e especiais da época,
excelentes cristais, louças raras, candelabros de três e cinco braços, guarnições de toucador e
lâmpadas suspensas por guirlandas de cobre dourado. Existia “uma sala do trono, onde havia
uma grande cadeira colocada sobre um estrado atapetado, tendo acima um dossel de seda”
(Nóbrega, 1977, pp.2).
Em 24 de junho de 1861, em virtude da inauguração da estrada União Indústria,
chegaram ao Paraibuna o Imperador, a Família Real e sua comitiva em cinco diligencias de
quatorze passageiros cada. Foram recebidos na Câmara Municipal e depois de receberem as
homenagens seguiram para a Igreja Matriz. Após a cerimônia religiosa a Família Real e D.
Pedro II seguiram para o Palacete Santa Mafalda para o beija-mão.
D. Pedro II recusou o presente, declarando que só aceitaria o imóvel se o mesmo fosse
destinado, “com todos os seus requintes de riqueza, a uma escola pública, para crianças pobres” (Rangel, 1940, pp.63). O Comendador não aceitou a sugestão e determinou que a casa
fosse fechada e jamais fosse habitada.
O Palacete ficou fechado por 43 anos, até a morte do filho do Comendador, que doou o
edifício para a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa, em parceria com o Governo do Estado
de Minas Gerais efetuou obras de adequação para abrigar a Escola Normal do município de Juiz
de Fora que antes se localizava no antigo mercado da cidade. Essas obras de adaptação, segundo José Rangel (1904), professor da escola normal na época, foram realizadas para atender
tanto especificidades higienistas, quanto características de adequações às necessidades de uma
escola.
O Palacete Santa Mafalda é um dos mais elegantes e sólidos edifícios
da cidade, situado na melhor das ruas e está hoje dotado de todo
indispensável conforto.
Preenchendo todas as exigências da higiene sanitária e escolar,
poderá, com grande folga, comportar mais de 300 alunos
(RANGEL,1904, p. 2).
Essas obras de adaptação demonstram a permanência e concretização das características higienistas de ventilação, insolação e conforto que foram incorporadas nos edifícios escolares brasileiros no século XIX. Dessa forma, o espaço escolar e consequentemente a educação,
receberam influencias dos pensamentos de médicos e agentes da área de saúde. Um exemplo
disso é o gabinete dentário que existia no Palacete “installado em duas salas adaptadas para
esse fim” (Lage; Esteves, 1915, pp.261).
As obras de adequações às necessidades escolares evidenciam a ampliação do programa de necessidades de uma escola: ambientes setorizados, áreas administrativas e biblioteca o
que pode ser evidência da especialização da educação. Além disso, a colocação da Escola Normal no Palacete Santa Mafalda, um edifício elegante e na principal rua da cidade, demonstra a
importância que ela (Escola Normal) tinha na época, pois era um modelo e uma instituição pública fundamental para a formação de docentes do ensino primário no país o que ratifica as
transformações sociais que ocorriam na época e a conformação com projetos políticos para a
educação das classes populares.
Em 1907, a Escola Normal foi fechada por problemas financeiros durante o governo de
Silviano Brandão. Dessa forma, permaneceram na cidade somente escolas particulares para a
formação de docentes: O Colégio Malta fundado em 1893; Colégio e Escola Normal Delfino Bicalho fundado em janeiro de 1905. Neste mesmo ano, o palacete passou a abrigar dois grupos
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escolares. Os Grupos Escolares surgiram para admitir alunos de classe polpular com o propósito
de torná-los bons trabalhadores e bons cidadãos (Yasbeck, 2003) por isso o cotidiano escolar e
consequentemente a arquitetura e espaço da escola possuiam mecanismos disciplinadores.
O fechamento da Escola Normal pode evidenciar a falta de interesse do governo do Estado em formar docentes e, também, da educação não ser uma prioridade na época3. Em contra partida, a criação dos grupos escolares possibilitou um novo modelo de organização escolar
que reunia os princípios da escola graduada que possibilita a implantação da educação popular
e a criação de uma cultura escolar que exigia um espaço construído especificamente para fins
educacionais. A implantação dos grupos escolares em Juiz de Fora foi responsável pelo início da
educação popular no estado de Minas Gerais, portanto de importância social, política, econômica e educacional para a cidade. Naquele momento, a escola isolada começou a ser substituída
pela escola graduada/seriada e a deixar casas, igrejas e salas alugadas, para ocupar uma imponente construção, em localização privilegiada. A escola seriada ou grupo escolar permitiu
centralizar direção e inspeção em um mesmo lugar e possibilitou o uso de espaços coletivos
como pátios para recreio, biblioteca e gabinetes. Dessa forma, promoveu a racionalização dos
espaços e a criação de uma nova cultura pedagógica (Veiga, 2007).
Nesse sentido, um dos grandes diferenciais dos grupos escolares era a proposição de
serem construídos espaços próprios e específicos para a educação escolar; espaços pensados e
projetados de acordo com ideais pedagógicos, higienistas e políticos da época. Entretanto, por
causa da ampla demanda de escolas, da falta de verbas e tempo4 para construção dos edifícios,
ocorreram, em Minas Gerais, instalações de grupos escolares em prédios que não foram construídos originalmente com a função de abrigá-los. Esse foi o caso do primeiro grupo escolar de
Juiz de Fora, que foi instalado no Palacete após reformas de adequação. A localização do Palacete não poderia ser mais adequada aos anseios republicanos de visibilidade de seus projetos
educacionais; no centro da cidade, na principal rua, em frente à igreja matriz, no lugar ‘onde
tudo acontecia’: passagem do bonde, local de passeios, das repartições públicas, de maior concentração de pessoas, enfim, um lugar nobre da cidade “A localização da escola é por si mesma
uma variável decisiva do programa cultural e pedagógico comportado pelo espaço e pela arquitetura escolares” (Escolano, 2001, pp.32).
Em 04 de fevereiro de 1907, pelo Decreto nº. 1886, foi instalado o primeiro Grupo Escolar de Juiz de Fora5, o primeiro de Minas Gerais.
Effectua-se hoje ás 11 horas a solenidade da Installação do 1º grupo
escolar da cidade. A esse acto poderão comparecer todos quantos se
interessarem pelos assumptos que dizem respeito á instrução, pois
não ha convites especiaes, conforme nos informa o respectivo director
nosso colega José Rangel6 (Jornal do Commercio, 04 fev 1907, pp.1).
O Grupo era dirigido por José Rangel, com aproximadamente 470 alunos matriculados.
A cerimônia de instalação ocorreu “no vasto salão nobre do Palacete Santa Mafalda” (O Pharol,
04 e 05 fev 1907 pp.1). Após a cerimônia os convidados, acompanhados de José Rangel, percorreram
todas as dependencias do vasto e confortável Palacete, onde se
acham admiravelmente installadas todas as classes, sendo que as do
sexo masculino nos salões inferiores e as do feminino, nos superiores
(...). O primeiro anno do sexo masculino é regido pela professora
normalista (...) que emprega o methodo da palavração (O Pharol, 04
e 05 fev 1907 pp.1).
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Durante a cerimônia de instalação foram cantados hinos por crianças convidadas para
participar do cerimonial e realizados discursos das autoridades presentes. O presidente da Câmara Municipal, Duarte de Abreu, em sua fala prometeu elaborar um projeto de auxílio ao Grupo Escolar, com certa quantia de dinheiro para que os professores distribuam vestuário aos
alunos mais carentes. Essa ideia foi criticada pelo jornal ‘O Pharol’, pois o município passava por
dificuldades financeiras.
O Grupo possuía uma biblioteca organizada por José Rangel com pouco mais de 300
volumes e obedecia a todos os critérios higienistas. “Em todas as dependencias do vasto edifício observa-se a mais vigorosa hygiene” (O Pharol, 04 e 05 fev 1907 pp.1).
Em primeiro de março de 1907, inicia o processo de matrícula para o 2º grupo escolar
que se estende até a data de sua instalação em 23 de março do mesmo ano com 396 alunos,
pelo decreto nº 1986, com horário de funcionamento das 12 horas às 16 horas.
Eis o decreto nº1986 pelo qual foi creado o 2º grupo escolar de Juiz
de Fora (...). Considerando que, por ser necessario diffundir o ensino,
conforme os novos methodos, pode, no mesmo predio, funccionar
com outros professores mais um grupo, estabelecido para este um
horario conveniente, aproveitando se o mesmo mobiliário e material
que já existem (Jornal do Commercio, 27 fev 1907).
A implantação do segundo grupo causou polêmica, pois ambos os grupos dividiriam o
mesmo prédio, por isso, o primeiro grupo teria que funcionar na parte da manhã (das 7 às
11h), o que não era usual na época. Devido à controvérsia do horário, uma autoridade do ensino, se identificando apenas por L.G., escreve ao jornal ‘O Pharol’, defendendo o horário de ensino na parte da manhã, uma resolução recomendável por ser pedagógica e higienicamente
corretas, além de ser comum o funcionamento de escolas pela manhã em diversos países e
cidades europeias (Portugal, Suécia, França, Milão, Genova, Bruxelas),
[...] não obstante a inclemencia do clima no inverno e a necessidade
que ha da alimentação ser feita em horas menos espaçadas.
Nos paizes quentes como Brasil, India etc (Breves Leituras sobra as
Sciencias, Artes e industrias. de GARRET, pag. 409) a alimentação reduz-se a pouca cousa – legumes ou fructas, arroz e tonicos, como o
café, alimentos facillimos de serem conduzidos para a escola, especialmente as fructas.
Todos os hygienistas, que temos lido, insistem na necessidade que ha
da criança, principalmente o collegial, se levantar cedo e fazer o passeio ou estudo matinal [...].
Depois, as escolas publicas são principalmente creadas para as crianças pobres, para os filhos dos operários.
Estes ao irem de manhã para as officinas, para o trabalho levarão os
filhos á escola, gozarão desse gratissimo prazer. E ás 11horas, após a
sahida das aulas, muitas crianças pobres, feita a refeição, poderão
ainda ganhar meio dia de trabalho nas officinas juntos dos Paes.
As menos necessitadas as mais commodistas frequentarão o outro
Grupo, em horas menos hygienicas, sem duvida.
Já, em 1903, commentando o artigo de um escriptor argentino, sob o
titulo Aprovechamiento de los edificios escolares fuera de las horas de
classe, escrevia na Revista de Ensino, de S. Paulo, (n.3 do anno II,
pag. 292) o distincto Sr. G. Tullio:
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<Pois apparelhe se o nosso Estado áquellas adeantadas nações e tire
dos edificios escolares o maximo aproveitamento, fazendo que nelles
funccionem aulas DUAS VEZES ao dia – pela MANHÃO e á TARDE;
uma por exemplo, entre as 7½ e 11½ da manhã [...] e outra de 12½
ás 4½ da tarde ou em outras horas que melhor convenham. [...] (O
Pharol, 07 mar 1907 pp.1 – grifos do autor).
L.G. comenta que os professores não precisam temer queda na frequência, pois
com trabalho e dedicação dos professores tudo se resolve. Ele exemplifica isso utilizando trechos de relatório sobre professores na Itália escrito por Frazão.
Aqui, na Italia, os professores fazem o seu dever quer gostem, quer
não.
Quando algum é mandado como auxiliar, faz o que lhe mandam, deixando a responsabilidade a quem de direito. Não ha discussão nas escolas, ha só trabalho. [...] A magnanimidade desses professores que
se esquecem de si, de seus commodos de seu descanço para se dedicarem com todas as forças ao apostolado do ensino.
De dia, de noite, nos domingos as escolas estão sempre cheias. [...].
Com pequenas variantes, é tambem assim o corpo professoral primario de Juiz de Fóra [...] (O Pharol, 07 mar 1907 pp.1 – grifos do autor).
Em resposta a esse artigo, um operário escreve ao jornal Correio da Tarde, rebatendo
algumas alegações de L.G.:
Escreve-nos um operário:
‘Acabo de ler o artigo que L.G. publicou, hontem, no Pharol, defendendo o horário do 2º grupo escolar; em via de organização nesta cidade, e , apesar das bonitas citações sobre o que passa lá pela
extranja, etc.etc., não estou convencido nem da conveniência, nem
da utilidade de ficar uma creança sem almoçar, presa na escola, desde as 7 horas da manhã ao meio dia. É possível que, sendo eu um
dos inexpertos sobre assumptos de organização escolar, não comprehenda bem o alcance dessa medida altamente pedagógica e pedagogicamente hygienica, e não me conforme, por isso, em condemnar
meu filho a levar juntamente com os livros, couve, banana e café em
garrafa, para almoçar na escola, não obstante ser essa a nossa principal alimentação, segundo Garret, citado por L.G.. O que me vale, neste particular, é não ser o ensino obrigatório, porque então, como
operário que sou, e morando na rua dos Artistas, no Morro da Gratidão7, nem menos poderia, por ter de apresentar-me ás 6 horas da
manhã ao trabalho, gozar do gratíssimo prazer de acompanhar o pequeno á escola, e ajudar a conducção da matricula. Lá quanto aos
professores cuja magnanimidade lhes fazem esquecer-se de si, de
seus commodos, de seu descanço, de dia, de noite, aos domingos,
não é da minha conta, elles que entendam com Frazão, e leiam o seu
relatório’. (Correio da Tarde 08 mar 1907, pp.2 – grifos do autor).
Mesmo com toda controvérsia o horário da manhã é efetuado.
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Após aproximadamente sete anos, o primeiro Grupo passa a se chamar Grupo Escolar
José Rangel, e o segundo Grupo recebe o nome de Grupo Escolar Delfim Moreira. Por estarem
instalados no Palacete, que se localiza na área central na cidade, os grupos passariam a ser
conhecidos por Grupos Centrais.
Os Grupos escolares traziam forma de ensino-aprendizagem conceituada na época “(...)
o ensino nelles é ministrado por processos modernos e pelo methodo indutivo, hoje adoptado
nos paizes mais civilizados” (Lage; Esteves, 1915, pp.261). Dessa forma, os grupos
implantaram um novo modelo de organização escolar, mas a cultura das escolas isoladas ainda
persistia. Em 1914, funcionam no Palacete escolas noturnas, “no mesmo espaço funcionava a
escola noturna do professor José Agostinho de Mattos independente da direção dos grupos”
(Lage; Esteves, 1915, pp.261). Além disso, ainda funcionavam no Palacete, no horário noturno,
mais sete classes anexas ao Grupo José Rangel, com 410 alunos, em sua maioria, filhos de
operários.
Aos poucos, a cultura escolar dos Grupos e da escola graduada vai tornando-se
hegemônica e mais um grupo é instalado no Palacete Santa Mafalda, absorvendo as classes
noturnas. O Grupo Estevão de Oliveira foi implantado pelo decreto nº 7432. A instalação do
grupo foi noticiada em jornal com grande entusiasmo. “É esse, um acto de grande justiça e
realmente digno de applausos” (Jornal O Dia, 23 dez 1926, pp.1).
Dessa forma, em 1927 no mesmo prédio, funcionavam em turnos diferentes três
grupos escolares: Grupo Escolar José Rangel: manhã; Grupo Escolar Delfim Moreira: tarde;
Grupo Escolar Estevão de Oliveira: noite.
Até 1977, foram realizados alguns reparos e obras de adaptação no prédio que sempre
respeitaram a fachada voltada para a Av. Rio Branco. Após esse ano, o prédio foi deixado sem
obras de manutenção, em estado precário. “Os pais mais esclarecidos devem estranhar o seu
aspecto exterior e duvidar inclusive das noções de higiene que são dadas aos alunos” (Diário
Mercantil, 07 out 1982, pp.5)8. Em 1983, quando houve o decreto de tombamento, o edifício
passou por obras de recuperação, acabando com infiltrações no telhado, problemas de
alagamento no pátio, vazamentos nos banheiros e reparos na fachada e janelas.
O prédio foi tombado, segundo consta do processo de tombamento, por ser
considerado um “(...) referencial construtivo mais antigo do núcleo histórico de Juiz de Fora,
que permaneceu até os nossos dias, e o seu significado cultural, por ter sido aí instalada a
primeira Escola Normal, no início deste século (...)” (Decreto nº 2.864 de 19 de janeiro de
1983). Foram tombados os elementos componentes da fachada voltada para a Av. Rio Branco
incluindo o portão e o gradil, da volumetria do núcleo original que está voltado, também, para a
Av. Rio Branco e parte para a rua Brás Bernardino e parte da divisão interna: escada principal e
hall de entrada.
Com a criação da Lei nº 5.692/71 houve a reestruturação do Ensino Primário em Ensino
de Primeiro Grau, com duração de oito anos. Consequentemente, ocorreu mudança na
nomenclatura de Grupo para Escola Estadual.
Em 1985, com a Resolução nº 5.378/85 da Secretaria Estadual de Educação, iniciou-se
o processo de extensão das séries finais do Ensino de Primeiro Grau.
Em 1987, a Escola estadual Professor José Rangel foi desativada e a Escola Estadual
Delfim Moreira absorveu seus alunos e professores.
Em 1992, com a saída da escola Estadual Estevão de Oliveira, a Escola Estadual Delfim
Moreira passa a ser a única a ocupar o Palacete Santa Mafalda, funcionando nos três turnos.
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O novo edifício

Figuras 3 e 4 – Fachadas do Edifício José Rangel (2005)9
Fonte: Arquivo próprio
A outra construção, o Edifício José Rangel (edifício anexo), está no mesmo terreno que
o Palacete e foi construída no ano 2000 para comportar um maior número de alunos: sete novas salas de aula, refeitório com 150 lugares, cozinha, depósitos e espaço para prática de esportes. É um prédio com três pavimentos em estrutura metálica aparente, pintada de amarelo.
A quadra poliesportiva fica abaixo das salas de aula (no pavimento térreo) sendo utilizada livremente durante o recreio.
A diferença nas duas construções demonstra mudanças no programa de necessidades
do edifício escolar que passou de um aglomerado de salas de aula em um mesmo prédio com
um único acesso, para um espaço setorizado, dividido em salas de aula, sanitários, área
administrativa, esportiva, diferentes acessos, área para alunos, para professores e, depois, para
um programa de necessidade tão complexo que o porte do edifício aumentou de maneira a
necessitar de estudo de circulação, fluxo e elaboração de áreas comuns.
O novo prédio diminuiu a área livre e de lazer (figuras 5,6 e 7) para a construção de
mais salas de aulas o que evidencia uma concepção de educação que privilegia e valoriza o ensino e aprendizagem dentro de sala de aula, além de demonstrar a necessidade de comportar
um maior número de alunos.

Figuras 5 e 6: Espaço do recreio (recreio das turmas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental – 2005)
Fonte: Arquivo próprio

Para o diretor do Grupo em exercício em 2005, a construção de mais salas é o atendimento de um benefício reivindicado há muito tempo. Já para uma funcionária da cantina a
construção do anexo diminuiu a qualidade do espaço: “Eu preferia antes da construção do pré-
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dio novo. Tinha um varandão aqui (apontando para a entrada do anexo), a cozinha ficava na
parte de baixo10, era tudo mais fácil, parecia maior, mais ventilado[...]”.
As professoras preferem dar aulas no Palacete. A professora Rafaela11, que leciona no
prédio histórico, fala: “As salas do anexo são frias e barulhentas”. O mesmo acontece com a
professora Sonia12, que ministra aulas no anexo:

Eu achava que na parte antiga é que era ruim, que o melhor era dar aula no prédio de
dentro (o prédio anexo). Por incrível que pareça é melhor dar aula de frente para a Braz Bernardino13(...) O anexo é muito barulhento por causa da quadra de esporte que fica em baixo(...) A gente não consegue saber se o barulho é de dentro da sala ou de fora. As falas das
professoras e da funcionária demonstram uma diminuição da qualidade nas construções escolares que passam a privilegiar construções econômicas, que abriguem um maior número de alunos em detrimento do conforto ambiental e do atendimento às necessidades de alunos, corpo
docente e funcionários.
Considerações
Analisando a organização interna dos prédios (figuras 7, 8, 9, 10 e 11) percebe-se a
tipologia mais comum de escola pública: agrupamentos lineares de salas de aula; longos
corredores; pequeno espaço para o pátio, sem nenhum equipamento para as crianças. A
organização seriada (divisão dos alunos em séries) e a distribuição e arranjo das salas de aula,
sala da coordenação, locais de uso comum e banheiro pelo corredor provocam uma
hierarquização e organização espacial em um eixo horizontal - distribuição das salas - e no eixo
vertical – superposição hierárquica entre as séries.
Ainda podemos fazer ligação entre o corredor e o currículo. Segundo Veiga-Neto
(2002, pp. 211), a palavra “curriculum – remete para o caráter espacial desse artefato escolar:
entre os romanos, curriculum era o espaço ou pista de corrida na qual os atletas entravam em
competição”. Nessa perspectiva, o corredor desses dois edifícios pode ser percebido como a
sequência e ordenação dos estudos e das séries.

Figura 7– Planta Baixa 2º pavimento - Palacete
Fonte: Arquivo próprio
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Figura 8– Planta Baixa 1º pavimento - Palacete
Fonte: Arquivo próprio

Figura 9 – Planta Baixa 3º Pavimento - Edifício José Rangel
Fonte: Arquivo próprio
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Figura 10 – Planta Baixa 2º Pavimento - Edifício José Rangel
Fonte: Arquivo próprio

Figura 11 – Planta Baixa 1º Pavimento - Edifício José Rangel
Fonte: Arquivo próprio
O Palacete Santa Mafalda sofreu modificações na parte interna para se tornar uma
escola em 1906, depois disso pouco foi mudado, a mudança mais significativa foi a construção
do anexo, Edifício José Rangel, no ano 2000 que repete a organização interna de corredor e
salas de aula sequenciais. Pensando nas instalações escolares como representações, e as
poucas modificações que aconteceram no espaço escolar podemos observar que a repetição é
uma presença constante que estabelece uma perspectiva previsível e linear.
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O modelo padrão de escola com salas de aula extremamente parecidas (figuras 12 e
13) dispostas ao longo de um corredor, modelo esse que é repetido tanto no Palacete quanto
no anexo, é um dispositivo espacial que por meio de uma repetição de formas facilita a
aplicação da disciplina, o exercício do controle e a consequente normalização dos sujeitos. A
repetição torna-se conveniente e, dessa forma, trabalha-se com o provável e o previsível,
diminuindo a imprevisibilidade e o que diverge do esperado. A repetição está dentro do
contexto escolar, não só do conteúdo e de sua memorização, mas também de seus espaços.
Isso é fruto de uma arquitetura estagnada, de práticas conservadoras e/ou de uma dificuldade
de incorporação do novo na educação?

Figura 12: Sala de aula do prédio anexo (2005)
Fonte: Arquivo próprio
Figura 13: Sala de aula do prédio histórico (2005)
Fonte: Arquivo próprio

O espaço escolar causa impactos objetivos e subjetivos em seus usuários, pois possui
características de controle e disciplina. Nesse sentido, o espaço é produtor de identidades,
símbolos e relações que exercem e influenciam na concepção de mundo, da mesma forma que
essa concepção interfere na construção, percepção e vivência desse espaço. Nessa perspectiva,
o espaço, é uma forma de comunicação, um discurso. Dessa forma, “[...] a escola, entendida
como uma maquinaria capaz de moldar subjetividades para algumas formas muito particulares
de viver o espaço e o tempo” (Veiga-Neto, 2003, pp.107) deve romper com essa estrutura de
controle e “reelaborar as considerações sobre a necessidade de disciplina e metodologia”
(França, 1994, pp.81).
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1

Estrada União Indústria.
2
Artista espanhol. Seus trabalhos eram figurações expressivas de paisagens, marinha,
natureza morta, pintura sacra, pintura decorativa e pintura alegórica.
3
A Escola Normal fica sem apoio financeiro no governo de Silvano Brandão (1898 –
1902) que decidiu reduzir os gastos com a educação por causa da crise no setor de agroindústria (Christo, 1994). A Escola Normal passa a receber ajuda do município e de empresário da
época (Rangel, 1940). Além disso,“a reforma do ensino, de que se têm preocupado os homens
públicos em Minas, constitui neste momento [1906] o objetivo capital do governo do Estado na
Secretaria do interior, e, sobre escolas normais, segundo nos consta, nada há ainda assentado”
(O Pharol, 13 dez. 1906).Somente durante governo do presidente do Estado de Minas Gerais
Antônio Carlos Ribeiro de Andrade (1926-1930) que houve um aumento do Ensino Normal no
estado. Em 1926, existiam duas instituições de ensino normal de responsabilidade do Estado,
ao final do mandato em 1930, funcionavam 21 escolas normais financiadas pelo Estado, uma
taxa de crescimento de 950% (Oliveira, 2000).
4
A reforma do ensino primário e Normal do Estado de Minas Gerais, proposta por João
Pinheiro em 1906, indicava mudanças no ensino como a criação de espaços próprios para a
educação escolar através da criação dos grupos escolares, maior controle dos professores por
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parte dos inspetores, modificações na formação dos professores e introdução de novas disciplinas. Essa reforma foi colocada em prática logo após sua promulgação em fins de 1906, início
de 1907, o que reduziu o tempo hábil para construções dos primeiros grupos escolares no estado. Caberia ao Estado alugar ou receber doações de prédios dos municípios ou de particulares e
adequar esses edifícios ao uso escolar.
5
No início do século XX, Juiz de Fora exercia grande influência cultural, econômica e
política em Minas Gerais.
6
José Rangel nasceu em Pitangui-MG no dia 17 de agosto de 1868. Formado químicofarmacêutico na Escola de Farmácia de Ouro Preto. Dedicou-se ao magistério e ao jornalismo.
Em Juiz de Fora, lecionou na Academia de Comércio e na Escola de Farmácia e Odontologia de
“O Granbery”. Foi diretor da Escola Normal Oficial de Juiz de Fora e do primeiro Grupo Escolar
de Minas Gerais. Por seu trabalho, considerado de qualidade, como diretor e como professor foi
convocado pelo Governo Federal, por volta dos anos 1920, para dirigir e organizar a Escola
Normal do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Faleceu no Rio de Janeiro com 72
anos.
7
O Morro da Gratidão, atual Av. dos Andradas. Atualmente, a distância entre o local do
Grupo escolar (Av. Rio Branco, antiga rua Direita) e a Av. dos Andradas é de aproximadamente
2 Km.
8
Ana Maria Gaspar, diretora da Escola Estadual Delfim Moreira em 1983.
9
Foto modificada digitalmente para preservar identidade das pessoas. Todas as fotos
em que aparecem pessoas têm esse artifício.
10
Hoje a cozinha fica no 2º andar do anexo.
11
Nome fictício.
12
Nome fictício.
13
Rua movimentada do centro de Juiz de Fora.

CD-ROM DE ATAS | 1356 | COLUBHE 2012

UMA CRUZADA REGENERADORA DA
INFÂNCIA: O PREVENTÓRIO RAINHA
DONA AMÉLIA E A EDUCAÇÃO HIGIÊNICA
DA CRIANÇA NA DÉCADA DE 1920
Sônia CAMARA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

PA L AV R A S- C H AV E

Educação higiênica; Infância; Preventório
ID: 689

CD-ROM DE ATAS | 1357 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1358 | COLUBHE 2012

O dever de acudir de modo eficaz às devastações contínuas e
crescentes da tuberculose tem levado os cidadãos em quase todos
os países civilizados a se congregarem em associações, que se destinam não só a dificultar a sua propagação, como a facilitar aos indigentes os elementos de cura pela constituição de sanatórios. A
esse dever não podemos faltar nós, os residentes nesta cidade, onde a ação da tuberculose determina maior número de vítimas que
as epidemias mais mortíferas, sem contar que mantém afastado da
atividade e do trabalho bom número de pessoas (Carta-circular da
Liga Brasileira Contra a Tuberculose apud Ribeiro, 1985, p. 21).
Em Sessão solene na Academia Nacional de Medicina, a 04 de agosto de 1900, sob
a presidência do Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde e com a presença do
Presidente da Republica Campos Sales e de figuras destacadas da política, a exemplo do
Prefeito do Distrito Federal, de ministros de Estado e do Diretor Geral de Saúde Pública, Dr.
Nuno de Andrade, a Liga Brasileira Contra a Tuberculose foi criada por iniciativa de médicos,
filantropos e juristas da Capital do país. O quadro devastador apresentado pelo número de
óbitos decorrente da tuberculose na cidade provocava reação ao que qualificavam ser “o
mais mortífero de todos os males”, tendo em vista “ser o Rio de Janeiro, de todas as grandes cidades, a mais dizimada pela tuberculose” (Moncorvo Filho, s/d, p. 138).
Assim, em consonância com as ideias apresentadas em congressos nacionais e internacionais, acerca dos benefícios sociais e econômicos para a sociedade e para o país, os
médicos brasileiros defendiam a criação de aparatos destinados a atuar sobre os fatores
que corroboravam para o agravamento e proliferação da tuberculose, em um movimento
que procurava articular ciência, moral e patriotismo. Em paridade com as concepções e paradigmas de regeneração social e defesa da vida coletiva, os médicos organizaram estudos
e iniciativas assistenciais em um “combate” sem trégua contra o agente causar da doença e
dos meios que possibilitavam a sua proliferação. Com atuação articulada defenderam a profusão de medidas profiláticas e da criação de associações e de ligas de caráter filantrópico
assistencial, especialmente no meio urbano.
Em São Paulo Clemente Ferreira, Emílio Ribas, Victor Godinho e Guilherme Álvaro,
deram os primeiros passos na criação da Liga Paulista Contra a Tuberculose. A Liga Brasileira Contra a Tuberculose foi idealizada nessa corrente de ideias e de ação que lançava os
médicos para além do seu campo restrito de atuação. Nessa direção, a Comissão1 composta
por Cypriano de Freitas, Ismael da Rocha, Carlos Seidl, Guedes de Mello e Azevedo Lima,
entre outros definiram a criação da Liga Brasileira com o fim de promover e “sistematizar a
propaganda no intuito de disseminar as noções de higiene” propugnar “pelos melhoramentos da cidade” e “prezar, por todos os meios, a profilaxia desta doença”, tratando e assistindo às suas vítimas (Ribeiro, 1985, p. 18-21).
Desta forma, a justificativa conclamada para sua criação assentava-se na necessidade de se atuar em três frentes: na propaganda preventiva ou profilática contra o contágio
da tuberculose; na fundação de sanatórios para a cura sistemática da doença e na fundação
de hospitais especiais para isolamento e tratamento dos tísicos adiantados (Ibidem, p. 34).
Nessa direção, afirma Ribeiro que:

Com esse intuito, a Liga abrangerá um grande programa, subordinado a regulamentação adequada, oportunamente, e que terá
por fim esclarecer a opinião pública sobre a curabilidade do mal e as
providências para evitar-lhe o contágio. Essa propaganda será feita

CD-ROM DE ATAS | 1359 | COLUBHE 2012

pela imprensa e em conferências públicas, nas associações médicas,
nas escolas, nas fábricas, nos institutos profissionais, etc., e visará
também o cumprimento das posturas municipais relativas ao assunto e à confecção de outras que forem precisas (ibidem, p. 20).
Identificada como doença social, transmissível e contagiosa, a tuberculose era associada às condições de insalubridade pública e privada e, em especial à “ignorância” higiênica e às precárias condições de vida da população. Com diferentes formas de transmissão, a
tuberculose apresentava-se como uma doença de difícil controle, tendo em vista ser o contágio realizado por vias aéreas e pelo tubo digestivo, sendo o meio mais corrente de contaminação “a inalação do ar que contiver: a) poeiras provenientes de dessecamento das
secreções e exceções dos tuberculosos – sobretudo escarros, e b) pequenas gotas de liquido que o doente emite quando fala, tosse, espirra, ou quando dá um beijo em alguém”
(Freitas apud Ribeiro, 1985, p. 38-39).
Ancorados no higienismo moderno, os médicos defendiam a adoção de medidas de
profilaxia individual e coletiva, necessárias a atuar sobre o comportamento dos setores mais
pobres da sociedade, vitimas em potencial da doença. Moradores dos cortiços, das casas de
cômodo e das favelas, essa população era a vítima privilegiada do “mal contagioso”.
Ao se prescrever os territórios da pobreza urbana, das doenças infecciosas, da criminalidade e do analfabetismo, reafirmava-se a necessidade de se organizar reformas morais e sociais dos costumes e dos hábitos dos setores sociais por meio de ações
pedagógicas, regeneradoras e de higiene pública, capaz de entrecruzar medicina, direito e
educação como esteios estruturantes da administração pública. A partir, de então, se produziu, não somente uma etiologia social da doença e de seus portadores, mas também um
efeito de prevenção imbuída dos artifícios de intervenção no domínio social em nome do
bem estar social (Duprat, 2004, pp. 51-53).
Nesse particular, a cidade-capital apresentava-se como cenário propício para a proliferação e incidência da doença.

(...) o Rio de Janeiro passou a abrigar uma população altamente diferenciada. De um lado, uma massa abundante de trabalhadores que nem sempre estava empregada e, quando estava, recebia
salário insuficiente para moradia e alimentação adequadas. De outro,
a classe de proprietários, do comércio ou da indústria, e os altos representantes da estrutura político-jurídica, que tinham ao seu dispor,
porque podiam comprar, os elementos necessários para manter
uma condição de vida privilegiada (Nascimento, 2002, p. 19-20).
As discussões acerca da contagiosidade da tuberculose e da intensidade de sua
propagação, especialmente entre as pessoas que “vivem e trabalham em comum, em espaços fechados, mal asseados, mal arejados e mal ventilados”, vinha sendo propagada em
congressos nacionais e internacionais, a exemplo, do Congresso para a Luta Contra a Tuberculose, realizado em Berlim, no ano de 1899 (Nascimento, 2002, p. 17). Nessa direção,
o médico Moncorvo Filho alude à ênfase que tem assumido no tratamento das crianças, a
profilaxia social. Assentada na organização de colônias escolares de férias, de sanatórios
marítimos ou de altitudes e dos jardins de infância pretendia-se, segundo pensamento corrente à época, adotar: medidas destinadas a promover o controle sobre o casamento dos
tuberculosos e sobre o aleitamento pelas genitoras tuberculosas; defender o valor da instrução, da “higiene das habitações, do ensino e da educação das futuras mães de família”;
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proclamar como terapêutica a “vida ao grande ar em zona rural higiênica” e a criação de
sanatórios marítimos (Moncorvo Filho, s/d, p.137-138).

A tuberculose, como a sífilis e o alcoolismo, constituem os três
grandes fatores de degeneração humana e como tais o seu combate
a golpes da maior energia não pode deixar de preocupar os Administradores e os Homens do Governo.
A tuberculose é dessas doenças que se podem evitar e curar,
ser mesmo extirpada da sociedade pela verdadeira civilização (Moncorvo Filho, 1923, p. 120).
Desta forma, devido ao caráter epidêmico da tuberculose, defendiam os médicos a
necessidade de se desenvolver medidas emergências e preventivas no sentido de inibir o
seu avanço ao mesmo tempo em que deveria tratar os infectados, em especial os que apresentavam condições de cura. Diante da ausência de políticas públicas nesse campo, a Liga
organizou-se como instituição capaz de constituir aparatos direcionados a atuar “cientificamente” na profilaxia, na assistência médica, na educação higiênica, especialmente das mães
fonte principal de contágio da criança.
Visando promover uma intervenção concreta do saber médico sobre os aspectos
que “ameaçavam” a vida urbana e a sociedade, a Liga sistematizou discussões acerca da
assistência pública e privada e da necessidade de uma “ação solidária” da iniciativa privada
e oficial na resolução dos problemas sociais acarretados pela doença. Nessa direção, diagnósticos foram produzidos, indicando os fatores que contribuíam para o agravamento da
contaminação e da proliferação da doença em decorrência do crescimento urbano e industrial no Distrito Federal, entre eles: a insalubridade, a alimentação insuficiente, as casas anti-higiênicas e as jornadas de trabalho enfadonhas.
Atuando em várias frentes, a Liga projetou uma rede assistencial que visava não
somente combater a doença, mas também difundir meios de prevenir à população. Em conformidade com as iniciativas preventiva e regeneradora foram criados sanatórios, dispensários, assistência domiciliária, preventórios, bem como um conjunto de medidas de
propaganda e “aconselhamento úteis” a população.
A preocupação em desenvolver instituições voltadas para prevenir a criança, filha
de tuberculosos, se evidenciou a partir de fins da década de 1920, quando foram criados os
primeiros Preventórios. Movidos pela preocupação em atuar sobre as condições inapropriadas em que se encontrava a infância pobre do Rio de Janeiro, a Liga formulou projeto de
construção de instituições destinadas às crianças. Em consonância com o pensamento higienista e eugênico em circulação no meio científico brasileiro, a Liga adotou a ideia de que
era preciso instituir medidas preventivas e protetoras às crianças, internando-as em instituições afastadas das famílias e do convívio social. Analisando a situação dos Preventórios para as crianças filhas de portadores de hanseníase em São Paulo, Monteiro (1998, p. 8)
afirma que algumas vozes foram dissonantes quanto à política de isolamento proposto com
os preventórios, como Alice Tibiriça e Floriano Lemos. Segundo a autora, para Lemos, essas
crianças isoladas nos preventórios estariam fadadas a exclusão social, pois “Senão no
physico, pelo menos moralmente carregarão para sempre a herança paterna” (Lemos apud
Moreira, 1998, p.8).
Com o objetivo de examinar o processo de institucionalização da infância na Capital
do país, esta comunicação tem como objetivo problematizar o projeto de criação do Preventório Rainha Dona Amélia pela Liga Brasileira Contra a Tuberculose (LBCT) no que tange ao
atendimento, a educação higiênica e a instrução direcionada à infância na década de 1920.
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Interessa-nos analisar o processo de retraimento da infância e as práticas educativas concebidas para as crianças em idade escolar, institucionalizada.
Com este intuito algumas questões problema têm mobilizado nossas investigações:
Que práticas educativas foram instituídas no Preventório? Como se coadunava as concepções científicas médicas e religiosas no cuidado, na educação e na formação da criança em
idade escolar institucionalizada? Para esse intento, a análise do acervo documental relativo
à criação e funcionamento do Preventório que se encontra sob a guarda da atual Fundação
Athaulpho de Paiva tem se constituído em objeto e fonte de pesquisa. Com risco de perda,
o acervo existente no antigo Preventório Rainha Dona Amélia vem sendo mapeado, fotografado e fichado a fim de possibilitar à escrita de uma história da instituição e das práticas assistenciais e educativas direcionadas a infância em idade escolar. Relatórios, inquéritos
domiciliários, livros de recortes de jornais, fotografias e o Almanack, revista mensal organizada pela Liga Brasileira Contra a Tuberculose, permite-nos pensar as ações profiláticas direcionadas à infância no conjunto das iniciativas assistenciais e regeneradoras que durante
a década de 1920 pretenderam instituir uma cruzada salvadora da infância.
A Criação do Preventório Rainha Dona Amélia como espaço de higienização da infância pobre

No caso da tocante cerimônia de ontem, ao invés de um individuo, é a uma instituição que as crianças se vêem confiadas. Para
quem elas são criadas e em proveito de quem protegidas? Claro que
da sociedade, do Brasil, cuja projeção no futuro, constituí um sonho
utópico, se lhe faltam as reservas humanas garantidoras do rumo
do seu progresso (O Paiz, 10 de janeiro de 1930).
Em matéria intitulada Uma bela e humanitária Iniciativa da Liga Brasileira Contra a
Tuberculose, publicada no jornal O Paiz, o jornalista enaltecia a iniciativa promovida pela
Liga no sentido de atuar sobre a situação da infância desassistida da Capital. Já há muito os
diagnósticos realizados assentavam-se nas altas taxas de morbidade e de mortalidade provocadas pelas péssimas condições de salubridade e de pobreza que acometiam às crianças,
vitimas em potencial da tuberculose e das doenças epidêmicas como febre amarela e varíola2.
Nessa direção fazia-se necessário atuar sobre as formas de contagio da doença,
promovendo a proteção das “reservas humanas” responsáveis pelo progresso do país. A
marcha rumo ao progresso advinda com o crescente processo de industrialização, urbanização e modernização por que passou as principais cidades do país impulsionou o acirramento
dos problemas sociais e do pauperismo da população, transformando a pobreza em tema
presente aos debates intelectuais durante as primeiras décadas da República. Ações práticas foram pensadas e defendidas objetivando minimizar seus efeitos. Se por um lado, os
casos envolvendo crianças abandonadas e pobres passaram, cada vez mais, a ocupar as
manchetes de jornais dando mostras dos riscos de sua contaminação e degeneração. Por
outro lado, os jornais destacavam os avanços científicos e aludiam as iniciativas salvadoras
da infância.
Com intuito de prevenir, fortalecer e educar higienicamente as crianças, a Liga propôs a criação de preventórios de tipo marítimo no Rio de Janeiro. Assim, entre os anos de
1927 e 1929 foi inaugurado, como parte da cruzada protetora da infância, duas experiências de preventório. O primeiro em 1927, na Ilha de Paquetá e, o segundo, em 1929, na
praia do Abraão, na Ilha Grande, para meninas3.
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Para desenvolver o projeto de instalação do primeiro preventório foram nomeados
pelo Presidente da Liga, o Dr. Ataulpho de Paiva, o médico e Diretor do Instituto de Proteção e Assistência à Infância de Niterói, o Doutor Almir Madeira para o cargo de Diretor Técnico e o Doutor João de Oliveira Junior, Secretário Geral da Liga, para a direção
administrativa da instituição. Destinado no primeiro momento a atender as crianças do sexo
masculino com idades entre cinco a doze anos que receberiam os cuidados necessários ao
seu pronto desenvolvimento físico, intelectual, moral e higiênico, o Preventório contou para
a sua criação com recurso financeiro obtido a partir de donativos da Comissão da Colônia
Portuguesa4, bem como de filantropos.
Inaugurado a 24 de maio de 1927, na propriedade adquirida do médico Gustavo
5
Riedel , o Preventório Rainha Dona Amélia destinava-se a atender as crianças, filhas de pais
tuberculosos. Sob a orientação das irmãs da Congregação de Caridade de Nossa Senhora
das Mercês, vindas da Espanha6, o Preventório Rainha Dona Amélia foi organizado com o
intuito de congregar uma ação higienista, moralizante e religiosa. O modelo de filantropia
adotado constituiu-se por tentativa de aliança estratégica entre as iniciativas de cunho religioso, privado e a esfera estatal através de subvenções concedidas e da gestão religiosa de
instituições. Nessa direção, a presença das irmãs à frente da administração do preventório
pode ser um indicativo desse esforço, uma vez que as atividades desenvolvidas visavam fortalecer e educar higienicamente as crianças “débeis” ou “depauperadas” encaminhadas de
bairros da capital do país, mas também de Niterói e de Paquetá.

Havia que considerar, ainda, as condições sanitárias do local, já
muito boas, e que se iam tornar irrepreensíveis com as adaptações,
melhoramentos e obras novas que S. Ex., numa larga visão, estava
mandando executar: a agua magnifica, procedente de Teresópolis,
ia ser abastecida com mais abundancia e segurança (canalização
nova e direta, construção de dois grandes depósitos com capacidade total de cerca de 80.000 litros); reparações na instalação de esgoto, com depuração biológica, muito recomendável; inexistência de
helminthoses e de culicideos nocivos; edificações amplas, bem situadas, inundadas de luz, amplamente ventiladas, impregnando-se
tudo ali daquela atmosfera tão pura, carregada de sais, iodo, bromo,
que a brisa conduz subindo pelas colinas verdejantes, e levando de
mistura o aroma dos bosques e dos jardins.
Tudo fazia antever, como hoje se verifica, uma instalação, quase luxuosa, quiçá única no gênero, em que as exigências do higienista e do puericultor tão bem se ligam aos requisitos do esteta,
encantados todos com os múltiplos aspectos daquele recanto delicioso, paradisíaco, convidando ao repouso e ao sonho (Madeira, 1929,
p. 5-6).
As vantagens da instalação, bem como do clima favorável era defendida na adoção
dos benefícios provenientes da cura pelo sol. Assim, com acomodações favoráveis ao tratamento da infância, o Preventório foi instalado na Chácara do “Castelo”, na Ilha de Paquetá. A Chácara era constituída pelas seguintes unidades: Pavilhão Affonso Penna Junior;
Pavilhão Central, com capacidade para setenta e cinco crianças; Pavilhão Antônio Prado Junior, com capacidade para cinquenta e uma meninas (construído em 1929); Clausura; Igreja; Casa das Empregadas; Pavilhão Julieta da Silva Chaves (Pavilhão de Isolamento);
Pavilhão Zélia Peixoto de Castro (Pavilhão da Lavanderia) Pavilhão da Escola; Fonte das
Graças e Mirante. Com essa estrutura, o Preventório recebeu à matrícula de vinte e quatro
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meninos que, encaminhados pela Prefeitura e escolas públicas do Distrito Federal, pela Inspetoria de Tuberculose, bem como por pedidos de particulares de influência na política e de
famílias abastadas7, deram início as atividades do Preventório.
Contanto com subsidio do Departamento Nacional de Saúde e da Prefeitura do Distrito Federal, a Liga construiu novos pavilhões e, com isso, ampliou e aprimorou o tratamento físico, material, médico e alimentar oferecido. Defendia Madeira (1929, p. 8), que a
internação das crianças significava à possibilidade de afastá-las dos focos de contaminação
que as tornavam “mal desenvolvidas, predispostas, taradas ou tuberculosas”, uma vez que
as condições sociais “de quase todos eram as mais penosas: mal alojados, mal vestidos,
mal alimentados, em situação, portanto, da maior receptividade mórbida” (Ibidem, 16).
Ao ingressar na instituição a criança passava por minucioso exame, permanecendo
em prédio destinado ao Pavilhão de Isolamento por alguns dias até que se constatasse não
ser a criança portadora do bacilo de Koch ou de outra doença contagiosa. O exame envolvia
a medição do peso, da altura, dos perímetros torácicos, da capacidade respiratória, taxa de
hemoglobina e da realização de exame clínico, radiológico e laboratorial pelo pediatra responsável. O ingresso da criança era acompanhado de fotografias “com o tronco desnudo,
em três poses” (Madeira, 1929, p. 10) e do preenchimento do Inquérito Domiciliário, onde
se apuravam as informações relativas à moradia, as condições da habitação, os recursos da
família, a situação dos pais, a escolaridade, a profissão e estado atual de saúde da família.
O Inquérito Domiciliário era composto pelos seguintes itens:
Inquiridor; Nome; Residência; Espécie de habitação; Condição geral do prédio e especialmente da parte ocupada pelo candidato e sua família; O candidato dorme só?, Abre as
janelas?; Há escarradeiras?; Recursos da família; Nome do pai, profissão, sabe ler?; Aspecto físico; bebe?; Doenças anteriores; atuais; pesquisa especial de tuberculose (hemoptise,
tosse, expectoração, febre, suor noturno, cansaço, inapetência, emagrecimento); Nome da
mãe; idade; trabalha?, Sabe ler?, Aspecto físico; Doenças anteriores; Atuais; Pesquisa especial de tuberculose (hemoptise, tosse, expectoração, febre, suor noturno, cansaço, inapetência, emagrecimento); Quantos partos?; Abortos, natimortos; Irmãos do candidato;
Vivos?; Mortos; Aspecto; Defeitos físicos.

Ficha Preenchida da criança Acácio Martino de sete
anos. Inquéritos Domiciliares,
Preventório Rainha Dona Amélia, ano de 1927.
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A análise das fichas nos dão indicativos da preocupação da Liga em realizar um
mapeamento pormenorizado das condições de vida das famílias a fim de atuar no tratamento da criança. Em seu objetivo o Preventório deveria acolher e prevenir à infância contra os
“riscos” provenientes do contagio da tuberculose. No entanto a análise dos “Inquéritos Domiciliares” nos permite afiançar a presença de crianças internas no Preventório que não
apresentavam os atenuantes primeiros, qual seja: ser filha de pai ou de mãe tuberculosos.
A presença de crianças identificadas como “raquíticas” ou “franzinas” dava indícios de uma
suposta debilidade da criança facultando a rubrica necessária para a internação. Nesta direção, afirma o médico Almir Madeira (1929, p. 8) que nos primeiros meses o Preventório recebeu crianças “débeis por causas diversas”, desde que não contagiosas.
Segundo Nascimento (2008, p. 161), no Preventório as crianças eram submetidas a
uma rígida disciplina de horários e de atividades, onde sob o controle das freiras e do pessoal responsável eram examinadas e acompanhadas em seu “fortalecimento” físico. Com
esse intuito era proibido o contato das famílias com as crianças, sendo facultado a partir de
determinado período às visitas de membros das famílias desde que “não fossem doentes de
tuberculose”.

No preventório, as crianças possuíam horários determinados
para realizarem as atividades e todas eram coletivas, ou seja, hora
de acordar, hora de almoçar, hora de descansar, hora de tomar banho, hora de rezar, toda a rotina diária era regulada por horário e
realizada coletivamente.
Sem duvida, o preventório podia ser considerado uma instituição total, conforme conceituação de Goffman, tendo em vista suas
características massificadoras. A rotina institucional com horários inflexíveis tende a apagar os desejos e individualidades dos internos e,
como diz Goffman, “cada fase da atividade diária é realizada na
companhia imediata de um grupo relativamente grande de outras
pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a fazer as
mesmas coisas em conjunto” (Ibidem, p.162).
Na esteira da reflexão proposta por Nascimento (2008) acreditamos ser possível
problematizar o projeto de criação e instalação do Preventório na Ilha de Paquetá no que
tange a organização e o controle das atividades desenvolvidas pelas crianças internas, mas,
também pela sua localização. A criação da instituição na Ilha, região de difícil acesso, uma
vez que só se chega por barco constituía-se num elemento significativo de reclusão das crianças. Desta forma é possível aquilatar que a construção do preventório na Ilha, seguia as
premissas correntes, à época, quanto à necessidade dos mesmos serem afastados das cidades e localizados em regiões consideradas de clima favorável. Este aspecto possibilita-nos
problematizar a matriz que organizou a ação intervencionista da Liga Brasileira Contra a
Tuberculose que, neste caso, era marcada pela perspectiva do isolamento do infectado.
Embora desaconselhada em países da Europa o isolamento foi utilizada em larga escala no
Brasil durante a década de 1920.
No caso do Preventório Rainha Dona Amélia temos trabalhado com a hipótese que
sua localização pode ser pensada não somente em função do clima benéfico ao tratamento
das crianças débeis, mas também da sua reclusão/isolamento do convívio familiar e social.
Somente em alguns casos era facultada a família o direito à visita nos casos em que não
representavam “uma ameaça de contágio as crianças” (Madeira, 1929, p. 4).
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Nesta direção, a higiene e as normas de moralização dos costumes associaram-se
na prescrição de modelos de condutas a serem seguidos pelo conjunto da sociedade. Observa-se, então, uma ação combinada entre higiene e eugenia na regulamentação da vida
social das populações urbanas, processando, gradualmente, a ordenação do meio ambiente,
das habitações, das populações, das cidades e das escolas como esferas de saber médico.
Nesse cenário, tendo como base uma interpretação eugênica das questões sociais, tendeuse, como afirma Marques (1994, p. 32), a pensar o corpo como máquina e como espécie
num processo de regulação dos processos biológicos, a exemplo da natalidade, da longevidade, da mortalidade e da aprendizagem.
O tratamento destinado às crianças internas era realizado com uso de recursos terapêuticos em evidência, à época, a exemplo da “cura pelo sol”, a helioterapia, o banho de
mar, as atividades ao ar livre, a prática de exercícios respiratórios, as caminhadas ao ar livre
durante as manhãs e os exercícios de instrução e de educação higiênica. Associado a terapêutica era indicado, ainda, a limpeza, o repouso e a alimentação apropriada no tratamento
compensador da infância debilitada pela fome e condições anti-higiênicas. Para a implantação do programa foram admitidos quatro técnicos, a saber: um pediatra, um professor especializado em educação física a partir da adoção do método naturalista de Herbert e Paul
Carton, de um cirurgião dentista e de uma professora para o ensino intuitivo ou de Jardim
de Infância, formada pela Escola Normal (Madeira, 1929, p.6). Quanto aos benefícios alcançados no Preventório, segue o diretor Almir Madeira afirmando que:

Os resultados foram tamanhos que os débeis de Paquetá, em
idade escolar, chegaram a ultrapassar as medidas de estatura e peso observadas em crianças normais.
É curioso o exame do aumento em peso para cada centímetro
de crescimento de altura.
Enquanto os escolares de Niteroi, de 7 a 9 anos, segundo observações dos Drs Ferreira e Jansen, aguardam 12 meses para conseguirem o lucro em hectogramas de 5,3 – 2,9 e 5, os débeis de
Paquetá ganham em quatro meses e quinze dias 5,2 – 6,0 e 4,5,
respectivamente (Ibidem, p.18).
As atividades desenvolvidas pelas crianças, como: banho de sol, banho de mar,
exercícios, ginastica, jogos, bem como o repouso muscular e “espiritual” eram controlados
pelo médico que “de relógio em punho” graduava a conveniência de cada atividade para o
interno. Assim, submetidos a “um severo regime” buscava-se dar a criança a “impressão”
de que se encontrava numa “agradável estação de férias e divertimento”. Na organização
do tempo da criança institucionalizada era destinada a educação religiosa e o ensino de
“cousas (para muitos, jardim de infância)”, bem como a adoção do sono diário que variava
de acordo com a situação da criança. As condições higiênicas eram destacadas como parte
importante na constituição da ideia do Preventório como espaço de “higiene e alegria” na
constituição de corpos robustos e “almas felizes”(Almanack da Liga Brasileira Contra a Tuberculose, 1931, p. 17-18).
Assim, a higiene era defendida como elemento importante na imposição de “regras”
relativas ao modo de vida e aos cuidados sobre a organização das crianças internas, seu
modo de vestir, de brincar, de jogar, de se alimentar. Concebido com espaço de materialização de práticas racionais, mas também religiosos, o Preventório foi apresentado como espaço de formação e de defesa de hábitos saudáveis e específicos sobre o corpo da criança,
as condições de sua saúde e do controle dos sinais de sua degenerescência.
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Nessa direção, o tempo de internação de algumas crianças era o tempo de sobrevida do pai ou da mãe tuberculoso podendo oscilar pelo período de quatro meses a dez anos.
Interessante observar, nesse particular, que ao incidir sobre as famílias a razão que imperava era a de “proteção” da criança contra os riscos de sua contaminação. Segundo Relatório
apresentado pelo médico Almir Madeira no decorrer de um ano o Preventório recolheu 157
meninos e desses saíram 69, elevando-se no ano de 1929 para 250 o número de meninos
internados.
O destino dos internos que saiam do Preventório variava tendo em vista as condições de cada criança, no entanto todos traziam a marca de sua passagem por uma instituição de isolamento. No geral, os documentos trazem indicações sobre o recolhimento das
crianças em asilos, internatos ou em institutos profissionais da municipalidade, tendo em
vista a situação de orfandade dos mesmos.
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1

Segundo Nascimento (2002, p. 32) “os médicos eram, na sua maioria, militantes da clínica tradicional,
que ao mesmo tempo ocupavam a Academia Nacional de Medicina e a Faculdade de medicina.” Eram
nomes destacados no campo médico e reivindicavam posição de destaque também na política. A esses
médicos associaram-se homens do campo do Direito, como Ataulpho de Paiva que assumiu importante
papel na presidência da Liga durante as décadas seguintes.
2
Dados estatísticos demográficos de óbitos para a Capital, apresentados pelo médico Arthur Moncorvo
Filho, indicam, para o período de 1845 a 1886, os seguintes índices: Crianças de até 1 ano, 300; crianças
de 1 a 5 anos, 721; crianças de 5 a 15 anos, 53. No total o percentual chega 1.074 crianças vitimas pela
tuberculose (MONCORVO FILHO,, 1923, p. 118).
3
O preventório da Ilha Grande teve vida curta, sendo depois de alguns meses fechado e as meninas
internas encaminhadas para o Preventório de Paquetá.
4
Segundo Ribeiro (1985, p. 176) A ideia de criação de uma instituição de combate à tuberculose estava
em curso desde 1902. Na ocasião o Ministro Português João de Oliveira Sá Camelo Lampreia sugeriu, a
sua criação como parte da recepção ao Rei Dom Carlos I, que realizaria visita ao Brasil em 1908. O
assassinato do Rei e do Príncipe Luiz Felipe, pois fim a iniciativa, mas não a intenção de se criar uma
instituição em homenagem a Rainha Dona Amélia. A Comissão que era Presidida por Amélia Camelo
Lampreia, esposa do Ministro foi dissolvida, sendo os donativos arrecadados doados à Liga.
5
Segundo Ribeiro a Liga foi adquirindo chácaras vizinhas onde foram construindo outros pavilhões.
6
A primeira expedição missionária chegou ao Brasil a 14 de agosto de 1926, sendo realizadas mais duas
missões ao longo dos anos de 1928 e 1929.
7
Muitos inquéritos analisados do primeiro anos de funcionamento do preventório traz anotações
referentes aos “pedidos” Washington Luiz, Dr. Pereira Junior, entre outros.
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As últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, coresponderam a um período
decisivo da construção do modelo escolar, cujas dificuldades de implementação podem ser
explicadas pela fraqueza das elites portuguesas e do Estado-nação e pela lentidão do
desenvolvimento económico, entre outros factores possíveis, que funcionaram como mecanismos
de bloqueio (Candeias, 2005), num contexto político da grande instabilidade que marcou o período
final da Monarquia e a República. As condições económico-sociais do País, agarvadas entre as
classes populares das zonas urbanas pela crescente migração das zonas rurais, sobretudo para
Lisboa e Porto, contiveram a procura da escola e limitaram a frequência escolar. Em Lisboa, no ano
de 1906, havia pelo menos 38.000 em idade escolar mas só cerca de 10.000 frequentavam as
escolas públicas, e no ano de 1925 havia perto de 50.000, das quais um terço estavam
necessitadas de assistência (AHCML, Banhos de mar, B - 022/01). Em 1911, 75,1% da população
portuguesa era analfabeta.
As transformações provocadas pela industrialização e pela expansão urbana e a situação de
miséria generalizada no País, chamaram a atenção dos governantes para a criança nos planos da
vida civil, social, laboral, escolar e penal e originaram a emergência de mecanismos de proteção
social e de construção da cidadania infantil que se afastavam da dominante caritativa. A
restruturação da assistência como um direito do cidadão pobre traduziu-se na Lei de 25-05-1911,
e, especialmente para a criança, na Lei de Protecção à Infância de 27-05-1911 que criou a Tutoria
da Infância.
Segundo Tomé (2010) a questão da criança foi encarada de três modos diferentes: um,
revestiu a forma de beneficência influenciada pela Igreja onde a matriz caritativa se mistura com a
ideia de assistência por direito que a República viria a laicizar; outro, foi desenvolvido pelo
movimento da medicina social e do higienismo que concebiam o corpo do indivíduo como força de
trabalho, arma de guerra e elemento do controlo populacional, objeto da “biopolítica” do Estado,
que mobilizou a escola para colmatar as deficiências alimentares, ministrar o exercício físico e
incutir hábitos higiénicos mais apropriados; outro ainda, fundado no positivismo, defendia a
implementação de medidas de vigilância social dos indivíduos, como estratégia preventiva contra
os eventuais danos que pudessem vir a causar à sociedade, fazendo da escola um laboratório da
socialização. A estas abordagens gerais devem acrescentar-se outras que ligam a medicalização do
fracasso escolar à ideia de que para difundir a instrução e concretizar o ensino obrigatório o
melhor dos meios era oferecer alimentos às crianças e que reconhecem aos processos racionais e
intuitivos uma tecnologia fundamental da ação docente, especialmente na I República (Pintassilgo,
2012), para desse modo promover a frequência escolar e atrair os alunos e as famílias à escola.
Estas tendências internacionais do campo pedagógico foram propagandeadas em diversas
publicações e pela imprensa de educação e ensino e integraram as medidas normativas sobre a
higiene e a profilaxia social no meio educativo.
Para alcançar este desiderato muito era esperado da assistência escolar que constitui o objecto
da presente comunicação. Nela procuraremos analisar os processos de receção e propagação das
caixas escolares, das cantinas e das excursões/passeios escolares, as ideias que as fundamentavam,
as normas que as regulavam e os resultados de tais iniciativas, assim como os fatores políticos e
ideológicos que condicionaram o seu devir histórico no período entre 1880 e 1930.
1. As intenções normativas
Como foi organizada a assistência escolar para concretizar a escolaridade obrigatória,
fomentar a frequência dos alunos e favorecer a modernização das práticas docentes?
A abortada reforma de 1870 já previa a criação, em cada concelho e freguesia, de uma
"comissão escolar" para fins assistenciais e a promoção de sociedades protetoras de instrução
primária, mas é a reforma de 1878 que efetiva a organização em cada freguesia de uma
“comissão promotora de beneficência e ensino” que era integrada, tal como em 1870, pelo
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pároco. O seu fim era estimular a frequência escolar através do socorro dos alunos e famílias
desvalidas, distribuir vestuário, livros e prémios e apetrechar as escolas de bibliotecas com
receitas provenientes de multas, subscrições, donativos e subsídios. A reforma de 1901
reintroduziu no normativo a organização em cada freguesa de uma “comissão promotora de
beneficência e ensino” destinada, segundo o decreto regulamentar 1902 (capítulo XI), a
promover o "ensino obrigatório facilitando aos alunos necessitados a frequência da escola e
estimulando a emulação entre todos".
Podemos dizer que a assistência escolar, de que foi incumbida a nova comissão de
beneficência e ensino, foi alargada e diversificada, sendo visível a influência do higienismo. Para
além dos fins referidos no normativo de 1878, a reforma de 1901 encarregava-a da organização
da cozinha escolar para fornecimento de almoço às crianças indigentes e da organização de
colónias e passeios escolares durante as férias para os alunos doentes e fracos. Esta
configuração da assistência escolar, que revestia ainda uma dimensão caritativa e dependia
exclusivamente da boa vontade da iniciativa particular, foi manifestamente insuficiente, pois, em
1883 formaram-se apenas 600 comissões (A Escola, nº 174, 1904) e no ano lectivo de 19071908, funcionavam em Portugal (não considerando a cidade de Lisboa) somente 917 comissões,
2254 não entraram em actividade e 582 não foram nomeadas (Resumo da Estatística…, ano
lectivo de 1907-1908. Mapa Estatístico nº 14), apesar dos esforços da inspeção primária
restabelecida pela reforma de 1901. A esta falta de atividade das comissões correspondeu igual
indiferença dos poderes públicos que nunca nomearam a grande comissão promotora de
beneficência e ensino destinada a auxiliar as comissões paroquiais.
O Segundo Congresso Pedagógico (1909) apontou o absentismo escolar como a terceira das
causas mais graves do analfabetismo dominante em Portugal, justificado pela pobreza
generalizada dos pais que, para atenuar a miséria, empregavam os filhos na agricultura e nas
oficinas. A República respondeu a esta situação em 1911, inserindo no normativo que remodelava
o ensino primário, um capítulo exclusivamente dedicado à "assistência escolar", laicizando a
anterior denominação de “beneficência escolar". Nas competências e atribuições do conselho de
assistência escolar criado em cada concelho e em cada bairro das cidades de Lisboa e Porto é
ainda mais evidente a marca do higienismo e a preocupação com o ensino prático, racional e
intuitivo. A República estendeu as excursões, visitas e passeios pedagógicos a todos os alunos e
acrescentou a organização de cantinas escolares, de escolas ao ar livre para crianças débeis ou
doentes e de jardins de recreio, a fundação de colónias de férias marítimas e campestres, a
instalação de balneários, a prestação de socorros médicos e o fornecimento de medicamentos,
bem como o emprego de “todos os meios conducentes ao levantamento físico, intelectual e moral
das crianças”. Também a Lei da Separação do Estado e das Igrejas de 1911 (art.º 32º) mandava
aplicar, para atos de assistência e beneficência, um terço de tudo quanto recebessem as
corporações de culto, mas essas receitas não foram aplicadas na assistência escolar.
Por último, na reorganização do ensino primário de 1919, a administração e a assistência
escolar eram entregues a uma Junta Escolar concelhia, excepto nos casos das cidades de Lisboa e
Porto. Para favorecer a escolaridade dos mais pobres e facilitar a sua frequência escolar, a Junta
(ou as câmaras munipais destas cidades) deveria promover as caixas económicas e a cantinas
escolares, organizar colónias de férias, distribuir aos alunos utensílios escolares, vestuário e
calçado. A mesma reforma fixava como atribuição dos inspetores "impulsionar o estabelecimento
de obras post e circum-escolares de mutualidade infantil, de passeios e excursões escolares, de
recreio e educativas", que deveriam ser organizadas pelo Conselho Escolar.
2. Caixas escolares
Nas últimas décadas do século XIX, educadores, filantropos e reformistas sociais
conceberam a escola como um meio de socialização e promoção da cidadania infantil através da
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prática da economia para fins de previdência. Em 1883, por iniciativa do vereador do pelouro da
instrução Teófilo Ferreira e sob a direcção de Costa Goldofim, foram implantadas nas 12 escolas
centrais da cidade de Lisboa caixas económicas escolares. No ano anterior Adolfo Coelho fizera
uma campanha na revista Froebel, vendo nelas, no plano imediato, um viveiro das virtudes da
previdência e, neste sentido, "uma instituição puramente pedagógica educativa" (Froebel, 1882, nº
4, p. 25). Ou no dizer de Goldofim, um elemento de ensino "que serve para amoldar os
pequeninos espíritos, encaminhando-os para mais tarde se converterem em cidadãos
verdadeiramente dignos" (Caixas económica escolares, 1883, p. 8).
Constituída como subagência da caixa económica portuguesa, criada em 1880, a caixa escolar
proposta por Godolfim inspirava-se no modelo francês e devia realizar exercícios económicos
periódicos, possuir uma escrituração, fixar o montante mínimo e máximo das quotas (10 réis e
1$000 réis) que, ao atingir uma certa quantia, era entregue mensalmente na caixa económica
portuguesa em nome e por conta de cada aluno, que o poderia levantar quando entendesse.
No seu relatório de 1884, Costa Goldofim considera a iniciativa um sucesso e acalenta a
esperança, não concretizada, de a expandir a todo o país, embora reconheça que, para os
professores, é um mecanismo trabalhoso e de responsabilidade moral (As caixas económicas
escolares. Relatório…, 1884). Estes pronunciaram-se nas conferências pedagógicas de Aveiro
(1884) e do Porto (1884), considerando que fora das grandes cidades a sua execução era difícil
senão impossível (1885, p. 42), por falta de condições económicas dos alunos, como o era nas
escolas numerosas sem ajudante (Porto, 1884). Além disso, os professores do círculo do Porto, só
valorizam o seu papel na prática da previdência se “tiverem por base a privação voluntária dos
gosos próprios da infância e por fim socorrer os condiscípulos mais pobres” (Conferências
Pedagógicas do Porto em 1884, p. 43).
As caixas económicas escolares orientadas pelo ideal económico da poupança acabariam por
se extinguir, perante a indiferença da classe docente, desanimada pela falta de reconhecimento do
Estado (O Instituto, 1902, vol. 49). A reforma de 1894 preceituara de forma discreta o
estabelecimento de caixas económicas escolares relacionadas com a Caixa Económica Portuguesa,
mas só no final do século XIX viriam a renascer, mais precisamente em 1898, a partir de vila de
Estremoz, se bem que com um carácter essencialmente beneficente, que Goldofim reconhece
como igualmente válido: “a nova feição dada hoje às caixas escolares não é por certo menos útil,
porque vêm muito naturalmente em auxílio dos alunos pobres a quem falta o livro, todos os
elementos escolares e, muitas vezes até a roupa e o calçado” (A Escola, nº 42, 1903, p. 1). No
Congresso Pedagógico de Coimbra de 1899, o professor Custódio Dias Guerreiro sustentou que as
duas formas de caixas escolares, a que visa a previdência e a que incide no socorro mútuo, se
complementam (O Instituto, vol. 49, 1902,). Ambas são expressão do mutualismo escolar que,
como defendeu Carneiro de Moura no Congresso Nacional de Mutualidade de 1900, tem uma dupla
vertente económica e cívica:
"educando as crianças no sentimento da solidariedade social pelo sentimento
mutualista, mas ainda para as habituar à economia, à disciplina do trabalho e da
ordem económica, com a vantagem de criar receitas socializadas que tornem
possível a existência de cantinas, as quais tendem principalmente à assistência dos
filhos dos desgraçados" (p. 1).
O governo, através da Direcção-Geral de Instrução Pública, reconheceu a nova feição da caixa
económica escolar (DG, Circular nº 38, de 17-02-1908) ao assinalar-lhes o objetivo de “facilitar a
frequência da escola às crianças pobres, fornecendo-lhes alimentação, calçado, vestuário, livros e
outros objetos escolares”. Na mesmo ano, o médico Samuel Maia sentenciava na campanha d’O
Século a favor das crianças que as caixas escolares eram um “elemento indispensável da
proficuidade do ensino obrigatório (nº 9509, 1908, p. 1), propiciando os fins referidos e ainda

CD-ROM DE ATAS | 1373 | COLUBHE 2012

banhos de mar e ar do campo aos débeis. Pouco desenvolvidas na Monarquia, não conheceriam
uma existência mais afortunada na República, que só as inscreveu na legislação do ensino primário
em 1919, constando a sua criação das atribuições das Juntas Escolares e, no caso de Lisboa e
Porto, dos municípios. Entre os docentes havia a convicção votada no congresso pedagógico de
Coimbra de 1922, a partir do relatório do professor da Marinha Grande Joaquim Gomes Belo, de
que uma boa parte das dificuldades da escolarização em Portugal podiam ser ultrapassadas com a
caixa escolar em cada escola, subsidiada pelo Estado e com as verbas indispensáveis à sua
manutenção, em estreita ligação com uma comissão local de beneficência e ensino (O Professor
Primário nº 150, 1922). Reclamadas por diversos professores, num quadro de agravamento das
condições de vida após a Grande Guerra, o governo da República viria a determinar a fundação ou
remodelação de caixas escolares, para correrem às despesas com as excursões ou passeios de
estudo, entretanto tornadas obrigatórias pelo Decreto nº 8203 de 19-06-1922, e, finalmente, por
decidir criá-las em cada uma das escolas pelo Decreto nº 9223, de 6-11-1923.
A concretização desta medida dependia muito da capacidade de mobilização dos inspetores do
ensino primário e do zelo, dedicação e espírito de iniciativa dos professores. Na Revista Escolar o
referido professor da Marinha Grande apelou ao brio profissional dos colegas para organizarem nas
suas escolas a assistência escolar (Revista Escolar, nº 10, 1922) e ensinou a criar as caixas
escolares (Revista Escolar, nº 7, 1924). Na mesma revista, o inspetor de Castelo Branco, Albano
Ramalho, para quem a mutualidade escolar era "coisa quase inteiramente desconhecida (em
Portugal), se exceptuarmos os dois grandes centros, Lisboa e Porto" (Revista Escolar, nº 7, 1924),
incentivou os docentes do seu círculo a combater o egoísmo individualista “feroz” e os obstáculos
económicos (Ramalho, 1924), do espírito associativo, cooperativo e mutualista, sublinhando as
vantagens pedagógicas e sociais das caixas escolares:
O que é uma mutualidade escolar? É a organização que vise a levar os alunos de
cada escola a auxiliarem-se mutuamente. Uma mutualidade é uma associação de
socorros mútuos... A mutualidade escolar pode ainda ter a função altamente
educativa, moralizadora, patriótica, consistindo em realizar beneficência. Vai mais
longe: a mutualidade combate o egoísmo, levando a criança de hoje e o homem de
amanhã a reconhecer que o indivíduo isolado pode pouco, que pode embora
trabalhando, ver-se um dia impotente para arrostar com dificuldades que o
surpreendam (Revista Escolar, nº 2, 1926,p. 291).
O mutualismo escolar orientado pelo ideal económico da poupança foi igualmente
institucionalizado nas escolas oficiais primárias de Lisboa e Porto com mais de trinta alunos (Lei nº
1751 de 23-2-1925). Estas “mutualidades escolares” visavam a constituição de dotes infantis e o
auxílio em caso de doença, a partir das quotas dos alunos e das subvenções do Instituto de
Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência, dos donativos e do produto de festas,
posteriormente depositados na Caixa Geral de Depósitos, mas seriam regulamentadas apenas no
início do Estado Novo pelo Decreto nº 20 944, de 27-2-1932.
A caixa escolar podia consistir numa simples entrega de donativos pelas crianças ou
organizar-se segundo estatutos próprios, de que havia modelos impressos ou divulgados na
imprensa pedagógica. Em geral, os regulamentos estabeleciam como fins o fornecimento de
material escolar, de meios básicos de subsistência e o financiamento das actividades destinadas ao
desenvolvimento físico, psíquico e intelectual dos alunos, como por exemplo as excursões e
passeios escolares. Alguns estatutos apontam finalidades mais amplas: promover iniciativas
culturais, criar uma oficina escolar, um jardim ou campo de culturas agrícolas, uma biblioteca e
laboratório, adquirir uma lanterna de projecções e fitas animatográficas, criar uma cooperativa de
consumo.
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As suas receitas eram constituídas por donativos e legados, juros, subsídios de corporações
particulares e oficiais, verbas obtidas em festas, saraus, peditórios, bazares, multas aplicadas aos
pais e tutores que não matriculassem os filhos e, principalmente, pelas quotas mensais dos sócios.
Carneiro de Moura (1900) fixava para as caixas escolares de cariz previdente a quota mínima
mensal de 20 réis para os alunos, 100 a 500 réis para os sócios beneméritos e mais de 500 réis
para os sócios protetores. Nas outras de caráter beneficente as várias propostas oscilavam entre
os 2 e os 10 centavos (20 a 100 reis) para os alunos e para os restantes sócios entre os 10 e os 20
centavos.
Existem poucos dados estatísticos para avaliar a distribuição temporal e geográfica das caixas
escolares. Após terem arrancado nas 12 escolas centrais de Lisboa em 1883-1884, a Revista
Branca anotou, em 1899, que tinha notícia de apenas nove caixas escolares, mas Custódio Dias
Guerreiro, no Congresso Pedagógico de Coimbra do mesmo ano, inventariou 24. Em 1903, no
jornal A Escola, acrescentou mais uma e referiu outras 4 em vias de formação. No ano seguinte, o
mesmo jornal atribuiu àquele professor o patrocínio de mais 14 caixas escolares, o que coloca em
evidência o papel decisivo que os docentes podiam ter na sua instauração e desenvolvimento. Com
efeito, a Liga de Instrução de Viana do Castelo refere no seu Boletim (nº 1, 1909) que enviou
circulares a todos os professores do concelho lembrando-lhes a conveniência da sua instalação, a
que só respondeu um professor e mesmo esse não a pôs em prática, contando na mesma
circunscrição apenas uma caixa escolar a meados de 1910. Duas décadas depois, o inspetor
Albano Ramalho escrevia que até à sua institucionalização, em1923, não haveria uma caixa escolar
por cada grupo de 100 escolas (Revista Escolar, nº 2, 1926). Mas após o Decreto 9223, o mesmo
inspetor escolar constatava que mais de 70% das escolas do seu círculo escolar (Castelo Branco)
tinham a sua caixa escolar. Os dados registados no Anuário Estatístico referentes aos distritos de
Portugal Continental nos anos letivos de 1925-1926 e 1926-1927, apontam para a existência de
415/556 caixas escolares, respetivamente, das quais funcionaram 350/401 e beneficiaram 11 269
e 18 151 alunos. Os distritos mais avançados eram Braga (97/97 - 113/95), Guarda (77/20 80/23), Castelo Branco (53/53 - 58/53) e Santarém (43/42). Mas os distritos de Lisboa (27/27 40/35) e Porto (19/17 - 27/21), ou melhor as duas grandes cidades do país contribuíram com
praticamente um terço dos alunos beneficiados. No polo oposto estavam os distritos de Coimbra e
de Vila Real, onde havia somente uma caixa escolar em 1925-1926, ainda que o de Vila Real tenha
recuperado no ano seguinte, sendo criadas 75 associações e caixas escolares das quais só 13
tiveram atividade. A percentagem das escolas do país com associações e caixas escolares que
prestaram benefícios foi de 5,3% e 6% socorrendo cerca de 11,3% e 18,2% dos alunos inscritos,
nos dois anos letivos referidos (Sampaio, I, 1975 ).
3. Cantinas escolares
A dimensão do analfabetismo, o crescimento das carências sociais e a deficiente alimentação
das crianças tornou premente a criação de cantinas para os alunos mais desfavorecidos ou
habitando longe das escolas. No dizer do médico Samuel Maia de Loureiro, a sua instalação era
uma condição essencial para melhorar a aprendizagem e generalizar o ensino obrigatório : «a
cantina escolar, auxiliando o desenvolvimento físico do homem e atraindo à escola onde se começa
o desenvolvimento intelectual e moral, é uma fábrica de cidadãos » (O Século, nº 9500, 1908, p.
1) . As cantinas nasceram sob o signo da miséria, com o fim de fornecer às crianças uma refeição
gratuita ou a preço reduzido, a única do dia para muitas delas, especialmente nas escolas isoladas
e nas grandes cidades, como também algumas regras de higiene e asseio apropriadas à ocasião,
desempenhando um papel cívico importante. A alimentação coletiva dos alunos praticou-se desde
sempre nos estabelecimentos escolares sob formas diversas e sem ter um nome preciso,
compreendendo os próprios alimentos trazidos de casa pelos alunos ou as irregulares distribuições
de alimentos da beneficiência particular, consumidos no recreio ou na sala de aula ou, quando os
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havia, em pequenos refeitórios, sob a vigilância do professor, o que deixava larga margem para o
acaso e a improvisação.
Como o legislador se «esquecia» de organizar a hora do almoço dos alunos, eram cada vez
mais as vozes que reivindicavam a criação de estruturas destinadas à restauração escolar numa
perspetiva biomédica. Entre elas destacou-se o jornal generalista republicano O Século, que
divulgou inquéritos feitos a crianças das classes populares em idade escolar de Lisboa, nos
primeiros meses de 1908, onde se evidenciava a subnutrição e o depauperamento físico de larga
maioria das crianças. Na intensa campanha que promoveu colaboraram vários médicos
conceituados da capital com artigos e depoimentos, onde se reconhecia a necessidade imperiosa
de “protecção à infância” e de contrariar a “agonia da raça” portuguesa mediante o recurso às
caixas escolares e ao estabelecimento de banhos, cantinas e exercícios físicos (O Século, nº 9531,
1908). Os republicanos que haviam ganho a câmara municipal em 1908, expressaram a sua
militância, apoiando a criação de 6 cantinas nos anos 1908-1909, no pressuposto de que oferecer
alimentos às crianças era o melhor meio de difundir a instrução e de redirigir hábitos de nutrição
adequados através da enculturação alimentar. A indiferença dos poderes públicos levava o referido
o médico, principal impulsionador da referida campanha, a apostar na iniciativa particular
(Loureiro, 1909). O Segundo Congresso Pedagógico (1909) insistiu na mesma ideia, embora com a
nuance de que deveriam também ser subsidiadas pelo Estado.
Durante a República a imprensa de educação e ensino como A Educação Portuguesa, de
Coimbra e A Infância de Castelo Branco, entre outros, salientava as vantagens das cantinas
escolares. Por exemplo, o jornal A Cantina, de Chaves, afirmava em 1913 que a assistência escolar
às crianças pobres escolarizadas contribuía para morigerar a sociedade, pois, as crianças «à falta
de amparo resvalam para o campo de todos os vícios, perdendo-se para a família, para a Pátria e a
humanidade» (A Cantina nº 2, p. 1). E O Defensor, de Arcos de Valdevez, sublinhava em 1916 que
faziam diminuir a mendicidade, dispunham as crianças para a aprendizagem, favoreciam o
desenvolvimento físico, reduziam a revolta contra os que não passam fome, eram um fator de paz
social e de civilização dos comportamentos (O Defensor, nº 7, 1916). Além disso, como não eram
profissionalizadas podia-se envolver as alunas, que recebiam lições de economia doméstica e
serviços caseiros (Loureiro, 1909), e os alunos em geral que assim se familiarizavam com a
previdência e a entreajuda, assumindo que a «refeição não era uma esmola, nem um favor - era,
sim um dever que todos tínhamos de nos auxiliar mutuamente para uma defesa comum »
(Oudinot, 1915, p. 95), desenvolvendo a solidariedade e protegendo a raça.
Porém, a dieta alimentar era, em muitos casos, pouco variada e desadequada, uma espécie
de sopa dos pobres que, embora permitisse evitar as más opções alimentares (por exemplo o
consumo de vinho), só limitadamente contribuía para a profilaxia de certas doenças e para o
fortalecimento da raça (Rumina, 1930), ainda que fosse melhor do que o café/chá e o pão ou a
açorda, café e pão que muitos alunos da cidade de Lisboa consumiam até ao fim da jornada
escolar. Por exemplo, a cantina de Tomar disponibilizava, em 1914, água e uma sopa ao almoço,
elogiada pelo inspetor escolar, composta por ingredientes variáveis em cada dia que incluía feijão
banco ou vermelho, couves, arroz, macarrão, batatas, mas nunca carne ou peixe (Oudinot, 1915).
Noutros casos a carne integrava uma das refeições da semana ou as ementas dos dias festivos e o
vinho podia ser presença habitual (Caldeira, 2004). As cantinas passavam por muitas dificuldades
de financiamento, principalmente depois da Grande Guerra, devido à escassêz e intermitência dos
rendimentos que provinham, sobretudo, da iniciativa particular e dependiam da capacidade das
comissões diretivas das cantinas, dos fundos das caixas escolares e da adesão da comunidade
local.
O agravamento da carestia de vida conduziu o Estado republicano a tomar medidas que se
revelaram inconsequentes e sem resultados práticos. Por exemplo, na Lei Orçamental de 9-091915 e no Decreto 2887 de 5-12-1916, constavam disposições relativas às cantinas escolares:
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conceder instalação gratuita às cantinas escolares; fixar um subsídio anual a seu favor; fornecer
gratuitamente móveis, louças, livros, calçado, roupa, entre outros artigos de utilidade para as
crianças. Em 1917, o governo republicano, determinou que nos novos edifícios escolares haveria
cozinha e refeitório (Decreto nº 2947 de 20-01-1917) e constituiu uma Comissão Central de
Cantinas Escolares não renumerada (Lei nº 821, de 8-09-1917, regulamentada pelo Decreto nº
4007, de 28-03-1918), com a finalidade de promover e dirigir por todo o país a instalação e
manutenção de cantinas. Durante o consulado sidonista foi constituído um fundo para a
construção de Escolas Primárias 5 de Dezembro (Decreto nº 4847, de 23-09-1918) que incluía uma
verba de 5000 contos, instituída pelo Decreto nº 4642 de 14-07-1918, a aplicar na "criação de
escolas de instrução primária com cantinas para alimentação dos alunos, gratuita para os pobres,
em todo o país" (Decreto 4847, de 23-09-1918, Sampaio, 1975, vol. I, p. 91). Em alternativa
haveria um fogão e material para as empregadas aquecerem ou prepararem as refeições que as
crianças tomavam na escola (Decreto nº 6137, de 29-09-1919). Mas estas iniciativas e a
constituição da Comissão Central de Cantinas Escolares ou a ação das Juntas Escolares e das
câmaras municipais não alteraram o panorama da restauração escolar.
Mais profícuas foram as iniciativas de particulares. O diretor do referido jornal O Século, o
republicano Silva Graça, deu o exemplo ao fundar, em 1912, a Escola do Bairro do Século, com
cantina e balneários. Diversos centros escolares republicanos trabalharam em prol da instrução
pública, fundando escolas e distribuindo alimentos. A instituição particular de maior relevo foi a
Voz do Operário (1879), que, em 1924, mantinha à sua custa 41 escolas e distribuía milhares de
livros e refeições. Também se destacaram a Associação de Assistência Infantil da Paróquia Civil de
Camões e a Associação de Assistência Infantil da Paróquia Civil de S. José que ao longo da
República forneceram refeições, vestuário, calçado, livros e material escolar, e promoveram
banhos de mar, excursões educativas e recreativas (Caldeira: 2004). Em Coimbra, a cantina
escolar Bernardino Machado, destinada aos alunos das escolas da cidade, criou também uma
cooperativa de consumo para os sócios pais de alunos (A Educação Portuguesa, nº 1, 1920).
Donde se infere que as cantinas escolares imanavam, por vezes, de associações que exerciam uma
ação que não se limitava ao campo da restauração escolar, antes dispensavam diversas formas de
auxílio dirigidas tanto à proteção dos alunos, como ao desenvolvimento educativo e cívico,
auxiliadas pelas caixas escolares. Já em relação à cidade do Porto, A. Pereira lamentava a quase
inexistência de cantinas escolares, em 1913, e que a casa da escola, muitas vezes alugada,
quamdo tinha um refeitório para as crianças almoçarem o que traziam de casa, não raro era
destinada pelo professor para outros fins.
Os escassos dados quantitativos registados no Anuário Estatístico de Portugal referentes aos
distritos do Continente nos anos letivos 1925-1926 e 1926/1927, confirmam o fraco
desenvolvimento da restauração escolar organizada. Durante o primeiro, havia no País 52 cantinas
das quais funcionaram 49 (34 nos distritos de Lisboa e Porto, na verdade situadas na sua quase
totalidade nas duas cidades), beneficiando 5684 alunos. No ano seguinte, o número de cantinas
existentes subiu para 62, mas só funcionaram 55 (38 nos distritos de Lisboa e Porto), tendo 6486
alunos utilizado as suas refeições. No distrito de Lisboa havia, nos anos letivos referidos,
respetivamente, 17 e 23 cantinas (22 a funcionar), aproveitando a 2143 e 2578 alunos, menos do
que no distrito do Porto, onde havia em 1913 um cantina e agora 18 e depois 19 cantinas, estando
a funcionar 17 num ano e 16 no outro. Infere-se destes números que no resto do País o seu
número era insignificante, sendo vários os distritos onde só foi registada a existência de uma
cantina ou mesmo nenhuma. Salvado Sampaio calculou que as cantinas funcionaram, nos anos
letivos referidos, em 0,7% e 0,8% das escolas e que a percentagem dos alunos que utilizaram
refeições foi de 1,8% e 2%. Além de reduzidas em número, as 28 cantinas da cidade de Lisboa,
visitadas pela candidata a médica escolar Branca Rumina em 1930, tinham na sua quase totalidade
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instalações inaceitáveis para refeitórios (apenas 3 eram aceitáveis, segundo os princípios da
higiene) e uma dieta alimentar defeituosa e sem controlo médico (Rumina, 1930).
4. Passeios/excursões escolares
Nas últimas décadas do século XIX, o crescimento da população urbana e a crescente
mecanização da vida e do trabalho reduziam cada vez mais as oportunidades de exercício ao ar
livre. O aumento significativo do número de crianças em idade escolar acentuou as preocupações
com o revigoramento físico da nação, suportado por um discurso higienista que foi concretizado na
reforma de 1901 com um capítulo dedicado à Sanidade Escolar. Ora a educação, escrevia-se na
revista Froebel (nº 14, 1883), tinha por finalidade desenvolver os alunos física, intelectual e
moralmente, substituindo a própria família que os entregava à escola atrofiados. Por isso, os
paladinos do higienismo clamavam que o modelo de ensino estabelecido em Portugal,
predominantemente mnemónico, e a qualidade das construções escolares não traziam benefícios
físicos ao aluno e potenciavam a propagação de doenças, favorecida pela concentração de muitos
discentes em salas de aula exíguas e com más condições materiais, como que acentuando a
predisposição das crianças para as contrair. Na generalidade da casas da escola reinava a falta de
condições higiénicas, não se atendendo à posição e longa imobilidade do aluno, nem à circulação
de ar, nem à distribuição de luz ou ao asseio corporal (Froebel, nº 16, 1883).
Ligam-se estas considerações à generalização das ideias rousseaunianas sobre a educação
natural, divulgadas e desenvolvidas por Pestalozzi e Froebel, e à influência do empirismo
(Pintassilgo, 2012), que recomendavam a aplicação do ensino intuitivo, uma das inovações
pedagógicas mais exaltadas na época para combater o ensino livresco e o verbalismo, educando os
sentidos de modo a ultrapassar o ensino do ler, escrever, contar e responder às exigências do
ensino integral. Neste sentido, as excursões escolares/passeios constituíam poderosos auxiliares
para as lições de coisas sobre história, estética, indústria, monumentos, geografia e ciências da
natureza, assim como para adquirir vigor, agilidade, por meio do exercício físico, e para fomentar a
sociabilidade:
“É nas excursões escolares que o aluno pode adquirir uma educação completa,
porque aviva e exercita as faculdades intelectuais pela cultura do espírito, revigora o
corpo nos exercícios físicos e até apura as faculdades afectivas do coração na
convivência amena e alegre dos companheiros (Froebel, , nº 17, 1884, p. 129).
Era conhecido o sucesso das excursões de alunos organizadas pela Institucion libre de
ensenanza em Madrid desde 1880 (Froebel, nº 18, 1884), das viagens instrutivas dos alunos das
escolas municipais de Paris, desde 1876, e das organizadas pelo Clube Alpino francês, associação
que desenvolveu e propagandeou o gosto pelas "caravanes scolaires" (Froebel, nº 19, 1884). Num
plano mais teórico, a publicação na Révue Pédagogique do artigo “L’enseignement par l’aspect à
l’école primaire: musées technologiques et promenades scolaires” de Paul Berton (1879), fez das
excursões/passeios escolares dispositivos indispensáveis para lograr uma aprendizagem prática das
ciências e das artes.
A revista Froebel salienta em 1884 o pioneirismo pedagógico do vereador da câmara de
Lisboa, o referido Teófilo Ferreira, que apetrechou as escolas centrais de coleções de história
natural e de alguns recursos para as lições de coisas e o ensino intuitivo, que vinha sendo
popularizado desde meados do século XIX por Pape-Carpentier e Fernand Buisson (Schelbauer,
2010) . Refere também que a ele se devem, igualmente, as primeiras excursões escolares das
escolas municipais de Lisboa que, todavia, não tiveram resultados dignos de registo nem
continuidade (Froebel, nº 18, 1884).
As excursões ou os passeios escolares não foram prescritos nas reformas de ensino de 1878 e
de 1894. O regulamento (1902) da reforma de 1901 incumbiu as comissões de beneficência e
ensino de promover colónias e passeios durante as férias, mas apenas para os alunos doentes e
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fracos. O tema também não foi tratado nas conferências pedagógicas do Porto de 1883 e de
Aveiro em 1884, mas foram objeto de uma breve referência nas de Évora de 1888 e tratadas nas
do Porto em 1884 no âmbito do relatório sobre o ensino intuitivo (inteletual, sensível e moral)
apresentado pelo professor José Vitorino da Silva, que as considerava um meio favorável à
educação da infância e um complemento das lições de coisas ministradas na sala de aula. Este
mesmo docente trouxe às conferências do Porto de 1886 um relatório detalhado sobre as
excursões escolares publicado no jornal A Federação Escolar em 1887 (nº 27, 28, 29, 30) e de
novo divulgado n’O Campeão Escolar, em 1904 (nº 2, 3, 4, 6, , 10, 13). O seu autor exaltou a
natureza e os monumentos como meios ideais para um ensino atraente, facilitador da
aprendizagem das crianças e da educação patriótica, para apetrechar o museu escolar dos mais
diversos objetos e para aperfeiçoar as faculdades inteletuais, morais e físicas da criança,
apresentando copiosos exemplos práticos. No mesmo sentido se pronuncia O Vintém das Escolas
(1904), que publicou dois textos de Feio Terenas saídos na revista Froebel em 1884 e A Escola
onde se escreve:
É efectivamente no campo e lendo o livro sempre aberto e belo da Natureza, que
melhor se pode estudar e compreender a geografia, as ciências naturais, a
agricultura, a história, etc. etc.. Há-de ser ainda nas excursões pedagógicas que o
aluno guiado pelo professor, aprenderá deveras a amar a Pátria, observando as
belezas do país, visitando os lugares em que se derramaram grandes batalhas, os
monumentos que as recordam, vendo costumes vários, embora idênticos, ouvindo
termos regionais que lhe enriqueçam o vocabulário. Será ainda viajando que
veremos as aplicações das descobertas científicas: carros eléctricos, minas fábricas,
caminhos-de-ferro, vapores, fortalezas, portos artificiais, pontes, etc. (nº 206, 1905,
p. 1).
A matriz inicial dos exemplos internacionais referidos acima revestiu a caraterística de uma
viagem, implicando meio de transporte e financiamento, o que vários propagandistas nacionais
reconheceram não ser viável em Portugal. Por isso, mesmo quando o título dos artigos se refere às
excursões é dos passeios escolares que acabam por tratar, usando indiscriminadamente as duas
expressões a que e atribuem a mesma função pedagógica, como saídas da escola limitadas aos
lugares mais ou menos próximos da cidade ou da povoação onde estava instalada a escola. Mesmo
se pontualmente se refere que os pais não viam utilidade pedagógica nos passeios escolares,
querendo-se limitá-los a alguns alunos a pretexto de prémio, é a necessidade de subsídios para
custear as deslocações, assinalada no relatório de José Vitoriano da Silva, o obstáculo
recorrentemente referido para a sua realização (A Escola, nº 206, 1905). Também a proposta do
mesmo professor para que os docentes promovessem passeios escolares aos domingos e quintasfeiras, dia feriado escolar, ou só aos domingos como propõe A Escola em 1905, dificilmente
poderia obter a adesão do professorado que perderia uma regalia num contexto em que
reivindicava salários mais dignos (Nóvoa, 1978).
Os republicanos, pretendendo que a escola deve formar cidadãos e habilitar para a vida,
assinalaram na reforma de 1911 que o livro deveria ser dispensado sempre que possível,
especialmente no estudo da aritmética, sistema métrico, geometria, desenho, ciências naturais,
agricultura e moral. E tornaram obrigatórias as lições de coisas como meio de educação física,
intelectual, moral e estética, assim como as excursões, as visitas e os passeiros pedagógicos no
intuito de colher e colecionar espécimes para o estudo dos fenómenos naturais e esclarecer noções
sobre os fenómenos naturais e da história pátria tratados na aula. Prometidos no congresso
pedagógico do Porto (1914), o governo viria a determinar, por Portaria de 16-1-1915, a realização
de passeios escolares no campo, duas vezes por mês e para os fins referidos, que foi recebida de
forma diversa na imprensa dirigida por professores. A Federação Escolar, reafirma a grande
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utilidade desta inovação prática (de uma ideia velha) quer do ponto de vista higiénico, já que
subtraíam os alunos à imobilidade, às salas infectas e ao mobiliário defeituoso, quer pedagógico já
que combatiam o psitacismo e ajudavam a compreender os fenómenos da natureza e outras
matérias do plano de estudos (A Federação Escolar, nº 168 e nº 150, 1915). Apontava, porém,
que faltavam instruções claras e formação nas Escolas Normais para os professores tirarem
verdadeiramente proveito desta prática e que, talvez por isso, havia docentes que as organizavam
como se fossem atividades de recreio para todos os alunos da escola, não concretizando os
objetivos formativos e instrutivos específicos que estavam no cerne da sua criação (A Federação
Escolar, nº 191, 1915). Alguns inspetores procuraram colmatar estas “deficiências” enviando aos
professores do seu círculo instruções, divulgaram regulamentos e criaram grelhas de registo (A
Instrução, nº 1, 1915; Federação Escolar, nº 171, 1915; Revista Escolar, nº 1, 1921). Mas a
vertiginosa sucessão de governos, a falta de estímulos profissionais e a apatia dos docentes,
acomodados às suas rotinas, impediram que os passeios escolares integrassem com regularidade
estas práticas pedagógicas nas escolas oficiais.
Na sequência da reforma de 1919, a Direcção-Geral do Ensino Primário e Normal enviou aos
inspetores as circulares datadas de 20 de março e 12 de maio de 1920 que mandavam realizar, às
quintas-feiras, excursões, exercícios de ginástica, recitações, tabalhos manuais. A imprensa de
educação e ensino manifestou o seu apreço pedagógico pelas excursões e os passeios, embora
insistisse que eram inexequíveis enquanto os poderes públicos não estabelecessem a assistência
escolar e facultassem os meios de locomoção (Educação Escolar, nº 3, 1922). Essas condições
foram, aliás, formalmente negadas aos concelhos escolares de Lisboa que as solicitaram, sendo
repondido oficialmente que deviam ser exclusivamente pedestres (O Professor Primário, nº 52,
1920). Em termos gerais a contestação baseia-se nos seguintes razões: não foi tida em conta o
espectáculo de miséria que seria dado pelas crianças excursionistas mal vestidas e descalças; o
carácter obrigatório e a realização à quinta-feira representava um acréscimo de fadiga para o
professor e o aluno contrário às prescrições higiénicas; implicava ultrapassar os vinte tempos
semanais previstos na lei para distribuir as matérias escolares; partia do princípio que a quintafeira era dia livre em todas as escolas, quando a reforma de 1919 deixava a distribuição do horário
letivo semanal ao critério local; esse dia, até então livre, era agora transformado em dia letivo
obrigatório (A Federação Escolar, nº 418, nº 419, nº 420, 1920; O Professor Primário, nº 52,
1920), isto é, significava o aumento do horário de trabalho sem contrapartidas salariais.
Esta linha de intervenção estatal foi reafirmada com redobrada força jurídica pela Lei 1264
de 9-05-1922, que acabou com o feriado escolar da quinta-feira, reservando-a para os fins já
referidos aos alunos das três últimas classes, excepto na última quinta-feira de mês destinada aos
exercícios de ginástica, à recitação de textos, aos exercícios de jogos educativos e às canções
regionais. A Portaria nº 3140 de 31-03-1922, veio finalmente, determinar a sua obrigatoriedade
nos meses de março, abril e maio, em dias a determinar pelo Conselho Escolar e ou a combinar
entre o professor da escola e o inspetor. A regulamentação da referida lei (Decreto nº 8203 de 1906-1922), determinava que as excursões ou passeios escolares, teriam por objeto principal o
estudo prático de noções de história natural e geografia, conforme os programas, e que às classes
mais adiantadas ficavam reservadas as visitas às fábricas, oficinas e monumentos de caráter
histórico para efeitos de educação cívica.
No contexto desta nova ofensiva estatal, a Revista Escolar, por iniciativa do inspetor Joaquim
Tomás afirma que as excursões ainda não entraram nos hábitos dos professores e que as causas
provinham da prevalência da rotina e do facto de serem mal compreendidas pelos docentes, que
as realizam sem método nem plano (Revista Escolar, nº 1, 1921). Para Joaquim Tomás a confusão
com os passeios escolares e com as simples visitas a monumentos ou indústrias da região era uma
das razões do fracasso da sua implementação. Aqueles tinham um âmbito menor “tendo por fim
principal arrancar a criança à sedentariedade insalubre da sala acanhada para o ar livre dos
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campos” (Revista Escolar, nº 1, 1921, p. 11) e estas são apenas uma modalidade de excursão
escolar. As excursões escolares eram, no seu entender, “verdadeiras lições de coisas, na mais
ampla compreensão do termo, como autênticas aulas dadas em presença dos objetos, não
destacados do seu meio peculiar, mas existentes na sua realidade natural, no seu habitat, na sua
integração global e na sua interdependência" (Revista Escolar, nº 1, 1921, p. 9), de modo que a
criança aprenda a observar com os sentidos, a razão e o coração . Este inspetor publicou no início
dos anos vinte um regulamento, que já havia elaborado a propósito da publicação da portaria de
1915, e discorreu sobre e a natureza, as finalidades, a planificação, os temas a tratar, o percurso,
a composição, as excursões nas grandes cidades e as consequências educativas, morais e
intelectuais para professores e alunos (Revista Escolar, nº 1, 1921). Os incentivos e os
ensinamentos de Joaquim Tomás foram secundados pelos textos do professor aprovado para
inspetor Alfredo Filipe de Matos (Revista Escolar, nº 5, 1922) e do professor Aires Serra (Revista
Escolar, nº 4, 1923) que expressaram o reconhecimento das vantagens das excursões e até das
lições ao ar livre.
Diversos professores realizavam saídas coletivas da escola para fins pedagógicos. No campo
do ensino particular, eram frequentes as organizada pelas escolas da Voz do Operário e pela
Escola Oficina nº 1 que planificou, em 1918, para as classes do 3º ao 5º grau, deslocações a
museus, fábricas e jardins, passeios, audições musicais, ida ao parlamento e a exposições. No
campo do ensino oficial, a câmara municipal de Lisboa aprovou, em 1924, uma proposta do
vereador do Serviço de Instrução e Assistência, Alexandre Ferreira, para que a edilidade
organizasse excursões escolares às quintas-feiras. Ao assumir esta iniciativa visava ultrapassar os
entraves económicos ao preceituado na legislação da instrução primária e sublinhar a importância
que a câmara julgava elas deviam merecer (AHCML. Banhos de mar Infantis. B - 020/01). A
câmara propunha-se facultar os transportes às crianças e proporcionar- lhes um lanche com a
ajuda de várias entidades oficiais e empresas particulares (AHCML. Banhos de mar infantis. B 022/01). Numa informação ao ministro da instrução, a câmara apela à participação dos professores
e reclama do Estado instruções claras sobre o objeto das excursões (que nunca recebeu) e os
ensinamentos a fazer e à associação dos professores primários de Lisboa a indicação dos
professores que acompanhariam as crianças.
No ano lectivo de 1924-1925 realizaram-se 6 excursões escolares ao Jardim Zoológico e a
Belém delas beneficiando 2385 crianças carenciadas das escolas públicas e subsidiadas e ainda, no
caso das visitas a Belém, as mais adiantadas no seu desenvolvimento intelectual. As crianças
tinham de preencher uma caderneta com dados pessoais e sobre a visita, bem como relatar as
impressões do passeio escolar retidas por cada uma, que deveria ser remetida à câmara. No
mesmo ano, a câmara teve instalados 7 lactários que forneciam leite gratuito, promoveu
"matinées" infantis no Coliseu e a educação física nas escolas, realizou uma colónia de férias no
campo para 70 crianças e enviou milhares para a colónia balnear na praia da Cruz Quebrada
(AHCML. Banhos de mar infantis. B - 022/01).
Considerações finais
Nos limites desta comunicação finalizaremos com as seguintes considerações:
-A enorme discrepância entre as intenções normativas e as realizações, mesmo
considerando a instabilidade política e as dificuldades económicas do período analisado;
-A recorrência das ações normativas que eram condenadas ao fracasso pela vertiginosa
sucessão de governos, que não permitiam ir além dos sucessos ocasionais;
-A crença desmesurada nas possibilidades da assistência escolar suportada pela iniciativa
particular e as corporações administrativas, dada a miséria das classes populares e o
desinvestimento do Estado;
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-O irrealismo das finalidades atribuídas às caixas escolares, às cantinas e às excursões
escolares para resolver os problemas da frequência e da assiduidade escolar, morigerar e
revigorar as jovens gerações e tornar o ensino mais atrativo, agravado pela falta de meios:
as deficiências da casa da escola, as condições materiais das famílias, as dificuldades das
finanças públicas;
-A ambiguidade do discurso militante dos docentes, dividido entre a adesão aos princípios e
a descrença nas possibilidades práticas das medidas, que enraiza na impreparação e apatia
do professorado, mal preparado para difundir na escola as práticas higienistas e cívicas e
para utilizar regularmente os processos intuitivos, e na resistência à inovação, preferindo a
segurança dos procedimentos rotineiros (ensinar a escrever, ler e contar) à assunção de
novas competências e tarefas num quadro socioprofissional de forte desmotivação e de
reivindicação de melhores condições salariais.
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1 – Introdução
O grande desafio da escola, na atualidade, coloca-se na necessidade de envolver todas
as crianças, jovens e adultos em processos de aprendizagem dinâmicos e complexos, garantindo-lhes a construção, ao longo da vida, de competências de cariz analítico e operativo mais
consentâneas com os desafios contemporâneos . Para cumprir os objetivos decorrentes deste
desafio, as políticas públicas de educação têm vindo a providenciar uma diversificação das vias
formativas, apostando, de maneira impressiva, no reforço de percursos vocacionais, orientados
para uma inserção socioprofissional mais imediata, procurando, em simultâneo, criar condições
para incrementar a procura das actividades de educação e de formação incluídas no âmbito da
designada Aprendizagem ao Longo da Vida.
Estas ofertas de formação profissional resultam, contudo, de experiências com genealogias tão diversas como o ensino comercial e industrial, ou os sistemas de preparação de mãode-obra, concomitantes ao desenvolvimento do trabalho organizado, logo no período de emergência da sociedade industrial, até ao seu apogeu, durante o ciclo de tempo que habitualmente
se designa por trinta gloriosos anos (1945-1975).
Na verdade, desde a revolução industrial, que o trabalho se assumiu como tempo social
dominante e como principal organizador dos tempos e espaços de vida nos países ocidentais.
Com a complexificação das atividades profissionais, a organização do trabalho à volta da qualificação e a tendência de alguns países para revelarem dificuldades em implementar as políticas
consideradas necessárias no âmbito do ensino técnico, logo no final da II Guerra Mundial a generalidade dos países industrializados inicia a implementação de sistemas públicos de formação
profissional com finalidades, metodologias e profissionalidades próprias, que, para a época,
constituíam experiências verdadeiramente inovadoras.
Estes sistemas procuravam, também, responder às dificuldades de inserção profissional
dos jovens, no momento de encontrarem o seu primeiro emprego, uma vez que se considerava
ser necessário um conjunto mais alargado de saberes e contribuir para encontrar a melhor solução para o problema resultante das sucessivas vagas de desempregados, motivadas pelos
avanços tecnológicos e pelos fluxos intersectoriais de trabalhadores que se refletiam nos modelos de produção e organização do trabalho.
Neste sentido, a implementação do Sistema de Formação Contínua em Portugal, ocorreu ao longo dos anos sessenta e, para além de apelar a modos de trabalho pedagógico muito
específicos, gerou espaços para um conjunto de novos profissionais, como, por exemplo, os
Monitores e os/as Assistentes Sociais. Faltando estudos, em Portugal, que abordem, de forma
circunstanciada, a formação profissional e as profissões que envolveu, procura-se, neste trabalho, elaborar uma breve síntese sobre os primeiros anos desta oferta formativa no nosso país,
procurando descrever e compreender o papel que era atribuído às Assistentes Sociais, enquanto elementos das equipas formativas. Para isso vamos basear-nos na análise dos documentos
internos dos serviços públicos de formação e no relato biográfico de uma Assistente Social que
exerceu a sua atividade nos primeiros momentos deste processo.

2 – A Formação Profissional em Portugal
A origem de uma preocupação legislativa direcionada exclusivamente para a Formação
Profissional (Grilo, 1992; Cardim, 1999; Alcoforado, 2000), pode encontrar-se no DL 21 699, de
19 de Setembro, de 1932, o qual criou transitoriamente o comissariado para o desemprego.
Contudo, os resultados práticos desta medida foram nulos, sendo preciso esperar por 1962 e
pelo DL 44 506, para que, no âmbito da Direção Geral do Trabalho e Corporações fosse criado
o Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra (FDMO). Com este serviço, pretendia-se encon-
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trar uma resposta para o “desemprego tecnológico” resultante das transformações da indústria
portuguesa e subsidiar os trabalhadores desempregados, através de despedimentos coletivos.
No mesmo ano, através do DL 44 538, de 23 de Agosto, foi criado o Instituto de Formação Profissional Acelerada (IFPA) incumbido da elevação do nível de qualificação profissional
dos trabalhadores. Este DL reconhecia a importância da Formação Profissional como um investimento e meio de promoção social dos trabalhadores, reconhecendo que, embora não se devesse substituir ao Sistema Educativo, permitia o acesso a saberes fundamentais que, por
razões diversas, não lhes haviam sido facultados anteriormente.
Como evidenciam Grilo (1992), Cardim (1999) e Vieira (2004), as ações de Formação
Profissional seguiam o método de formação profissional acelerada (FPA), com uma duração até
seis meses, dando resposta às urgentes necessidades de mão-de-obra, às aspirações de promoção social dos trabalhadores e às qualificações requeridas pelo funcionamento do mercado
de emprego. Segundo Alcoforado (2000), a FPA, em Portugal decalcava dos métodos de produção industrial, e consequente divisão do trabalho, toda a sua lógica formativa, recrutando os
Monitores no meio empresarial, enquanto o período de formação era considerado um estágio
que permitia aos Estagiários, após cumprirem com êxito um conjunto de exercícios compostos
por fases, operações e tarefas organizadas em progressão única, entrarem no mercado do emprego com a preparação adequada. Os programas, no entanto, integravam sempre um conjunto de conhecimentos teóricos considerados necessários, quer à compreensão e execução dos
exercícios práticos, quer ao desempenho semiautónomo da atividade profissional futura.
Em 1966, através do DL 47 254, de 10 de Outubro, o IFPA passou a depender do
FDMO, reconhecendo-se a necessidade de ligar as respostas que eram disponibilizadas pela
Formação Profissional às características do mercado de emprego. Na prática, entregava-se à
mesma entidade a responsabilidade da gestão das ofertas de emprego, que traduziam as necessidades das empresas e a obrigatoriedade de encontrar respostas para os desempregados
que procuravam emprego. Já antes, em 1962, o Governo, através da Portaria nº 19 432, de 11
de Outubro, publica o Regulamento Geral do IFPA, cuja principal novidade consistia em envolver os parceiros sociais nos atos de gestão mais importantes e decisivos. Depois, em 1965,
através do DL 46 173, de 23 de Janeiro, é criado o Centro Nacional de Formação de Monitores
(CNFM), destinado à preparação dos Monitores (através de cursos com a duração de dois meses) em serviço nos Centros de Formação Profissional Acelerada. Na direta dependência do
FDMO, surgiu, igualmente em 1965, através do DL 46 731, de 9 de Dezembro, o Serviço Nacional de Emprego (SNE). A criação deste Serviço, como menciona Moura (1991) tornou-se essencial, devido à necessidade de encontrar uma entidade única que contribuísse para um
ajustamento da procura de emprego à oferta, através da Colocação e da Informação e Orientação Profissionais.
A natural integração do SNE no FDMO reforçou a articulação entre o emprego e a formação profissional. O Estado assumia, como destaca Alcoforado (2000), a importância de prestar assistência económica aos desempregados, de lhes garantir uma possibilidade de promoção
social e profissional, através da Formação Profissional, e de lhes facultar a possibilidade de os
reintegrar em atividades profissionais adequadas. A necessidade de coordenação e centralização dos serviços de formação profissional existentes determinou a criação, em 1968, do Serviço
de Formação Profissional (SFP), pelo DL 48 275/68 de 14 de Março, dependente da Direção
Geral do Trabalho, através do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra, que passou a integrar todas as estruturas orgânicas com responsabilidades neste domínio (Félix, 1991).
Apesar deste conjunto de iniciativas, relacionadas com a formação profissional, quando,
já em pleno regime democrático, uma missão da UNESCO chegou a Portugal para estudar a
educação portuguesa, encontrou um subsistema de formação profissional com a consciência de
estar a disponibilizar respostas já ultrapassadas pela realidade, quase completamente estatais,
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pouco eficazes, excessivamente enredadas por uma burocracia central sufocante e demasiado
onerosas para os resultados conseguidos (UNESCO, 1975).
Procurando enfrentar este recorrente problema, o novo poder promove uma alteração
estrutural significativa, com a criação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
através do DL 519-A2 de 29 de Dezembro de 1979, sob a tutela do Ministério do Emprego e
Segurança Social. Como afirmam Grilo (1992) e Alcoforado (2000), com a criação deste instituto
pretendia-se encontrar uma solução integrada para a gestão e execução das políticas de Emprego e Formação Profissional, visando uma adequada resposta a quatro exigências fundamentais:
 Descentralização efetiva ao nível das grandes regiões;
 Participação institucionalizada a nível consultivo dos parceiros sociais;
 Modernidade, racionalidade e operacionalidade dos seus elementos organizati-

vos e dos seus métodos de gestão;
 Autonomia administrativa e financeira e património próprio.
A regulamentação desta lei, com a consequente criação de uma orgânica própria, apenas decorreu em 20 de Maio de 1982 (DL 193/82 de 20 de Maio). De acordo com Grilo (1992),
este Instituto veio substituir o FDMO e as Direções Gerais do Emprego e da Promoção do Emprego, tendo visto aprovado o seu Estatuto através do DL 247/85, de 12 de Julho, que institui a
gestão tripartida, com representação dos parceiros sociais e adota uma estrutura extremamente
desconcentrada reforçando as atribuições das estruturas regionais.
Apesar da alteração de fundo, introduzida com a criação do IEFP, as ações de formação
continuaram a seguir o método de FPA, sofrendo, no entanto, progressivas alterações, primeiro
pelas exigências comunitárias de uma duração mais alargada e da inclusão de matérias teóricas
não tão diretamente relacionadas com a atividade profissional, depois pela necessidade de incorporar alguns contributos técnicos e científicos. Deste modo esta formação deixa de ser ministrada em monodocência, passando as diferentes componentes de formação a ser ministradas
por diferentes Formadores.

3 – O Serviço Social na Formação Profissional em Portugal

Logo desde o início da formação profissional em Portugal, ainda em Novembro de 1966,
foi previsto no IFPA, mais propriamente no âmbito das profissões previstas para o primeiro
Centro de Formação Profissional Acelerada, em Lisboa, o envolvimento do Serviço Social:

O Serviço Social é uma actividade organizada, com o objectivo de ajudar a adaptação recíproca dos indivíduos e do meio social, isto é conduzir a um melhor funcionamento dos indivíduos sós ou em grupos, através de métodos e técnicas
destinados a permitirem que os indivíduos, os grupos e as coletividades enfrentem
as suas carências, resolvam os problemas resultantes do ajustamento a uma sociedade em evolução e melhorem, graças a uma acção cooperativa, as suas condições socioeconómicas. O Serviço Social prossegue os objetivos a que se propõe,
assegurando uma tripla função: restaurar capacidades enfraquecidas; promover
recursos individuais e sociais; e prevenir a disfunção social. (SFP, 1969)
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Nesta época, previa-se que as funções dos Assistentes Sociais se desenvolvessem em
duas fases, conforme se descreve no Quadro1.1

Quadro 1 – A Intervenção do Serviço Social no I.F.P.A – 1966
Fase

1º Fase

2º Fase

Público – Alvo
Candidatos à Formação Profissional – Estagiários com dificuldades
de adaptação, resultantes dos processos de reorganização industrial,
bem como necessidade de fazer
face aos problemas familiares,
económicos e sociais que afetam a
sua aprendizagem e que não conseguem resolver.

Estagiários, sobretudo aqueles a
quem falta o enquadramento familiar e social, uma vez que se encontram deslocados
da sua
residência, exclusivamente para a
frequência da Formação Profissional Acelerada.

Funções
 Ajudar o Estagiário a ver claramente o seu
problema e a consciencializá-lo das suas
próprias capacidades para encontrar soluções, informando-o da existência de recursos exteriores, onde pode encontrar
resposta adequada para algumas dificuldades e auxiliando-o a utilizar esses recursos.
 Detetar problemas de grupo e propor soluções.
 Melhorar a formação integral dos Estagiários, através de um “programa de Educação
Social”, que permite simultaneamente ajudar os Estagiários a ocupar, utilmente, parte
dos seus tempos livres, afastando-os da
frequência de locais que os possam prejudicar física e moralmente.
 Proporcionar aos mesmos, um clima de
bem-estar, segurança e confiança, de que
vão beneficiar os próprios estágios, pois o
rendimento individual e do grupo, será menos afetado pelos problemas psicossociais,
favorecendo a sua integração na empresa
onde serão colocados, pois vão melhor informados, sentindo-se valorizados profissional e culturalmente.

Como resulta da leitura do quadro 1, o Serviço Social surge no IFPA, como uma modalidade específica de intervenção, para apoiar os indivíduos com dificuldades económicas e sociais, que pretendem frequentar cursos de Formação Profissional e cujas situações de
desfavorecimento podem afetar a sua aprendizagem. Com o objetivo de melhorar a formação
integral dos Estagiários, o “programa de Educação Social”, referido no quadro acima, mereceu a
aprovação Ministerial de 13 de Abril de 1967. É interessante constatar que o mesmo se mantém
até aos nossos dias, embora com a introdução de um carácter mais científico, propiciador do
desenvolvimento das competências pessoais e socais dos Formandos, tendo sido atualizada, a
sua designação para Formação Sociocultural ou Formação Complementar.
Com a criação do SFP, em 1968, constituiu-se o Sector de Coordenação do Serviço Social dos Centros de FPA, o qual proporciona aos Técnicos de Serviço Social uma atuação baseada em critérios uniformes, indispensáveis à sua intervenção.
A caracterização da intervenção do Serviço Social, entre 1968 e 1975 (cf. quadro 2)2,
permite inferir que, o acolhimento/integração, o acompanhamento ao longo do processo forma-
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tivo, a promoção de atividades de formação sociocultural e a (re) integração socioprofissional
do Estagiário, afiguram-se, desde o início do SFP, como os vetores fundamentais da intervenção
dos Técnicos de Serviço Social em funções nos Centros FPA.









Quadro 2 – Intervenção dos Técnicos de Serviço Social dos Centros F.P.A.
S.F.P. – 1968 a 1975
Funções
Integração do Estagiário, que envolve o acolhimento, através de reuniões de grupo
e entrevistas individuais; despiste de problemas, através do conhecimento prévio do mesmo, bem como dos elementos fornecidos pelos técnicos que já tiveram contactos anteriores
com este, completados pelo contacto direto; e análise do grupo por especialidade.
Este estudo destina-se a prever situações que podem vir a constituir problemas, quer sejam
elas motivados pelas características individuais dos Estagiários, quer por estes, face ao grupo onde estão inseridos e que vão necessitar de maior acompanhamento durante o estágio.
Acompanhamento de Estagiários, o que pressupõe uma ajuda direta junto destes, através de entrevistas e outros contatos, tais como visitas às oficinas, permanência nos locais
de convívio, etc.
Dinamização de atividades socioculturais, que implicam formação de grupos de Estagiários, normalmente representantes de cada turma, para a execução de uma determinada
tarefa (elaboração de um jornal, organização de atividades desportivas, programação de
atividades culturais, comissões de funcionamento da sala de convívio, dormitório, etc.). Estas atividades têm como principal objetivo a valorização dos indivíduos através, das tarefas
a realizar.
(Re) integração socioprofissional do Estagiário – Toda a atuação do Serviço Social,
nos Centros, deve visar a reintegração socioprofissional do Estagiário, independentemente
da necessidade de maior atenção a este aspeto na fase final do estágio.

Na sequência da criação da nova entidade pública para a execução das políticas de emprego e formação profissional (IEFP), em 1979, a respetiva Lei Orgânica,3 prevê e esclarece a
existência do Serviço Social, atribuindo-lhe, na alínea j) do nº 1 do seu Artigo 36º, a função de
“preparar e propor medidas relacionadas com a problemática social dos candidatos a Emprego
e dos Estagiários de Formação Profissional”. Reafirma-se, assim, que os Centros de Formação
Profissional devem integrar técnicos de Serviço Social, fazendo parte da Equipa de Apoio Técnico, que inclui também as valências de Orientação Profissional e Medicina do Trabalho, todos na
direta dependência do Diretor do Centro (Fig. 2).
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Figura 2 – Organograma dos Centros de Formação Profissional do IEFP
Neste contexto, os Técnicos de Serviço Social elaboram uma proposta, procurando clarificar a competência do Serviço Social da Formação Profissional, que colocam à consideração
superior a 11 de Junho de 1986, a qual vem a ser aprovada, por despacho da Comissão Executiva de 16 de Julho e cujo conteúdo se apresenta no quadro 3. 4


















Quadro 3 – Conteúdo Funcional dos Técnicos de Serviço Social dos Centros de F.P.
IEFP – 1986
Funções
Acolhimento dos Estagiários – Este envolve uma sessão informativa sobre:
Estatuto do Estagiário
Contrato do Estagiário
Instalações e normas disciplinares do Centro
Conhecimento do grupo e individual (motivação, família, carências, etc.)
Função da equipa de formação
Equipamento social da zona em que se insere o Centro.
Acompanhamento dos Estagiários:
Despistar, diagnosticar e tratar problemas que possam vir a ter ou tenham incidência no
aproveitamento do estágio.
Facilitar o acesso a recursos para a resolução de situações que se apresentem ao Estagiário, o qual devido à sua estadia no centro, não tem, por si só, condições para resolver.
Incutir e fazer manter uma disciplina de comportamento que, como parâmetro de formação
complementar à oficinal concorre para o estabelecimento do espírito de grupo e para a valorização social.
Formalizar em processo individual o relato do acompanhamento individual do Estagiário, de
modo a poder tomar posição na avaliação conjunta, com os vários elementos da equipa de
formação.
Dinamização de atividades socioculturais – Tendo em vista:
Fomentar a criatividade, estimulando e desenvolvendo a capacidade de iniciativa e de participação, através da realização de trabalhos de grupo ou individuais no campo cultural e recreativo, tais como: utilização da biblioteca, representações teatrais, expressão musical,
dança, exposições, cinema, jornal de curso, ginástica de manutenção, jogos, modelagem de
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barro, visitas de estudo, desenvolvimento de temas (droga; alcoolismo; tabagismo; planeamento familiar; emprego - relação empregado/empregador; higiene e segurança no trabalho; sindicalismo).
 Reintegração socioprofissional do Estagiário
 Transmitir a informação útil ao acompanhamento do 1º emprego.
Embora estes documentos incluam como eixos fundamentais de intervenção desta valência técnica, nos Centros de Formação Profissional, todos os já referidos anteriormente, a sua
concretização surge de uma forma muito mais sistematizada, implicando novas tarefas, como
podemos confirmar, através do quadro supra. Por outro lado, ali se determina que, para cumprimento da sua função e a fim de estabelecer idêntica forma de atuação do Serviço Social nos
vários Centros de Formação Profissional, é estabelecida, para atividades específicas, no programa de formação, a inclusão de uma tarde, de quinze em quinze dias. Por outro lado, é aprovado limitar o número de Estagiários (100) que cada Técnico de Serviço Social deve ter a seu
cargo.
A 4 de Novembro de 1986, a Portaria nº 656/86 que aprova a estrutura orgânica dos
Serviços Centrais do IEFP cria uma estrutura coordenadora a nível nacional, o Núcleo de Serviço
Social, a quem compete, segundo o seu Artigo 25º:

a) Definir as normas que promovam a inserção dos formandos no mundo do trabalho;
b) Inventariar os recursos de equipamento social existentes no País com vista a
proporcionar aos estagiários a sua utilização;
c) Colaborar com os restantes serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional, em ordem a assegurar a unidade de ação;
d) Articular com os outros serviços do IEFP e outras entidades públicas e privadas
para a prossecução das suas atividades;
e) Assegurar a realização das suas atribuições a nível nacional através da afetação
de técnicos aos Centros de Formação Profissional;
f) Assegurar a coordenação da função social entre as delegações regionais.
A criação deste Núcleo constitui um marco histórico, para o Sector de Serviço Social. A
partir deste momento (cf. figura 3), o Serviço Social, no IEFP desenvolve a sua atuação nos
Centros de Formação Profissional, mas articula-se tecnicamente com uma estrutura Central – O
Núcleo de Serviço Social da Formação Profissional (Fig. 3).
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Figura 3 – Estrutura Orgânica do Serviço Social na Formação Profissional entre 1986
e 1991

4. O Serviço Social na primeira pessoa
Os Técnicos de Serviço Social (TSS), integrando a Equipa de Apoio Técnico e as diversas Equipas Pedagógicas dos Centros de Formação Profissional tiveram um espaço de desenvolvimento profissional que, por nunca ter sido estudado, deve incluir as prioridades de
investigação em educação, nomeadamente na dimensão da sua evolução histórica. No âmbito
de um projeto de investigação mais vasto, promovemos a recolha de relatos biográficos de
Técnicas que desenvolveram a sua atividade profissional em diversos Centros, em todo o país.
Utilizando alguns excertos do relato de uma Técnica que integrou um Centro de Formação,
desde o início, procuramos descrever e compreender as atividades desenvolvidas pelos profissionais em estudo, no quadro da criação e desenvolvimento do sistema português de formação
profissional, estabelecendo os contornos de uma profissionalidade educativa, da qual, apesar de
recorrentemente valorizada nos documentos oficiais de suporte, muito pouco se conhece.
A referida Técnica, iniciou funções no SNE, em 1968, tendo sido integrada, posteriormente, num Centro de FPA, ainda em fase de construção, tal como a própria descreve:

Iniciei contato com esta nova área de trabalho de forma gradual e a partir da sede
do SNE que apoiava a instalação do Centro de Formação Profissional Acelerada onde uma Equipa Móvel de Pedreiros construía a casa do Porteiro, em simultâneo fiz
uma monografia da sua área de implantação.
A transição do SNE, para o Centro FPA, não se verificou, de imediato, como se pode
constatar, o que permitiu à TSS, não só apoiar a instalação do Centro, como elaborar um trabalho que lhe proporcionou um conhecimento aprofundado do meio, onde iria exercer a sua atividade. Formalmente, e como já foi referido, as principais funções exercidas, pelo Serviço Social
dos Centros de Formação, encontram-se relacionadas com o Acolhimento dos Formandos,
Acompanhamento do processo formativo, Desenvolvimento de Actividades de Formação Complementar e Apoio Social aos Formandos na (Re) Inserção Profissional.
Através das suas palavras, podemos perceber quais as atividades realizadas pelo Serviço Social, quando este Sector surgiu na formação profissional:
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Acolhimento aos Estagiários destina-se a: informar sobre Direitos e Deveres, Benefícios Sociais, Instalações e Normas Disciplinares do Centro, Contrato do Formando
com o Centro. Detectar e ajudar a resolver problemas que impedem ou dificultam a
integração no Centro e na Formação.
Este processo inicia-se em grupo, muitas vezes em grupo alargado, uma vez que os
Estágios se iniciam todos ao mesmo tempo, os Estágios duram seis meses e terminam todos na mesma semana; individualmente – destina-se a esclarecer e/ou ajudar formandos que manifestem necessidade ou desejo desse apoio, por iniciativa
própria ou de qualquer elemento da Equipa, ou do Centro, ou de qualquer elemento ou serviço exterior ao Centro.
(A TSS) é responsável pelo esclarecimento acerca das condições sociais durante a
vigência do estágio: bolsas, alojamento, alimentação, saúde, transportes, alguns
esclarecimentos que caso a caso possam dever ser frisados.
Como podemos constatar, a intervenção da TSS, nos Centros FPA, tem início logo que o
Estagiário chega ao Centro, prestando-lhe a informação e apoio indispensáveis à sua integração
no Centro, na Acção de Formação e na Comunidade em geral.

Apoiar os Estagiários com problemas sociais que impedem o sucesso da Formação,
tentando mobilizar os recursos dos próprios, do Centro e da comunidade com vista
à resolução/ultrapassagem dos factores impeditivos duma boa integração e aproveitamento. Tem por função fazer o acompanhamento de cada Estágio, fazendo
prevenção de problemas e tentando ajudar à resolução dos que surjam. Propor à
Direcção do Centro medidas que possam contribuir para o sucesso da formação e
bem-estar de todos os intervenientes.
É atribuído à TSS um papel fundamental para o sucesso da formação profissional, atuando, sempre que possível, num sentido preventivo, junto dos Estagiários, contribuindo para a
ocupação dos seus tempos livres.

Pretendia-se dinamizar e apoiar um programa de tempos livres com objetivo de facilitar as relações interpessoais e intergrupais. Esta vertente de trabalho torna-se
tanto mais importante uma vez que no sistema FPA o recrutamento se faz a nível
nacional pelo que a maioria dos estagiários são deslocados e muitos passam mesmo o fim de semana no Centro.
Na fase de instalação do Centro, juntamente com os monitores e em consonância
com orientações dos Serviços Centrais, propus a dotação da sala de convívio, com
um conjunto de jogos previstos num genérico para todos os Centros; organizei uma
biblioteca com a colaboração das Secções e contributos para compra de livros de
todos os funcionários (no Centro de FPA o entendimento das normas no aspecto financeiro foi de molde a só haver dinheiro para comprar uma estante, que descobrimos numa loja de velharias a um preço irrecusável); dinamizei a instalação de
um campo de futebol nas traseiras do Centro que ficou a cargo de uma comissão
de Monitores, Funcionários Administrativos e Estagiários.
Apoiava os tempos livres no horário pós formação e após a hora de jantar. Eram
organizados torneios de futebol de salão e torneios de Damas, Dominó, Xadrez,
Ping-Pong e Matraquilhos. Monitores e outros funcionários intervinham nos torneios.

CD-ROM DE ATAS | 1395 | COLUBHE 2012

Por outro lado, a dinamização de atividades de formação complementar, afigura-se,
desde cedo, de grande relevância, na medida em que, ao ajudar os Estagiários a ocupar, utilmente, parte dos seus tempos livres, afasta-os da frequência de locais que os possam prejudicar física e moralmente, proporcionando-lhes a interação com todos os agentes da formação
profissional.

Tinha que se organizar um Curso de Socorros Urgentes dado pelos Socorristas da
Direcção Geral de Higiene e Segurança.
A colaboração com a Direcção Geral de Desportos e FAOJ permitiu organizar Torneios de Jogos Tradicionais, Cursos de Fotografia e acrescentar a Biblioteca com
três Bibliotecas Gulbenkian.
A colaboração com a Extensão Educativa permitiu projetar filmes super 8 e de vídeo, assim como algumas ações de Animação da Leitura.
Organizávamos visitas culturais aos Museus Machado de Castro, Ciência e Técnica e
História Natural, Ruínas de Conímbriga e Mata da Margaraça.
Algumas destas actividades realizavam-se necessariamente no horário da formação.
Habitualmente os Monitores não opunham muita resistência compreendendo que
estes tempos eram um derivativo que acabava por ter um ganho em aproveitamento. A razão maior, só referida pelos mais “chegados”, era libertar-lhes tempo que
escasseava.
Organizava, em colaboração com o Monitor, duas Visitas de Estudo por cada Estágio.
O desenvolvimento de atividades culturais e recreativas, nomeadamente promovidas
em colaboração com entidades externas, assumia particular importância, na medida em que,
por um lado, contribuía para a formação humana dos Estagiários e, por outro, constituía um
veículo de abertura do Centro de Formação à Comunidade. Mas a atividade da TSS centrava-se
muito nos serviços comuns, necessários à vida do centro.

Pelo facto da cantina não ter a cozinha completamente instalada foi a TSS que dinamizou a procura de soluções, extremamente difíceis e delicadas: dada a localização do Centro, muito afastado da cidade, com pouquíssimos transportes. Jantar e
fins de semana foram ainda mais complicados de resolver. Houve que criar uma
comissão de trabalhadores e formandos que acabou por assumir uma gestão directa da cantina, com confecção feita por elementos dos funcionários e ementas organizadas por todos. Foi um sistema que vigorou muito satisfatoriamente por alguns
anos, atravessou o processo revolucionário e só veio mudar com a gestão do IEFP
que adjudicou estes serviços a uma empresa privada.
O serviço de alojamento fazia parte das instalações do Centro. Num primeiro andar
das instalações feito e montado à maneira de camaratas da tropa. Em boa verdade
esta área era um dos grandes problemas da Casa e gerava tensões com que nos
debatíamos quase diariamente. Só a mudança organizacional acabou com estes
problemas. O 1º Delegado Regional do IEFP impõe o fechar das camaratas e o procurar alojamentos na comunidade envolvente do Centro, como qualquer outro estudante da cidade.
No cumprimento desta orientação contactei porta a porta com famílias e pessoas
dos bairros envolventes do CFP. Já tinha feito alguns desses contactos para alojar
formandas dos Cursos Terminais para Jovens e havia uma boa relação com estas
pessoas e famílias. Alargou-se o Ficheiro de quartos e passamos a ter essa articula-
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ção mais alargada, apoiando e esclarecendo os formandos e os donos dos quartos,
ajudando a definir regras de relacionamento.
Os excertos acima apresentados espelham a importância do papel do Serviço Social, na
gestão dos equipamentos sociais do Centro, nomeadamente da cantina e das camaratas, numa
das primeiras fases de atuação desta valência técnica na formação profissional. Ao longo da
década de oitenta, na sequência de outras opções de gestão, estas atividades deixaram de fazer sentido.
Ao procurar compreender a relação da TSS com os restantes elementos da equipa que
integrava, parece-nos pertinente destacar a seguinte descrição:

Integra uma Equipa de Formação da qual fazem parte o Monitor, que ministra a
formação, o Médico e o Enfermeiro do Trabalho. Esta Equipa é coordenada pelo Diretor do Centro.
A TSS deve fomentar o espírito de equipa no Centro e com cada Secção de Formação de modo a conseguir que todos os elementos e acontecimentos, tanto de cada
Secção, como de ocorrências diversas, possam ser partilhados atempadamente de
modo a que a Intervenção Social seja oportuna.
Destas afirmações, podemos inferir a assunção de uma preocupação do Serviço Social
em contribuir para o espírito de grupo, não só no seio da equipa formativa, como na equipa
mais alargada do próprio Centro de Formação.

5. Conclusão
As/os TSS foram tendo, desde a criação do serviço público de formação profissional,
funções muito significativas, com reconhecimento por parte dos restantes membros das equipas
formativas e dos responsáveis das diferentes estruturas orgânicas. O Serviço Social teve, assim,
um papel basilar na concretização dos objetivos deste serviço, nomeadamente no que respeita
ao acolhimento e integração dos públicos do IEFP, particularmente os mais desfavorecidos ou
com maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, bem como no apoio social e no
acompanhamento dos Formandos, cujas problemáticas associadas à situação de desemprego
faziam apelo a intervenções mais especializadas. Ocupando todo o espaço e tempo que a formação libertava e procurando contribuir para o seu sucesso as/os TSS foram conquistando,
como afirma Albuquerque (2010), uma legitimidade associada a uma perspetiva política e institucional, de compensação das falhas do social. A sua profissionalidade foi-se desenvolvendo
numa geometria variável que integrou, para além de um conjunto de competências mais facilmente determináveis, a capacidade de interpretação e adequação pertinente aos contextos,
incluindo a importância de um “como fazer” e “porquê fazer” tanto como a de “saber fazer”
(Santos, 2008). Esta construção foi implicando uma conciliação entre as dimensões educativa e
de apoio social, permitindo o desenvolvimento de um conjunto de atividades, cujo estudo circunstanciado e continuado pode revelar-se, num momento em que os Profissionais de Serviço
Social necessitam de uma reflexão profunda sobre processos renovados de legitimação e de
refundação profissional (Albuquerque, 2010), de incontornável importância.
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O estudo da Arquitetura das instituições de ensino e a História da Educação
As pesquisas no âmbito da História da Educação têm ampliado suas abordagens e objetos de estudo. Nesse crescente, situam-se as investigações destinadas a configurar as relações entre Arquitetura e Educação, a exemplo das produzidas por Escolano (2001) e Buffa e
Pinto (2002). Os estudos têm se dedicado preponderantemente à arquitetura de prédios escolares, sejam estes de natureza pública ou confessional, além de ampliar seu escopo para além
das características físicas dos edifícios, passando a englobar aspectos como as relações de poder estabelecidas a partir do uso dos espaços, Frago (2005).
No Brasil, o marco temporal prioritário para estudos relacionados à arquitetura escolar, tem sido o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, recorte que focaliza a
implantação da escola graduada, mediante a organização do espaço e do tempo, a adoção do
ensino intuitivo e a instituição dos Grupos Escolares, símbolo de modernidade educacional.
Mesmo com os contributos ora existentes, Buffa e Pinto (2002), que avançam no estudo da
arquitetura escolar até a década de 1970, asseveram a escassez dos estudos relacionados à
arquitetura das instituições de ensino. Pouco se tem produzido acerca da arquitetura de instituições de ensino superior, por exemplo.
Tal tendência tem se refletido nas pesquisas produzidas no âmbito do Núcleo de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (NPGED), onde se destaca o trabalho produzido por Santos (2005), que estudou, em trabalho específico, a arquitetura do Grupo Escolar Barão de Maruim.1 Os demais trabalhos no âmbito do NPGED relacionados ao ensino
superior têm abordado a instituição de cursos, a partir da constituição do respectivo campo de
conhecimento e de sua composição curricular.
Nessa direção, a partir da síntese elaborada por Oliveira (2011) verifica-se que as
primeiras tentativas da fundação do ensino superior em Sergipe dataram do final do século XIX
e, apesar do funcionamento temporário de algumas instituições, a efetiva implantação ocorreu
apenas no final da década de 1940, em um processo que perdurou até a década de 1960, mediante a instituição e o funcionamento de seis Faculdades que passaram a ministrar 11 diferentes Cursos de Graduação.
Fundada em 1950 por um grupo de intelectuais e juristas sergipanos, a Faculdade de
Direito foi a única instituição a realizar formação jurídica no estado de Sergipe, no período de
1950 a 1968, quando foi incorporada pela Fundação Universidade Federal de Sergipe.
Desde o início de suas atividades a Faculdade de Direito de Sergipe teve como endereço a Avenida Ivo do Prado 612, em Aracaju, no prédio onde anteriormente funcionara o Grupo Escolar Barão de Maroim. Segundo Oliveira (2011), o imóvel fora doado à Faculdade pelo
Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da Lei nº. 242 de 19.05.1950 e legalmente a ela
transferido por intermédio do Decreto nº. 204 de 1950.
O objetivo deste estudo é estabelecer as relações entre Arquitetura e Educação, no
âmbito das instituições de ensino superior. De forma específica, se propõe a levantar as origens
históricas do prédio utilizado pela Faculdade de Direito de Sergipe (Brasil) durante seu período
de funcionamento (1950 a 1968), assim como, descrever seus traços e estrutura arquitetônica,
verificando o lugar ocupado pelo prédio dentro do processo de expansão do ensino superior em
Sergipe e de crescimento urbano da localidade onde se situava.
Busca, também, analisar a destinação e o modo de utilização dos espaços internos e
externos do prédio, como parte integrante do programa formativo da Faculdade de Direito, inclusive, as necessidades de adaptação da estrutura física do imóvel ocorridas, e apreender algumas representações de docentes e de acadêmicos acerca do prédio, de sua estrutura, usos e
modos de sua ocupação.

CD-ROM DE ATAS | 1401 | COLUBHE 2012

Constitui-se em estudo baseado nos postulados teóricos e metodológicos da História
da Educação, adotando desse modo o método histórico e utiliza a análise de conteúdo no trato
das fontes bibliográficas que foram as escolhidas e priorizadas, com ênfase para obras que tratam dos aspectos teóricos relativos à Arquitetura Escolar, inclusive, em sua perspectiva de
“programa”.
Também explora textos que discutem a arquitetura escolar nas primeiras décadas do
período republicano brasileiro, especificamente, a dos Grupos Escolares, verificando aproximações e distanciamentos entre seu modelo e aquele adotado no prédio utilizado pela Faculdade
de Direito de Sergipe. As fontes bibliográficas possibilitaram, também, o levantamento de algumas representações de docentes e de discentes acerca da Faculdade de Direito de Sergipe e
dos usos de seus espaços.
Mais que a perspectiva funcional ou a dimensão material que pode evocar, os espaços
destinados às instituições de ensino; a relação Educação e Arquitetura possibilita notar um silencioso modo de educar que, no início do século XX, no Brasil, baseou-se na modernidade, na
organização da escola primária, por meio da concepção e construção dos Grupos Escolares,
modelo reflexo dos novos ideiais educacionais oriundos da Europa e dos Estado Unidos.
Funcionando em um prédio com tamanha carga simbólica, a Faculdade de Direito de
Sergipe, de certo modo, pautou sua dinâmica educativa a esse espaço, tanto no processo educativo como na vivência estudantil ou nas sociabilidades desenvolvidas.
Retrato da modernidade: o Grupo Escolar Barão de Maruim
A ideia de modernidade que se seguiu ao início do período republicano brasileiro
também fez parte do ideário da intelectualidade e dos políticos de Sergipe. As duas primeiras
décadas do século XX foram marcadas por ações que expressavam essa tendência dentre
outras formas, pela criação de instituições culturais, pelo embelezamento de ruas, praças e pela
edificação de monumentos que marcassem a passagem e o feito de seus idealizadores.
Ao analisar as origens dos Grupos Escolares e a relação entre Arquitetura e Educação,
Buffa e Pinto (2002), asseveram que

[...] políticos republicanos e educadores, no final do século XIX, passaram a defender a necessidade de espaços especialmente construídos para serem escolas. Prédios grandes, arejados e bonitos,
destinados a cumprir sua finalidade principal, a de ser escola [...]
(Buffa e Pinto, 2002 p. 32).
Em Sergipe, a implantação de Grupos Escolares teve início no governo de Rodrigues
Dória (1908-1911), período no qual acentuou-se, também, a escassez de recursos e as divergências políticas. O “Barão de Maruim” foi a terceira instituição de ensino primário a ser edificada na Capital aracajuana, em um projeto cuja adaptação foi de responsabilidade do engenheiro
civil Firmo Freire.
Como salientou Santos (2005), o prédio foi erigido sobre os alicerces do antigo Asylo
Nossa Senhora da Pureza, instituição que atendia à jovens desvalidas. O terreno do antigo
asilo, situado no Bairro do “Carro Quebrado” fora doado pelo Barão de Maruim no fim do século
XIX. A instituição, que necessitava de doações para manter-se, pois, garantia educação dessas
jovens até os 18 anos, fechou devido à falta de recursos.
Seguindo o modelo paulista dos Grupos Escolares, os prédios construídos em Sergipe
com a finalidade educacional distinguiam-se dos demais e assumiam lugar de destaque, pois, a
proposta era de fato a de que não tivessem qualquer similaridade arquitetônica com prédios
residenciais ou outros que fizessem parte da vida cotidiana.
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O Grupo Escolar Barão de Maruim constitui-se logo em uma das principais e mais
bonitas construções da cidade de Aracaju na primeira metade do século XX. A característica
mais marcante do prédio era a “monumentalidade” que demonstrava a preocupação do Estado
com a educação, oferecida em um espaço concebido especificamente para esse fim,
objetivando, dentre outras finalidades, propiciar economia de tempo, a vigilância e educação
dos alunos.
Segundo Santos, o prédio do Grupo Escolar Barão de Maruim encarnava diversos
símbolos, “[...] Esses elementos simbólicos também estavam presentes na fachada [...] Nela,
havia oito colunas jônicas e três escadas [...]” (Santos, 2005, p. 86). As características
apontadas por Santos (2005), relativamente ao prédio em que se instalou a Faculdade de
Direito, baseiam-se na concepção de Escolano (2001), para quem a arquitetura das instituições
de ensino,

[...] é também por si mesmo um programa, uma espécie de discurso
que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de
ordem, disciplina, vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e
motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos [...] abrigam a liturgia acadêmica,
estão dotados de significados e transmitem um importante quantidade
de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao
mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações disciplinares [...] (Escolano, 2001, p. 26-27)
As particularidades apontadas por Santos (2005) podem ser visualizadas na imagem a
seguir.
.

Figura 1 – Fachada do Colégio Barão de Maruim
Fonte: Oliveira 2011, p. 74.
Os traços da fachada ilustram bem a interpretação que Buffa e Pinto (2002) realizam
acerca dessas construções,

[...] Impossível não distinguir, com clareza, na paisagem urbana da
cidade, um edifício imponente onde funcionava um Grupo escolar
construído nas primeiras décadas do período republicano. Situados
em regiões nobres, esses edifícios marcam, definitivamente, pela
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imponência e localização, seu significado no tecido urbano. Não se
trata de mero acaso. Os terrenos foram estrategicamente escolhidos e
os projetos judiciosamente desenvolvidos. A localização privilegiada
[...] garantia sempre que os alunos percorressem e reconhecessem a
cidade e suas instituições antes mesmo de chegarem à escola. [...]
(Buffa e Pinto, 2002, p. 43)
Ao descrever o ambiente da Faculdade de Direito de Sergipe, em Oração de Paraninfo, ficam evidentes as influências exercidas pelos ideais educacionais próprios do início do século XX, presentes no pensamento do Professor Gonçalo Rollemberg Leite, diretor da instituição
entre 1953 e 1970, que assim relatou, conforme mencionado por Oliveira,

[...] Um lustro é transcorrido desde que numa manhã de março,
transpusestes vez primeira a Faculdade de Sergipe, batida de luz
solar por todos os lados, varrida de brisa marinha por todos
os corredores, num ambiente de claridade e frescura que, na
modéstia de suas instalações prende e atrai o visitante no encontro inesperado da escola “risonha e franca” (Oliveira, 2011, p. 75 Grifos da autora)
Se para a direção da faculdade o imóvel era revestido de simplicidade, para os
acadêmicos a distinção e a monumentalidade do prédio eram suas marcas características, em
uma íntima ligação entre o acesso ao ensino superior e a mudança de status que era esperado
que um bacharelado em Direito proporcionasse.
Na coluna abaixo, veiculada pelos editores do Jornal Academvs, do Centro Acadêmico
Sílvio Romero, essas representações apresentam-se com clareza meridiana, a partir da citação
recolhida no trabalho de Oliveira (2011),

A Faculdade de Direito tem merecido, quanto à sua localização, ao prédio em que se encontra instalada, os melhores e os
mais justos comentários de todos aqueles que possuem autoridade e conhecimentos técnicos sobre o assunto. Foi no Governo do Dr. José Rollemberg Leite quando [sem condições de leitura]
tivemos a concretização do sonho que era a fundação de uma Faculdade de Direito em nosso Estado, que S. Exa doou o prédio onde funcionava o Grupo Escolar Barão de Maroim, na avenida Ivo do Prado.
Prédio amplo, salões espaçosos, ventilação farta, grande área
livre, tanto à frente, como dos lados e aos fundos. Estamos, nós
acadêmicos de direito num ambiente confortável e à altura
[sem condições de leitura] Faculdade. Localizada no elegante bloco residencial que dá à Avenida Ivo do Prado o “tom” de ser a
melhor zona da Capital, nossa faculdade ostenta o aspecto
nobre que de fato possui e se destaca pela grandeza arquitetônica, pela sua linha de construção moderna. Está, dessa forma, bem instalada, a Faculdade de Direito de Sergipe, com uma
capacidade bastante elevada para abrigar os futuros colegas que os
próximos anos trarão. (Oliveira, 2011, p. 75 - Grifos da autora)
Percebe-se nas frases destacadas na citação acima, que a portentosidade do prédio,
construído no início do século XX, ainda produzia seus efeitos 30 anos depois de inaugurado e
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mesmo depois do fechamento do Grupo Escolar. Soma-se a essa carga o fato de nem mesmo
todas as transformações no panorama urbano por que passou Aracaju entre o final da década
de 1940 e a década de 1960, quando a população cresceu de 60 mil para 112 mil habitantes,
terem apagado o lugar ocupado pelo prédio na memória estudantil.2

Da frente aos fundos: novos usos dos espaços do Barão de Maruim.

A instalação da Faculdade de Direito de Sergipe no prédio do antigo Grupo Escolar
Barão de Maruim trouxe consigo a necessidade paulatina da realização de adequações na estrutura física do prédio original, a fim de comportar a nova demanda de sediar o ensino superior.
As alterações iniciais foram mínimas e objetivaram dar visibilidade pública à nova instituição e ocorreram mediante a retirada do mastro para bandeiras situado no frontispício do
prédio e a mudança da inscrição do nome da instituição para Faculdade de Direito de Sergipe,
conforme se pode verificar no cotejamento das duas imagens que seguem abaixo, uma sacada
na década de 1920 e outra na década de 1980.3

Imagem 1 – Visão Frontal do Grupo Escolar Barão de Maruim na década de 1920.

Fonte: Oliveira, 2011, p. 76.
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Imagem 2 – Visão Frontal do antigo prédio da Faculdade de Direito de Sergipe na década de
1980.

Fonte: Oliveira, 2011, p. 76.
Nas imagens anteriores, além de serem verificadas as transformações inicialmente realizadas no prédio, também é possível analisar o tipo de material utilizado na construção, a
grande quantidade de janelas, áreas de aeração, dentre outros mecanismos que materialização
o discurso higienista tão preconizado por médicos e engenheiros à época, conforme detalham
Buffa e Pinto,
[...] No que se refere aos revestimentos e acabamentos, são
empregados materiais nobres e, em alguns casos até importados. A
madeira, material abundante, é empregada em larga escala no piso,
divisões e portas [...] De acordo com os princípios de salubridade e
higiene, tão caros aos educadores, médicos e políticos neste período,
não se fazia economia de aberturas e do uso intensivo do vidro.
Grandes janelas e caixilharia eram largamente utilizadas o que
permitia boa luminosidade e, ao mesmo tempo, ventilação controlada
[...] (Buffa e Pinto, 2002, p. 47-48).
Nos três primeiros anos, a Faculdade de Direito funcionou exclusivamente no espaço
físico do prédio do antigo Grupo Escolar que possuía piso em assoalho e forro também de madeira, divididos em um hall de entrada; duas salas destinadas a serviços administrativas, situadas nas laterais do hall de entrada, com janelas voltadas para a Avenida Ivo do Prado e o Rio
Sergipe; seis salas de aula, três de cada lado do prédio, divididas por um único corredor, que
ligava a porta da frente à porta dos fundos do prédio, possuindo cada uma delas duas portas
de entrada voltadas para o corredor interno, uma o lado externo na varanda descoberta, além
de duas janelas.
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Na parte de trás do prédio, no fim do corredor e logo após as salas de aula, situavamse dois banheiros, na sequência de cada lado das salas de aula, sendo um masculino e outro
feminino; um porão sob o piso, em toda a extensão do prédio e dois acessos laterais descobertos contíguos ao prédio.
Na sequência é possível conhecer as divisões internas do prédio no qual o bacharelado em Direito funcionou no período de 1951 a 1953, cuja entrada, na imagem abaixo, encontra-se no lado direito.
Figura 2 – Planta Baixa do Grupo Escolar Barão de Maruim

Fonte: Oliveira, 2011. p. 78.
Verifica-se na estrutura arquitetônica da figura anterior que, originariamente, a direção e a administração da instituição situavam-se no início do prédio evidenciando um controle
de professores e alunos, seus horários de chegada e saída. Já a posição das salas de aula explicitava a proibição que alunos e alunas compartilhassem o mesmo espaço, também representada na maneira de situar o banheiro masculino e feminino.
O alinhamento de portas e janelas nas salas de aula e sua ligação com o corredor
central criam um fluxo direto de ar com as portas de entrada e saída do prédio, possibilitando
contínuo curso da brisa oriunda do leste, proveniente da orla marítima e do Rio Sergipe.
A utilização do prédio pela Faculdade de Direito, com um curso seriado, com duração
de 5 anos, e que já havia recebido sua terceira turma, exigiu espaço maior do que o oferecido
pelo antigo Grupo Escolar, o que motivou, em 1953, a construção de um novo prédio no fundo
do terreno, o que foi possível mediante a obtenção de recursos federais, por intermédio de
emendas ao orçamento realizadas por parlamentares sergipanos.
Em 11 de agosto de 1954, o novo pavilhão foi inaugurado, em meio a uma solenidade
da qual participaram diversas autoridades locais. Foram adquiridos mobiliários para a Diretoria e
salão da congregação. Foram também encomendados móveis para a Secretaria e para a biblioteca e carteiras individuais para a sala do 5º ano, uma vez que as salas do 2º, 3º e 4º anos já
haviam sido mobiliadas.
Com a inauguração do novo prédio novos usos foram atribuídos aos espaços do primeiro prédio da Faculdade de Direito. As duas salas da frente passaram a ter a função de receber os professores e de possibilitar o acesso dos estudantes à leitura de obras jurídicas por
meio da Biblioteca Itinerante, tema que será tratado no capítulo IV deste trabalho.
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Durante o transcurso das obras, medidas objetivando adequar o prédio da frente foram envidadas, dentre elas a organização do Gabinete Médico Legal, ao qual foi dado o nome
de Professor Rodrigues Dória, que foi equipado pela direção da faculdade, de modo a que estivessem reunidas as condições necessárias ao ensino dos pontos da Cadeira de Medicina Legal,
à época sob a responsabilidade do professor João Batista Perez Garcia Moreno.
A estrutura do gabinete foi concebida para atuar como um verdadeiro laboratório. Assim, foi instalada uma pia de mármore destinada às demonstrações práticas, adquirido o mobiliário composto por carteiras, armários, mesa do professor e quadro negro, além de
equipamentos diversos, como microscópio, lâminas, mapas do corpo humano, dentre outros.
Acerca da experiência vivenciada durante as aulas de Medicina Legal e das possibilidades de estudo propiciadas pelos equipamentos e objetos destinados às aulas práticas, José
Anderson do Nascimento assim declarou a Oliveira (2011) assim se posicionou “Tínhamos todo
o equipamento que se estudava na Medicina Legal daquela época, então se tinha a estrutura de
um esqueleto e todos os equipamentos, porque a nossa Faculdade era uma faculdade modelo
[...]” (Oliveira, 2011, p. 79)
Na figura a seguir, é possível conhecer, de forma aproximada, a distribuição interna
do espaço e da mobília no interior do prédio da frente após a inauguração do pavilhão dos fundos da faculdade, em 1954.

Figura 3 – Usos dos espaços do prédio da frente da Faculdade de Direito de Sergipe a partir de
1954.

Fonte: Oliveira, 2011, p. 80.
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A rotina de utilização dos espaços da Faculdade de Direito de Sergipe acima demonstrados foi pautada por extrema disciplina, justificada, em parte, pela proximidade das salas de
aula, além do fato de cada compartimento ter duas portas que evidenciavam a passagem de
qualquer transeunte uma vez que já tivessem sido iniciadas as aulas. Foi, também, espaço marcado pelo asseio e pela limpeza.
Oliveira (2011) apresenta em sua pesquisa, as representações de José Anderson do
Nascimento, relativas ao comportamento exigido de um aluno, relativamente ao uso dos espaços da Faculdade de Direito.

Aqui [relativamente à Faculdade de Direito] ninguém ficava nos corredores. O corredor era passagem, era corredor mesmo, ninguém ficava. Os alunos atrasados entravam por lá, pelas laterais [referindose às escadas laterais do prédio]. Tinham essas regras. Isso aqui era
polido, reluzente, esses assoalhos todos aqui, salas de aula e tudo.
Polido e reluzente. Seu João trabalhava com escovão nesses assoalhos [...](Oliveira, 2011, p. 81).
O espaço externo, bem amplo e arborizado, era reservado para confraternizações e
para a realização de ritos e solenidades diversas, inclusive as cívicas. O jardim da frente e a
escada de acesso à porta frontal da faculdade eram os marcadores do bacharelado, constituindo-se em espaços de consagração, conforme ressaltado pelo antigo aluno José Anderson do
Nascimento,

Aqui era a entrada e a saída, o vestibular e a formatura. Tinha a cerimônia de entrada quando se fazia o vestibular. Nessa escada, também, na colação de grau, depois da missa era costume os bacharéis
virem para aqui ainda com beca e todos os paramentos e os professores, também paramentados, se ficava aqui nessa escada e se tirava
fotografia aqui. Foi tradição desde a primeira turma e eu acredito que
até a última turma que concluiu o curso aqui. (Oliveira, 2011, p. 81).
Quanto à utilização do espaço do jardim dos fundos, área descoberta entre os dois
prédios da Faculdade de Direito, José Anderson do Nascimento afirmou, “[...] Aqui eram as festas, as reuniões. Festas de São João, os congraçamentos de fim de ano, tudo se dava aqui.
Congraçamento do diretor com os alunos, os professores. Tinham sempre essas festas. Festas
de saudade dos estudantes [...]”(Oliveira, 2011, p. 82).
O porão foi alvo de diversas utilidades. Foi moradia, guardou livros da biblioteca e até
serviu de lugar para ações do movimento estudantil. Quanto à serventia desse espaço, o mesmo Nascimento o relacionou aos funcionários da casa, “Aqui em baixo era o porão aonde os
empregados viviam. Tinha aí um deles que morava. Seu Marcos. Seu João morou um tempo,
depois foi embora e passou a morar em uma casa, mas, mantinha isso aqui tudo limpo.” (Oliveira, 2011, p. 82).
O antigo aluno Wellington Mangueira, em depoimento a Oliveira (2011) lembrou nitidamente do dia em que os integrantes do Centro Acadêmico utilizaram o porão para combater
o que chamou de “proselitismo político de direita”. Suas palavras narraram a seguinte experiência,

Teve um momento, que é bom ser registrado, em que os protestantes, mais na verdade usavam a religião para fazer proselitismo político
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de direita, americanos com um carro, uma Kombi muito bem estruturada, falando contra o comunismo, contra o socialismo, contra o incisismo e não sei o quê, parou na Faculdade de Direito e levou um
bocado de jornalzinho, de revistas bonitas e tal para distribuir. O pessoal não quis receber inicialmente, eu combinei com Abelardo, Benedito, Cândida, com o pessoal mais da nossa turma de frente e
resolvemos pegar tudo e falar com professor Gonçalo Rollemberg.
Nessa iniciativa, dissemos: “Aqui é uma Faculdade Federal. Se você
quer distribuir alguma coisa, a nossa lógica, é você falar com nosso
diretor. Ele está lá atrás.” Então, quando o cidadão vai falar com o
professor Gonçalo, nós tiramos tudo de dentro da Kombi e escondemos no porão. Quando o cara voltou: Cadê o meu material
de propaganda, falando naquele português de americano enrolado, aí
nós dissemos: “Os estudantes do Ateneu passaram por aqui, queriam
levar. A gente está vendo que o senhor queria distribuir aqui e não
podia distribuir sem falar com o diretor, e já que eles queriam levar,
levaram.” Era uma mentira, claro! Quando a Kombi saiu, nós tiramos debaixo do porão, fizemos uma montanha e tocamos
fogo. Aí Dr. Gonçalo Rollemberg veio, com aquele jeito de falar, com
aquele cigarro na boca e disse “É a subversão do Direito sendo queimada!”, e não criou caso para a fogueira. (Oliveira, 2011, p. 82-83).
Outro aspecto relevante é o do lugar geográfico ocupado pela Faculdade de Direito de
Sergipe, dentro de uma Capital, que passou por várias transformações entre as décadas de
1950/1970. E não se trataram apenas de novos contornos urbanísticos, mas, também, da constituição do ensino superior e da consequente reconfiguração dos espaços de poder. Na figura a
seguir, é possível situar a Faculdade de Direito de Sergipe nesse cenário.
Figura 4 – Localização da Faculdade de Direito no espaço urbano de Aracaju
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Fonte: Oliveira, 2011, p. 84.
É possível perceber que a Faculdade de Direito situa-se em frente ao Rio Sergipe, em
uma área nobre, em frente a uma das principais avenidas da Capital, sendo a única instituição
de ensino e de ensino superior a ocupar tal disposição, vez que o Colégio Atheneu (secundário)
muda-se para novas instalações na década de 1950.
Também está situada em lugar privilegiado, considerando-se que a expansão do ensino superior caminhou para a zona sul da cidade. Além disso, não dista dos espaços de poder, a
exemplo do Executivo, Legislativo ou Judiciário, assim como, está próxima aos locais frequentados por intelectuais, dos locais destinados aos desfiles cívicos, dentre outros.
Completa o quadro o fato dos docentes da Faculdade de Direito, juristas renomados e
ocupantes de diversos cargos públicos, residirem em suas proximidades. O prédio, enfim, não
só possuía a marca da monumentalidade que se incorporou às representações da população
aracajuana desde os anos 20, como também, continuou a fazer parte dessas representações
agora, relacionada ao ensino superior.
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Considerações Finais
O estudo realizado possibilitou o levantamento da estrutura física inicial do prédio onde funcionou a Faculdade de Direito de Sergipe, construído no início do século XX para abrigar
o Grupo Escolar Barão de Maroim, assim como, as sucessivas reformas que foram realizadas
buscando adaptar o ambiente às atividades do Curso de Bacharelado em Direito. Foi possível
verificar que a localização escolhida para a implantação da Faculdade de Direito estava ligada à
expansão do Ensino Superior em Sergipe durante as décadas de 1950 e 1960.
Pode-se constatar que apesar de ser uma instituição de Ensino Superior, a Faculdade
de Direito, na forma de utilização dos espaços, assim como, no modo de dispor o mobiliário,
ainda trazia ínsito o ideário republicano constante dos Grupos Escolares relacionado ao higienismo e ao civismo, perceptível por haver sido um espaço permeado pela limpeza e pelas diversas solenidades que eram realizadas no interior do prédio e em seus jardins. O local ocupado
pela direção da Faculdade a partir de 1954, com a construção do prédio dos fundos, divergiu
daquele adotado pelo modelo dos Grupos Escolares.
O estudo possibilitou a realização de reflexões acerca dos limites teóricos entre arquitetura e educação, ao investigar características específicas do prédio onde funcionou uma instituição de Ensino Superior, que originariamente fora construído para abrigar um Grupo Escolar.
Também apresentou elementos que possibilitam o entendimento da cultura vivenciada no interior da Faculdade de Direito de Sergipe, contribuindo para o adensamento das pesquisas relativas ao Ensino Superior em Sergipe.
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1

Santos, M. F. J , também realizou detalhado estudo acerca dos demais Grupos Escolares construídos nas
primeiras décadas do século XX em Sergipe.
2
Neste período, além do crescimento populacional, verificou-se o início das transformações
arquitetônicas, principalmente, no limiar da década de 1960, com a construção de diversos prédios em
estilo moderno, ocorrendo a verticalização da cidade, consolidada no início da década de 1970.
3
É notável o grau de preservação, até os anos 80 do século XX, do prédio que abrigou o Grupo Escolar
Barão de Maruim e a Faculdade de Direito de Sergipe. Do ponto de vista externo, apenas a mudança da
cor da tinta e, interno, a adequação de uma sala para funcionamento de um Gabinete Médico Legal.
Desde então, até 2012, algumas alterações internas se fizeram presentes, a fim de abrigar a Galeria do
Centro de Cultura e Arte da Universidade Federal de Sergipe.
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Queremos discutir os processos de criação e funcionamento de um trabalho voltado para a
guarda, assistência, educação, ensino e socialização de meninas pobres e órfãs de uma região
catarinense, povoada majoritariamente por imigrantes italianos, nos anos 1890-1900. Sem denominação inicial e nem regras, essa Casa de Meninas,1 conforme a compreendemos, é exemplar por ser a primeira ação educacional realizada na antiga linha colonial de Vígolo e por ter se
desdobrado em muitas iniciativas que acabaram atingindo outras localidades daquela região e
contribuindo com a demanda de escolarização da sociedade brasileira no final do século XIX e
início do XX (Hilsdorf, 2005a, p. 57-68).
A Casa de Meninas de Vígolo está inserida nos contextos de criação de uma congregação religiosa, que foi idealizada por jovens imigrantes italianas, instaladas com suas famílias em Vígolo
no ano de 1876. Elas desejavam seguir a carreira religiosa, porém, como suas famílias eram
pobres, não puderam ingressar numa congregação. Mas a ideia de criar uma congregação também foi cogitada pelos colonos e jesuítas italianos que atuavam no município de Nova Trento
desde 1879. Tanto colonos como jesuítas desejavam a presença de uma congregação feminina
para educar crianças e jovens, mas não dispunham de recursos financeiros para viabilizar essa
intenção. Em razão desses contextos e do processo de romanização da Igreja Católica, que
buscava a colaboração das congregações para promover a reforma do catolicismo brasileiro
(Wernet, 1987), a nova congregação desabrochou e foi aprovada em 1895 pelo bispo da recém-criada Diocese de Curitiba, d. José de Camargo Barros (1858-1906).
Para além dos contextos religiosos, a iniciativa de criar uma congregação respondeu a algumas
demandas dos colonos, pois em Vígolo não havia escola para atender, sobretudo, às crianças
mais pobres. Assim como não havia farmácia e nem enfermaria, outra necessidade do lugar
(Grosselli, 1987, p. 396-399; 483-486). Dessa forma, a proposta de fundar uma congregação
foi bem aceita pela maioria dos colonos, que passaram a contar com uma pequena enfermaria,
chamada “Hospitalzinho de São Virgílio”, e com uma incipiente Casa de Meninas (Custódio,
2011, p. 127-137; 175-186).
Em suma, a criação da Congregação das Filhas da Imaculada Conceição – em 1909 foram renomeadas Irmãzinhas da Imaculada Conceição – possibilitou o atendimento do segmento feminino infantojuvenil e adulto da comunidade. Com outras palavras, meninas órfãs e pobres,
mulheres doentes e idosas acompanharam a trajetória dessas freiras, seja na gênese de sua
congregação, em 1890, seja na fase de expansão dos trabalhos, a partir de 1894, sempre na
perspectiva de, como dizem elas, “atender aos clamores da realidade” (Constituições, 1997,
p.14).
Adentrando na trajetória delas, tentamos inquirir quem eram as meninas educadas por elas, o
que deviam aprender e o que, de fato, podem ter aprendido na referida Casa de Meninas de
Vígolo e depois de Nova Trento, considerando os contextos socioculturais, históricos, religiosos
e conjunturais que permearam a formação ministrada no cotidiano dessas casas. Para isso,
buscamos indícios e pistas mínimas em uma farta documentação do arquivo histórico da congregação estudada: crônicas manuscritas e datilografadas, biografias e coletâneas históricas,
que são cotejadas com literatura especializada. Tudo isso para que permitam, senão recompor,
ao menos resgatar algumas meninas e suspeitar das implicações da educação oferecida a elas.
As meninas de Vígolo
Tão logo se instalaram num casebre próximo à Capela de São Jorge, em Vígolo, com apoio de
um padre jesuíta e do patriarca Antonio Napoleone Visintainer, as duas primeiras freiras da futura congregação que seria oficializada em 1895, Amabile Lucia Visintainer (madre Paulina) e
Virginia Rosa Nicolodi (madre Matilde), receberam jovens e senhoras para integrar seu grupo
ou para fazer tratamento de saúde no casebre. Constituíram, então, uma verdadeira rede de
mulheres que viviam sob o mesmo teto e compartilhavam o mesmo ideal de dedicar a vida à
religião e aos pobres da comunidade, contudo sem hábito nem clausura.
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Logo atenderam à demanda dos colonos,2 pois a grande maioria não podia pagar escola para
as filhas e nem enviá-las para algum internato – as crianças de Vígolo geralmente aprendiam as
primeiras letras [do dialeto trentino] com suas mães ou com alguma jovem, como ocorreu com
Amabile, que fora alfabetizada por Marina Dallabrida. Assim, em 1890, teve início o trabalho
educacional dessa congregação, percebido por nós em termos inéditos de iniciativas educacionais ora táticas, ora estratégicas, base para a pequena escola popular que foi organizada em
1895 e que representou um embrião de uma posterior escola primária, inaugurada em 1915.
Conforme já acenamos, concebemos a Casa de Meninas nos mesmos termos de Hilsdorf
(2005b, p. 54; 64): espaço simultâneo de guarda, assistência, educação, ensino e socialização
de crianças. O que a autora diz para o Seminário da Glória serve, em grande medida, para a
Casa de Meninas de Vígolo: lugar de abrigo, guarda e educação; casa de formação e amparo,
prevenção e correção, cuja forma escolar apenas se definiu ao cabo de várias décadas de atividade.
No tocante às iniciativas táticas, referem-se ao nosso modo de entender parte das operações
dessas mulheres, na mesma acepção de Certeau:

A tática não dispõe de base onde capitalizar seus proveitos, preparar
suas expansões e assegurar uma independência em face das circunstâncias. (...) Ao contrário, pelo fato de seu não lugar, a tática depende do tempo, vigiando para ‘captar no voo’ possibilidades de ganho. O
que ela ganha, não guarda. Tem constantemente que jogar com os
acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’. Sem cessar, o fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas. Ele o consegue
em momentos oportunos onde combina elementos heterogêneos [...],
mas a sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a
própria decisão, ato e maneira de aproveitar a ‘ocasião’ (Certeau,
2009, p. 45-46).
Com outras palavras, queremos dizer que, nessa fase inicial e sem entender o que era propriamente uma congregação religiosa – o instituto seria aprovado pela Igreja em 1895 e daí iniciaria seu processo de institucionalização – muitas vezes elas agiam sob o prisma da tática,
transformando os acontecimentos cotidianos em ocasião de expandir ou aperfeiçoar seu projeto.
Por outro lado, muitas vezes elas também agiam sob o prisma da estratégia, definida por Certeau como:

o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode
ser isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações
com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e
objetos de pesquisa etc.). Como na administração de empresas, toda
racionalização ‘estratégica’ procura em primeiro lugar distinguir de um
‘ambiente’ um ‘próprio’, isto é, o lugar do poder e do querer próprios
(Ibid., 2009, p. 93).
Nesse sentido, fundar o casebre de Vígolo e tocar os trabalhos educacionais representava para
elas uma capitalização de ganhos e uma delimitação de lugar, ainda que tivessem que lidar com
conflitos e dificuldades, como veremos a seguir.
Em primeiro lugar, o casebre era muito precário em termos de espaço físico: hoje se diria que
era uma quitinete maranhense,3 medindo apenas 24 metros quadrados de área construída e
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sem quintal. A certa altura, abrigava sete mulheres e dez meninas! As meninas deviam dormir
aos pares na mesma cama, a exemplo do que ocorria nas casas dos colonos e em outras instituições, como o já citado seminário paulistano (Hilsdorf, 2005b, p. 58).
Réplica do casebre de Vígolo
(Fonte: Casebre. Disponível em: <http://www.santuariosantapaulina.org.br>)
O que faziam meninas e mulheres num espaço tão pequeno? Conforme apuramos nas crônicas
analisadas, grande parte do dia elas passavam na horta, até porque dependiam desse trabalho
para comer. Outras ficavam em casa, cuidando de alguma doente, costurando alguma encomenda, cozinhando os poucos alimentos de que dispunham. Alguém devia lavar as roupas num
riacho próximo ao casebre. Todos esses trabalhos eram intercalados com pequenos rituais de
oração, praticados ao longo da jornada.
Conforme se verifica, as meninas preenchiam o tempo com os serviços domésticos, campestres
e de agulha, saberes necessários e que faziam parte de sua condição de mulher e mulher pobre
(Souza-Lobo, 1991, p. 28; 74-75). Deste modo, continuavam a ter um padrão de vida semelhante ao que tinham em suas famílias e, por esta razão, aprendiam que viver numa congregação nascente, de origem camponesa, exigia o mesmo que viver numa família imigrante daquela
região: precisavam trabalhar muito para sobreviver.
Por outro lado, as irmãs reservavam um horário para ensinar pequenas lições de leitura e de
catecismo, cânticos religiosos, noções de comportamento na igreja e nas procissões; também
ensinavam as meninas a confeccionar flores para ornamentar a Capela de São Jorge. Enfim, as
meninas deviam construir saberes que as habilitassem para participar de práticas religiosas e de
rituais católicos da Igreja do local, realizados durante o tempo não educacional. Assim, elas
eram iniciadas na religião católica a partir de sua condição de mulheres, ou seja, aprendiam a
se comportar como mulheres e aprendiam os fazeres de mulheres, cumprindo no seio da igreja
tarefas domésticas tradicionais (Leonardi, 2010, p. 318).
Ademais, as duas primeiras irmãs – Amabile e Virginia – desde 1880 exerciam o ofício de catequistas, visitadoras de doentes e sacristãs da capela, atendendo à convocação dos jesuítas.
Certamente, envolviam as meninas nessas práticas e ensinavam pelo exemplo que elas deviam
obedecer sempre à determinação do comando masculino, no caso um padre, mas podia ser
também um pai, irmão ou mesmo o vindouro marido. Afinal, à época, a Igreja pregava e ensinava que as mulheres deviam ser dirigidas pelo homem, pois ele era a cabeça da mulher, assim
como Cristo era a cabeça da Igreja (Duby; Perrot, 1991).
Na mesma linha, tanto as freiras como os pais das meninas concebiam a Casa de Meninas de
Vígolo como um espaço de formação para a vida futura delas, que tinha um destino certo: ser
uma devotada mãe de família e iniciadora dos filhos à fé cristã. Conta a cronista Matilde:

Os pais destas primeiras alunas nos pagavam e assim começamos a
ter a vida menos difícil. Ficaram conosco cerca de dois anos. mas depois os pais não podiam mais dispensar os serviços delas em família
e, por este motivo, as tiravam da nossa companhia, levando – porém
– consigo os sentimentos religiosos, que lhes tínhamos inculcado, de
maneira que, crescendo de idade e tomando estado, foram ótimas
mães de família (M. Matilde, 1917, p. 89).
Se bem que algumas escapavam dessa sina e enveredavam por outros caminhos.
Helena Dallabrida (1884-1950) é o primeiro caso exemplar de desvio de um destino campestre
e matrimonial das mulheres de Vígolo e região. Ela está entre as primeiras meninas que foram
residir no casebre. À época, tinha apenas seis anos de idade. Conhecendo as jovens que residiam lá, quis ficar com elas. Sabendo disso, os pais da garota pediram às freiras que acolhessem
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sua filha por alguns dias. O tempo passou e Helena não quis voltar para sua casa, porém insistiu com os pais para que levassem sua cama para o casebre – notável o enxoval, uma cama, o
que evidencia a pobreza da casa. Os pais acabaram cedendo e Helena nunca mais saiu da
companhia das freiras: em 1902 fez votos a Deus e vestiu hábito.
Outro caso curioso é o de Teresa Vailati (1875-1945). Foi recebida no casebre em 1893, quando tinha 19 anos. Era órfã de pai e mãe, e estava doente. Quando recuperou a saúde, passou a
ajudar nos trabalhos domésticos. Ficou com as freiras e exerceu esse ofício até o final de sua
vida. Em 1909, fez os votos na condição de “irmã oblata”, categoria que se dedicava aos trabalhos domésticos.
Rosa Ceccato (1889-1971) é mais uma menina que entrou na Casa de Meninas de Vígolo, aos 4
anos de idade, e dessa data em diante ficou na companhia das freiras. Fez votos e vestiu hábito
em 1912.
Considerando que a adesão de meninas à vida religiosa foi uma prática comum nas Casas de
Meninas criadas pelas Filhas da Imaculada Conceição, é preciso dizer que, provavelmente, elas
recrutavam toda jovem que manifestasse desejo de ingressar nesse tipo de vida, uma vez que
estavam formando seu quadro de pessoal e necessitavam de muitas mãos para realizar sua
missão. Da parte das meninas, podem ter aprendido a optar pela carreira religiosa, uma vez
que as Casas de Meninas funcionavam como uma extensão da congregação das freiras, especialmente a partir de 1900, quando elas implantaram um regime de funcionamento parecido com
o modelo de vida religiosa tradicional.4 Por outro lado, podemos dizer que as meninas fizeram
uso de outra tática: aproveitaram a brecha para se desviar de um destino campestre e matrimonial,5 transformando o ingresso em uma Casa de Meninas em oportunidade e ocasião de
entrar numa congregação religiosa e pertencer a um grupo de mulheres que viviam longe do
crivo dos pais, eram reconhecidas como “irmãs de caridade” e faziam um trabalho que não se
limitava ao cuidado da casa e da roça.
As meninas de Nova Trento
Em 1894, a convite de alguns jesuítas, que conseguiram a doação de um terreno e a construção de uma modesta casa no centro de Nova Trento, algumas freiras de Vígolo se instalaram
naquela pequena cidade. Em razão desse importante deslocamento, o qual representou a primeira expansão da incipiente congregação, suspenderam temporariamente o trabalho com as
meninas de Vígolo. Transcorridos alguns meses, chamaram-nas, mas para residir em Nova
Trento. Como a casa era maior, puderam receber mais meninas.
Sendo assim, a Casa de Meninas de Nova Trento6 começou a ganhar visibilidade, apesar de
oferecer uma educação informal e não ter configuração de instituição escolar. No entanto, era
reconhecida pela comunidade como um lugar próprio (Certeau, 2009, p. 93-94), isto é, um ambiente próprio, de onde as irmãs podiam capitalizar suas experiências anteriores de educadoras
e preparar expansões futuras, até porque contavam com o apoio de alguns jesuítas – nem todos os padres da residência dos jesuítas de Nova Trento acreditavam na capacidade dessas
mulheres camponesas para levar adiante seu projeto de vida e missão.
Todavia, elas contavam ainda com algum suporte econômico e político de lideranças do Partido
Conservador, que eram católicas e participavam da Igreja, tais como Giovanni Valle e Giacomo
Poli, citados alhures nas crônicas e em outros documentos da congregação.7 Talvez justamente
por conta disso, foram criticadas por pessoas da comunidade e também por lideranças políticas
da ala liberal, que não acreditavam na competência delas para exercer o ofício de educadoras
e, certamente, não olhavam com bons olhos o fato de iniciativas educacionais serem tomadas
por mulheres-religiosas apoiadas pelos jesuítas, aliás, amigos das lideranças da ala conservadora. Mesmo assim, elas não se intimidaram e nem desistiram da proposta de manter a Casa de
Meninas de Nova Trento. Pelo contrário, no final de 1896, alugaram um casarão para receber
mais meninas, intitulado “Externato Imaculada Conceição” – sem contar que abriram uma esco-
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la popular, em Vígolo, no final de 1895, cujo funcionamento era similar às escolas populares
europeias dos séculos XVI-XVIII (Hilsdorf, 2006, p. 166-183).

“Externato Imaculada Conceição” – início do século XX
(Fonte: M. Dorotéia, História da Congregação, v. 2, p. 21)
Perguntamos o que aprendiam as meninas em meio a essas controvérsias políticas e religiosas,
de um lado, acordos e alianças, de outro lado. Aprendiam que as “obras” da Igreja eram de
difícil realização justamente por serem permeadas por conflitos, contradições e ambiguidades?
Aprendiam que as mulheres-religiosas só conseguiam tocar seus projetos se fossem tuteladas
por homens do poder religioso e político? Ou aprendiam que a força das mulheres residia no
uso de estratégias – no caso, requisitar apoio dos homens da religião e da política – para conquistar espaço e continuar seus empreendimentos em prol da infância “desvalida”, assim chamada no período?
Talvez essa última questão tenha marcado a trajetória de vida de algumas meninas que não
foram somente educadas pelas freiras, mas passaram a segui-las, inclusive, depois de formadas
também trabalharam com crianças órfãs e pobres. Vejamos, então, quem eram essas meninas.
As três meninas resgatadas por nossa pesquisa são contemporâneas e todas elas viveram na
Casa de Meninas de Nova Trento, que à época funcionava no casarão alugado. Imigrantes ou
filhas deles, todas experimentaram os dissabores de uma infância pobre, seja porque tiveram
que acompanhar suas famílias na dura trajetória de deslocamento da terra natal para se inserirem e colonizarem os territórios catarinenses seja porque ficaram órfãs de pai, de mãe ou de
ambos e, por esse motivo, viram-se privadas do cuidado dos pais e de recursos materiais, sendo impelidas a trabalhar muito cedo ou a depender da “caridade” de pessoas de fora da família.
A primeira delas é Maria Conci (1882-1911). Filha de imigrantes, ficara órfã de pai e, aos 11
anos, já trabalhava num engenho de mandioca para ajudar a mãe no sustento da casa. Nesse
tempo, sofreu um grave acidente:

Atirava no caixão as raízes que, sob os dentes do aparelho rodante,
perdiam as cascas e ficavam prontas para o forno.
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A 13 de junho de 1893, não se sabe como, a menina caiu no caixão e
por alguns minutos foi rodando com a mandioca sob os dentes do engenho. Quando acudiram, a menina tinha a perna direita esfrangalhada e as carnes em molambos. Quem a operou foi uma mulher da
colônia, que com uma tesoura de costurar lhe cortou as carnes pendentes, com nervos e tendões, e com curativo não teve mais que folhas de bananeira.
Logo declarou-se gangrena, com todos os martírios que traz à paciente e as náuseas aos que com ela vivem e tratam (Negri, 1996, p. 24).
Em certos tempos as dores aumentavam tanto que faziam a coitadinha gritar dia e noite, e era ouvida até pelos vizinhos (M. Dorotéia, p.
264).
O caso chamou a atenção das freiras e elas receberam a menina em 1895 e, em 1900 a transferiram para Vígolo. Ela suportava as dores com “coragem, conformidade e paciência”, relata a
cronista Dorotéia. Como demonstrava desejo de ser uma “irmã de caridade”, fez os votos antes
de morrer e, em 1911, foi enterrada com o hábito religioso. Aqui é necessário dizer que as freiras fizeram uma exceção à regra, pois mulheres com deficiência física geralmente não eram
admitidas para a vida religiosa.
Outra exceção à mesma regra: Francisca Darosecki (1881-1920). Sabemos que a viagem transoceânica foi uma experiência aterrorizadora para os imigrantes europeus em geral, a começar
pelas péssimas condições do navio, que mais parecia uma carcaça destinada ao transporte de
cargas e não de seres humanos, conforme atesta a literatura (Franzina, 1979; Trento, 1988).
Francisca e sua mãe, a senhora Petronilha, são testemunhas disso:

Dormindo no vapor, à proximidade de uma escada, Francisca caiu e
destroncou uma coxa. Quando a criança começou a gritar, Petronilha
(...) acordou e correu [para] vê-la; encontrou-a debaixo da escada;
imediatamente chamou o médico que, não achando nenhuma machucadura, não descobriu o caso. Mas a pequena não sossegava; a mãe,
de caráter enérgico, pensando ser manha, castigava-a com severidade.
Depois de muitos sofrimentos, começou a levantar-se; então viram
que o osso fêmur estava fora de lugar (Ibid., p. 220-221).
Chegando a Nova Trento, mãe e filha se separaram. A mãe foi para a colônia de Pinheiral, povoada por imigrantes poloneses, seus conterrâneos, mas a filha não pode acompanhá-la porque
andava com muletas. Ficou inicialmente sob a tutela da família Valle, mas em 1897 as freiras
atenderam ao pedido de Valle e Francisca foi recebida na Casa de Meninas. Apesar de ser portadora de deficiência física, foi aceita para fazer os votos e depois de freira exerceu o ofício de
“prefeita” das meninas, espécie de orientadora ou coordenadora de educandas.
A terceira menina detectada nas fontes pesquisadas é Erminia Spido (1885-1977). Conforme a
cronista Dorotéia, em 1888, a família de Erminia emigrou de Verona (Itália) para o Brasil.
Quando estavam na hospedaria de imigrantes, no Rio de Janeiro, a mãe de Erminia faleceu em
trabalho de parto e o pai contraiu febre amarela.
Ainda na hospedaria, após a morte dos pais, Erminia ficou sob a tutoria de duas mulheres que
se interessaram pelas joias deixadas por sua mãe. Em seguida, foi oferecida para um casal que
não tinha filhos, que a levou para Florianópolis (SC), mas logo mudou para Aliança, distrito de
Nova Trento, a fim de escapar dos vizinhos que, constantemente, denunciavam o casal às autoridades pelas agressões infringidas a Erminia. Na nova realidade, continuaram agredindo a menina, até que Giacomo Poli, já dito que era liderança política do lugar, retirou Erminia do casal e
a acolheu em sua casa. Em 1897, Poli a encaminhou para a Casa de Meninas.
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Não sabemos quais eram os critérios de entrada de meninas na instituição, mas tanto na trajetória de Francisca como na de Erminia é notável a influência das famílias com maior poder aquisitivo no ingresso de órfãs na Casa de Meninas, sobretudo porque a permanência delas nas
famílias devia causar algum incômodo, ainda mais se fossem deficientes, como era o caso de
Francisca. Provavelmente ocorreriam muitos outros casos semelhantes, inclusive, de famílias
ricas que encaminhavam as próprias filhas deficientes para serem cuidadas pelas irmãs. É o que
nos contou irmã Célia B. Cadorin, biógrafa de madre Paulina:

Eu me lembro de uma família importante que a gente nem diz o nome, mas ela [a filha portadora de deficiência mental] era toda ...
sempre babando... sempre com uma boneca... Eles pagavam, davam
muita coisa para as irmãs, [pois] eram ricos (tinham venda). Para nós
bastava ter comida, não precisa dar o dinheiro. Tinha que comprar
mesmo, já que chegava em casa era melhor. E eles ajudavam muito.
Eles cuidaram até morrer [fizeram assim até a menina morrer]. (Entrevista realizada dia 10 de julho de 2007, na Casa-geral das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, em São Paulo)
Inquirimos o que aprendiam as meninas assistindo a essas práticas, certamente rotineiras.
Aprendiam que crianças pobres, órfãs e com alguma deficiência eram consideradas refugos pelas famílias e pela sociedade e, por essa razão, deviam ser destinadas à Casa de Meninas? Ou,
na contramão, aprendiam que deviam reinventar sua própria vida e exercer práticas desviacionistas (Certeau, 2009, p. 87) como fizeram Maria Conci e Francisca ao requisitarem admissão
na vida religiosa, mesmo sabendo que não era permitido o ingresso de deficientes?
Considerações finais
Ao finalizarmos esta breve reflexão, temos uma certeza: a captura dessas meninas nas crônicas
de madre Dorotéia só foi possível porque a cronista fez questão de relatar a trajetória de freiras
antigas, outrora órfãs e pobres, cujas vidas oferecem modelos exemplares para serem imitados
por todas as outras, em todos os tempos. Portanto, as meninas que passaram pela instituição,
mas não se tornaram freiras, permanecem no anonimato e suas histórias jazem com seus corpos. Entretanto, com base na trajetória de meninas que tivemos a oportunidade de garimpar
nos documentos, podemos concluir: elas aprendiam, em meio a contradições e ambiguidades,
que a Casa de Meninas era espaço de ensinar a fazer serviço de mulher e ensinar como se
comportar como mulher, na Igreja e na sociedade, porém, fazendo uso de táticas e estratégias
para resistir a um sistema que, em última instância, instituía o controle dos segmentos masculinos sobre as mulheres em geral.
Outro aspecto chama nossa atenção e deve ser alvo de futuras investigações: as Casas de Meninas se tornaram modelo de educação dessa congregação, transportado para novos trabalhos
e lugares, desde o final do XIX até a primeira metade do século XX, independente do públicoalvo, ou seja: fossem meninas de famílias camponesas como eram as de Vígolo, Nova Trento e
região, fossem meninas negras, descendentes de ex-escravos, como eram as do Asilo Sagrada
Família, fundado em 1903 na capital paulista, fossem meninas dos asilos e orfanatos do interior
paulista dirigidos pelas irmãs, todas elas eram educadas para exercerem o ofício de esposas
abnegadas e beatas dedicadas ao catolicismo, prática comum das congregações femininas do
período (Abbade, 1995; Negrão, 2002; Marcílio, 2006, p. 172-173).
Caso optassem por seguir os passos das freiras, eram preparadas para serem fervorosas religiosas e realizar atos de caridade e práticas de missão catequética, assistencial e educacional. De
qualquer forma, uma coisa é certa: as meninas pobres e órfãs, que passaram pelas Casas de
Meninas e aderiram à vida religiosa, usaram uma boa tática feminina frente ao mais forte de
sua realidade – a deficiência, a orfandade, a pobreza, o destino de se casar e trabalhar na roça:
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permanecer com as freiras era uma boa saída e uma porta de entrada para uma vida talvez
melhor.

Notas
1

Para denominar e conceituar a “Casa de Meninas”, utilizamos o estudo sobre os primeiros
tempos de funcionamento do Seminário das Educandas de São Paulo ou Seminário da Glória,
como é mais conhecido (Hilsdorf, 2005b, p. 52-67).
2
Segundo a literatura especializada, em geral, os imigrantes europeus queriam garantir um
mínimo de instrução formal aos seus filhos, conforme estavam habituados em sua terra natal.
Para o caso de imigrantes suíços e alemães protestantes, que se estabeleceram na fazenda Ibicaba (SP), ver: Davatz, 1980. Para o caso dos italianos católicos, que se estabeleceram em
Santa Catarina, ver: Grosselli, 1987. Para o caso dos alemães católicos, que se estabeleceram
no Rio Grande do Sul, ver: Kreutz, 2004. Para entender a demanda por escolarização dos imigrantes italianos, como estratégia de inserção sociocultural e de preservação cultural, ver: Corrêa, 1999.
3
As imobiliárias e a população maranhense em geral denominam de quitinete uma “casinha”
com uma pequena sala, quarto e cozinha.
4
O regime previa: horários rígidos para controlar o tempo de higiene, trabalho, oração, estudo
e recreação; separação entre freiras, noviças e educandas, que passaram a residir em espaços
distintos e executar funções diferenciadas no cuidado da casa e da roça. As meninas deviam
usar uniformes, freiras e noviças vestiam hábitos diferentes. Freira ou não, cada uma delas devia obedecer e pedir licença para a superiora da casa para fazer qualquer coisa.
5
Para os períodos posteriores, o estudo de Facchini é muito relevante. A autora pesquisou história oral com as antigas Filhas de Maria da paróquia de Nova Trento e constatou, entre outras
questões: “as meninas, ainda crianças, decidiam seguir a vocação religiosa. Aquelas que não
participavam da Pia União das Filhas de Maria, migravam para a Congregação das Irmãzinhas
da Imaculada Conceição. Não é difícil perceber que inúmeras famílias neotrentinas possuem
padres e freiras. Acredito que, numa tentativa de permanecerem longe do trabalho pesado,
essas pessoas optavam pela vida religiosa: lá teriam estudo e farta comida – o que na maioria
das vezes não ocorria nas comunidades do interior de Nova Trento. Se a moça não seguisse
para a Congregação, permanecia como Filha de Maria até arrumar casamento.” (2008, p. 4)
6
A Casa de Meninas de Nova Trento funcionou na residência das irmãs de 1894 a 1896. Do
final de 1896 a 1900, foi sediada no casarão alugado, “Externato Imaculada Conceição”, que foi
alcunhado com o nome de “Salamanca” devido à sua pobreza (salamanca, no dialeto trentino,
quer dizer: falta [até!] o sal). Não era propriamente um externato que funcionava lá, pois meninas e órfãs moravam na instituição. Em 1901, havia meninas novamente na residência das
irmãs de Nova Trento; outras foram transferidas para a residência de Vígolo.
7
Valle foi delegado literário de Nova Trento nos anos 1887-1888 quando o Partido Conservador
governava a província. Poli, por sua vez, exerceu o cargo de prefeito de Nova Trento de
01/01/1899 a 31/12/1910 (ALMANAQUE POLÍTICO NEOTRENTINO. 3º Prefeito de Nova Trento.
Disponível em: www.valedoriotijucas.com.br. Acesso em: 28/02/2012). Ambos apoiavam os
jesuítas e as freiras. Valle doou terreno e dirigiu a construção da casa delas em Nova Trento;
também lhes fornecia alimentos. Poli não ficava atrás: em março de 1901, madre Matilde escreve uma carta à madre Paulina oferecendo farinha de trigo trazida pelo senhor Poli (M. Dorotéia, p. 87-88).
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A historiografia sobre Minas Gerais no período colonial tem investigado a complexidade
da sociedade mineira setecentista em suas múltiplas dimensões. No entanto, um aspecto importante tem sido ainda pouco considerado: as formas diversas de educação, pensadas e/ou praticadas naquela sociedade, por seus diferentes segmentos e sujeitos, com diferentes objetivos,
ligados ou não aos interesses do Estado e da Igreja. São recentes os trabalhos que têm procurado dar relevo a dimensões da vida social nas quais alguma forma de educação seria esperada
como, por exemplo, as que envolviam as práticas de leitura ou as atividades profissionais. Decorrem, portanto, perguntas ainda não satisfatoriamente respondidas: se as práticas de leitura eram
importantes na sociedade mineira colonial, como se obtinha as capacidades da leitura e da escrita? A ocupação de mestre ou professor constituía a única fonte de sustento dos indivíduos que a
ela se dedicavam? Que redes de relações eram tecidas em torno das diferentes práticas educativas? Quais as formas de atuação do Estado e da Igreja no uso da educação, como estratégia de
civilização dos povos nesta parte do Império português? Quais as possibilidades de inserção de
negros e mestiços, livres ou escravos, em alguma modalidade de educação e que utilidade teria
para eles? Como a população, de acordo com sua qualidade e condição, tirava proveito do acesso
a alguma forma de educação, letrada ou não, naqueles tempos?
Numa capitania tão urbanizada como Minas Gerais o impacto desses processos foi expressivo e permitiu o desenvolvimento de diferentes formas de educação, para além daquela de
tipo escolar: educação moral e religiosa nas irmandades leigas, nos recolhimentos e nas práticas religiosas cotidianas; educação profissional para o aprendizado dos ofícios mecânicos e das
artes, nas oficinas e residências dos mestres e mestras; educação nas práticas para a formação
de bons súditos e bons cristãos, nos espaços de sociabilidade; educação nos intensos movimentos de circulação de saberes e técnicas, de origens culturais diversas, sem a mediação de instituições educacionais. As fontes mostram os indícios e os testemunhos de suas diversas formas,
dos indivíduos e dos grupos nelas envolvidos, suas relações com as instituições detentoras do
poder, as estratégias seguidas pelos diversos segmentos da sociedade mineira colonial para
melhor se beneficiarem delas.
As fontes pesquisadas têm indicado essas diferentes formas e dimensões. Fontes não
oficiais - principalmente inventários, testamentos e outros documentos de natureza jurídica e
processual - indicam as ações e estratégias utilizadas em relação à educação. Sobressaíam o
cuidado para que as crianças e jovens aprendessem a ler, escrever e contar, se iniciassem no
estudo da Gramática Latina e para que se preparassem para o exercício de algum ofício. As
diferentes ações variavam conforme a situação social dos indivíduos, seu sexo, cor e etnia, e
sua condição jurídica. Partícipes dessa dinâmica, os professores e mestres de primeiras letras e
de Gramática Latina eram elos importantes na construção das redes de relações.
Em minhas pesquisas recentes, foram alcançados alguns resultados importantes referentes ao cotidiano e trabalho dos professores dos estudos menores em Minas Gerais, entre o
século XVIII e as duas primeiras décadas do século XIX, fazendo-se agora necessário avançar
focando-se os desdobramentos desse processo. Isso significa atentar para as trajetórias dos
indivíduos que tiveram acesso a essa instrução e que dela se beneficiaram em algum grau, e
que por meio dela estabeleceram redes de relações e de sociabilidades, tornaram-se mediadores culturais ou foram seu objeto, buscaram posições e distinção social, numa capitania urbanizada como Minas Gerais.
As reformas pombalinas, não obstante tenham criado um meio de financiamento para a
educação estatal (o subsídio literário), não alteraram profundamente relações já existentes antes delas, no âmbito das aulas mantidas por recursos particulares. As fontes revelam tais relações, estabelecidas entre professores e famílias e/ou indivíduos que mantinham crianças e
jovens nessas aulas, às vezes por várias gerações. Revelam-se, assim, as redes de relações
construídas – que podiam ser fundadas no status social, na condição jurídica, nas afinidades
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religiosas ou no pertencimento étnico –, o valor e as funções conferidas ao aprendizado das
primeiras letras e dos ofícios. As fontes ajudam, ainda, a desconstruir verdades há muito assimiladas sobre a vida intelectual das Minas Gerais nos setecentos, como a crença de que as elites vislumbravam, invariavelmente, a formação de seus filhos em Coimbra. O estudo em curso,
no qual insere-se esta comunicação, ajuda a distinguir mais nitidamente grupos e indivíduos em
suas posições naquela sociedade, suas trajetórias ao longo de algumas décadas, esclarecendo
os seus entrelaçamentos com a vida política, com as atividades econômicas, com as práticas
religiosas e com o universo cultural da Capitania de Minas Gerais, por meio do estudo das estratégias educativas construídas por eles.
A presente comunicação tem como principal objetivo apresentar um grupo de indivíduos, nascidos em Portugal e nas Minas Gerais, e que nesta Capitania residiram até o fim de
suas vidas, e analisar suas ações e estratégias no sentido de construir trajetórias marcadas por
alguma das formas possíveis de educação então disponíveis, particularmente aquelas que permitiam a obtenção do letramento, em seus diferentes níveis. Pretende-se compreender duas
questões importantes: primeiro, em que medida o aprendizado das primeiras letras e/ou da
gramatica latina favoreceu os indivíduos que a ele tiveram acesso em sua infância e juventude,
como meio de obtenção de status e distinção, de acesso a posições mais favoráveis na sociedade, conforme as condições de cada um. Segundo, em que medida a presença de indivíduos
portugueses, muitos deles pais e tutores de crianças e jovens enviados ao aprendizado das
primeiras letras e da gramatica, foi determinante nas estratégias educacionais elaboradas. Em
ambas as hipóteses, o estudo considera importante a análise desses indivíduos como mediadores culturais, num contexto social de importante mestiçagem cultural e biológica.
As fontes utilizadas são, predominantemente cartoriais e paroquiais, entrecruzadas com
fontes emanadas do Estado como registros tributários e fiscais, correspondências e legislação,
pesquisadas em arquivos brasileiros e portugueses. O período considerado compreende parte
significativa do século XVIII e as duas primeiras décadas do século XIX, para o qual é mais farta a documentação indicada, produzida quando o Brasil era ainda parte integrante do Império
português.
A metodologia utilizada contempla a organização quantitativa de dados quando se trata
de documentação que permite o tratamento seriado, como as fontes cartoriais e fiscais, e a
montagem de mapas de trajetórias a partir da identificação de alguns dos indivíduos foco do
estudo. De certa forma, isso implica na utilização, mesmo que parcial, do método prosopográfico, além de lançar mão das contribuições metodológicas da história demográfica. Como importantes referencias, além da historiografia pertinente ao tema e ao período estudado, destacamse os trabalhos que procuram compreender mais verticalmente o funcionamento das estruturas
de poder e as relações sociais e politicas entre as partes constituintes do Império português, e
alguns elementos de sua lógica de funcionamento, como os valores atribuídos aos privilégios
herdados e concedidos, as estratégias em torno da obtenção de mercês e de posições, importantes para a compreensão de qual teria sido o papel da educação nestes processos, na América portuguesa, e especialmente nas Minas Gerais, região com forte influência lusa, sobretudo
vinda do norte de Portugal.
Evidências importantes do significado social e cultural do pertencimento ao mundo da
cultura escrita levam à necessidade da pesquisa sobre os impactos dessa inserção na construção de espaços sociais, na busca de privilégios e de distinção, numa sociedade marcada pela
escravidão e pelo preconceito em relação ao trabalho manual. A compreensão das dimensões
políticas desse processo, afetando as vidas dos indivíduos nas áreas mais urbanizadas se apresenta com um problema de peso na pesquisa, bem como a análise do papel desempenhado
pelos portugueses imigrados como importantes mediadores nas práticas e nos processos educativos presentes na sociedade mineira no período considerado.
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Essa comunicação tem como meta, portanto, contribuir para o conhecimento e o debate mais aprofundado sobre o papel da educação, sobretudo do ensino das primeiras letras e da
gramatica latina no contexto da presença portuguesa na América, e suas formas de desenvolvimento e utilização pelas populações de uma das regiões mais importantes do Império, na qual
aquela presença foi marcante como elemento de formação cultural, social e politica.
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Introdução
Este texto pretende contribuir com a reflexão relacionada à Educação de Jovens e Adultos - EJA1 a partir das considerações que integram uma investigação mais ampla, desenvolvida
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil,
que analisou a constituição da EJA, enquanto política de elevação de escolaridade no município
de São Leopoldo - RS, para tanto a pesquisa focou o olhar nos sujeitos que vivenciam e experenciam o espaço-tempo desta modalidade de ensino, dando-lhes voz, para desvelar o sujeito
real que estuda e trabalha nessa área. Dessa forma, a escuta se deu com os educadores que
trabalham na formação dos jovens e adultos, para compreender as diferentes concepções que
formam o mundo escolar, e os estudantes, para entendê-los na diversidade e captar as suas
necessidades e seus desejos, principalmente, relacionados ao mundo trabalho, tempo e espaço
escolar.
Pesquisar sobre a EJA justifica-se a partir das ausências e presenças das políticas educacionais voltadas para as pessoas que não tiveram acesso à escolarização ou que não conseguiram concluir a Educação Básica, por questões adversas a sua vontade, ou não, que marcam
as trajetórias de escolarização de muitos brasileiros2.
Historicamente, o Estado, apesar de algumas medidas paliativas, ausentou-se e desobrigou-se da criação de políticas públicas voltadas para a alfabetização e para a educação básica para pessoas que se encontravam fora da “idade considerada própria” para estudar. Assim,
pode se dizer que a EJA constitui-se num campo de disputa e embate e que sua história foi
marcada por inúmeras tensões e contradições. Muitos governantes e setores da sociedade conceberam a Educação de Jovens e Adultos como uma educação para pobres, e, por isso, ela não
tinha necessidade de ter continuidade, qualidade e, principalmente, recursos. Em contrapartida,
os trabalhadores, os movimentos sociais assumiram o lugar do Estado, criando alternativas,
principalmente de alfabetização, para essa população.
Ferraro (1991), ao realizar o estudo sobre o analfabetismo no Rio Grande do Sul, destaca que o analfabetismo constitui uma questão central na política educacional, pois a alfabetização é condição necessária, embora não suficiente, para a sobrevivência. O analfabetismo é
uma dentre as diversas expressões de uma realidade social injusta (p.03; 10).
O autor questiona ainda, por ocasião desse estudo, porque muitos municípios, mesmo
do Rio Grande do Sul, considerado um dos Estados com maior índice de alfabetização, não
atingem 100% de alfabetização em todas as faixas etárias. Adverte que, enquanto durar a situação de analfabetismo, a alfabetização para todos deveria constituir-se como meta da administração local (Ferraro, 1991).
Desta forma, nosso ponto de partida é conceber a educação como direito humano, e isso implica o entendimento de que, na história brasileira, diferentes grupos sociais tiveram o
direito à educação escolar negado ou desigualmente usufruído. Na EJA, muito se avançou com
a ajuda da organização da sociedade civil.Nesse sentido, a diversidade de saberes historicamente produzidos por esses grupos compõe, hoje, parte relevante do capital social do povo brasileiro.
Vale destacar que, apesar de as políticas educacionais estarem sinalizando importantes
avanços na consolidação do direito à educação básica e na modalidade EJA, mais de 60 anos
passaram-se da Declaração dos Direitos Humanos e a educação escolar ainda não se efetivou
como um direito universal para todas as idades. As políticas educacionais ainda não deram conta de reverter o quadro de descontinuidades e o caráter compensatório da EJA no Brasil. É importante considerar que vivemos um processo contraditório, provocado pelos desencontros das
políticas governamentais em prol da elevação de escolaridade.
Ao concebermos a educação como direito humano devemos levar em consideração a
afirmação de Beisiegel (1997) de que, durante muito tempo ainda, as miseráveis condições de
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vida de amplos setores das classes populares e as condições de funcionamento do próprio sistema de ensino do país continuarão a produzir elevados contingentes de jovens analfabetos. O
sistema escolar não pode ignorá-los (p. 31), e nós acrescentaríamos que a pesquisa na área
educacional tem muito ainda para investigar sobre os processos de “inclusão excludente” vivido
pelas pessoas jovens e adultas que necessitam e/ou desejam se alfabetizar ou concluir a Educação Básica.
1. Os caminhos a pesquisa:
A pesquisa foi impulsionadas pelo desafio de compreender a Educação de Jovens e Adultos
por dentro do processo, com suas contradições e tensões, por isso focamos o olhar nos sujeitos
que vivenciam e experenciam o espaço-tempo da EJA, dando-lhes voz, para desvelar o sujeito
real que estuda e trabalha nesta modalidade.
No envolvimento com o lócus da pesquisa, buscamos nos aproximar da abordagem da
metodologia qualitativa por ter um embasamento teórico-dialético, o qual nos possibilitou compreender os sujeitos que vivem a política municipal de EJA de São Leopoldo - RS, de maneira
que fosse possível desvelar e interpretar o que estava sendo dito e, por sua vez, o “não dito”.
Assim, a categoria da contradição alicerçou nosso trabalho.
Escolher a pesquisa qualitativa para suporte e sustentação da análise empírica implicou
assumir uma postura de acolhida em relação aos achados da pesquisa e, com isso, ir tecendo
diálogos com os interlocutores empíricos e teóricos e para tanto foi necessário lançar voos para
várias técnicas/estratégias metodológicas.
Neste sentido, escolhemos a análise de conteúdo, baseada no referencial teórico de
Bardin (1977) por se situar numa abordagem crítica e por reconhecer a premissa do papel ativo
do pesquisador na produção de conhecimento. Apostamos que essa ferramenta metodológica
auxilia o pesquisador no desenvolvimento de uma visão crítica e possibilita o exercício dinâmico
da linguagem, compreendida como uma construção e expressão social criada em diferentes
contextos históricos.
As questões que perpassaram pela tecitura da pesquisa foram: Os pressupostos da política educacional de São Leopoldo/RS para a elevação de escolaridade de jovens e adultos caracterizam uma política contínua ou representam, ainda, um caráter compensatório,
descontínuo e instável?; De que forma as políticas educacionais de EJA da Secretaria Municipal
de Educação - SMED constituíram as ações voltadas para a EJA?; Quem/como são os educandos e educadores que fazem acontecer a EJA na prática escolar?; Como os sujeitos que estudam e trabalham na EJA apropriam-se e constroem a política pública municipal desta
modalidade?.
Para contextualizar quem são os estudantes jovens e adultos que frequentam/vivenciam a EJA de São Leopoldo/RS foi utilizado na análise, trabalhos realizados em aula e
entrevistas com estudantes de seis escolas das quatorze que ofereciam EJA no ano da pesquisa. Assim o universo da entrevista ficou representado por quatrocentos e setenta e cinco estudantes.
Em relação aos professores, foram realizadas entrevistas com os que estavam atuando
no magistério municipal na modalidade EJA, nas unidades escolares, no ano da pesquisa, com o
objetivo de analisar as diferentes concepções compartilhadas entre os professores referentes à
política pública de EJA de São Leopoldo/RS. Assim, podemos destacar que foram envolvidos
num total de cento e quatorze professores.
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2. Sujeitos da EJA: estudantes
A pesquisa indica um crescimento significativo, tanto em nível nacional quanto local, de jovens
e mulheres estudando na EJA. Esses dois fatores têm evidenciado a diversidade da EJA.
Já anunciava García-Huidobro (1994) que as mudanças socioeconômicas e culturais
contemporâneas têm levado ao crescimento da participação feminina nos programas educacionais da Educação de Adultos. Assim, dois grupos têm-se destacado nas turmas de EJA: as mulheres e os jovens.
Nesse sentido, a questão da feminilização da EJA remete para uma mudança curricular
para que os desejos e necessidades das mulheres possam ser contemplados no cotidiano escolar. A presença massiva das mulheres na EJA não tem causado desconforto para os docentes.
No entanto, a presença dos jovens, que geralmente são do sexo masculino tem provocado maior embate e desconforto por parte dos docentes. No contexto escolar, a presença das mulheres
na relação com os jovens tem-se dado de forma a apaziguar os conflitos geracionais, talvez
pela razão de atribuírem mais para si a tarefa de conciliação, como nos fala uma estudante
(EJA, 2009): “nós estamos acostumadas com os nossos filhos, por isso os entendemos – os
jovens”.
Os problemas advindos da presença dos jovens na EJA foram destacados tendo em vista que os jovens faltam demais, conversam demais, movimentam-se demais, não prestam
atenção às aulas. Para eles, as atividades precisam ser rápidas, não podem durar mais de uma
aula. Não concluem as tarefas, são desmotivados, são as queixas mais frequentes dos docentes
e equipes diretivas das escolas. Fica evidenciado que a sua presença, nesse espaço, causa insegurança para muitos dos docentes, pois, com isso, perde-se a referência da EJA, pensada
para um público adulto. Muitos estudantes, de diferentes faixas etárias, compartilham desta
visão e alegam que a EJA é somente para o trabalhador. Por isso, segundo eles, os jovens que
não trabalham não deveriam estar nesta modalidade.
Os jovens da pesquisa pertencem ao mundo do trabalho de forma muito instável. Geralmente, quando conseguem uma ocupação, ela se dá de forma informal ou temporária, por
isso sua situação laboral é de muito vai-e-vem. Eles se incorporam à EJA objetivando concluir a
escolaridade para disputar vagas no mundo do trabalho que exigem maior qualificação. Nesse
quesito, eles se aproximam dos objetivos dos adultos, que buscam a escolarização, mas diferenciam-se em outras tantas questões. Assim, os jovens, adultos e idosos possuem diferentes
interesses e demandam diferentes necessidades para serem atendidos com suas especificidades
nas turmas de EJA.
Os estudantes, ao serem instigados a falar sobre a escola, imprimiram diferentes sentidos, significados e sentimentos sobre a convivência com o espaço escolar. No entanto, uma das
características que principalmente os jovens compactuam é de que a escola é necessária e importante, por isso entendemos que a escola torna-se um passaporte identitário para os jovens,
pois mesmo quando os jovens não se conectam ao mundo escolar, eles querem estar na escola, apostam e acreditam nela.
Nesse sentido, um dos desafios é a inclusão dos jovens, principalmente os de 15 a 18
anos, pois mesmo tendo o acesso garantido na lei, esses jovens não são bem-vindos na EJA,
por serem considerados jovens demais e imaturos. E, por sua vez, a escola de Ensino Fundamental sequencial, caracterizada por muito tempo como Ensino Fundamental “regular”, não os
aceita também por não serem alunos “ideais” - são grandes demais, ou apresentam comportamentos que as crianças não podem compartilhar.
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2.1 Sujeitos da EJA: os professores
Primeiramente, para conhecer quem são os professores da EJA de São Leopoldo, destacamos algumas características que compõem o perfil do grupo, tais como: gênero, ano de ingresso na EJA, formação e se desenvolveram pesquisa na área de EJA, no percurso de sua
formação.
Considerando o quadro de educadores atuando no magistério3 municipal na modalidade
EJA, interlocutores desta pesquisa, podemos destacar que, conforme os 114 questionários respondidos, 66,4% exercem as atividades na EJA relacionadas ao segundo segmento do Ensino
Fundamental (etapas finais do Ensino Fundamental), enquanto o primeiro segmento do Ensino
Fundamental (Alfabetização e Pós-alfabetização) ficou com uma representação de 19,5%. E a
atuação em ambos os segmentos ficou com 14,2%.
Os professores são predominantemente do sexo feminino: 77,2%, enquanto o sexo
masculino ficou com uma representação de 22,8%, atuando principalmente no segundo segmento do Ensino Fundamental ou na supervisão escolar. Cabe ressaltar que feminilização do
magistério já foi exaustivamente tematizada pelas pesquisas nas universidades brasileiras, não
cabendo aqui se deter nesse aspecto. Mas o que se pode sinalizar é que a hegemonia das mulheres, nesse caso de São Leopoldo, se comparado com os dados Nacionais, não difere significativamente.
No gráfico a seguir trazemos à tona uma das problemáticas da política de EJA de São
Leopoldo, sentida pelas comunidades escolares, que é a rotatividade (não permanência) dos
professores e supervisores da EJA. A pesquisa confirma essa questão, pois, considerando os
docentes que estavam atuando no período da pesquisa, os dados demonstram a instabilidade e
a descontinuidade que tem a atuação dos educadores na EJA. A pergunta realizada aos professores foi em relação ao ano de Ingresso na EJA da Rede Municipal de São Leopoldo-RS:

Fonte: Dados primários oriundos da pesquisa “socioantropológica” aplicada pela SMED São Leopoldo-RS. Organização, digitação e análise dos dados realizados pelas pesquisadoras através
do software Sphinx.
Na Rede Municipal de São Leopoldo, os professores são concursados para o Ensino
Fundamental sequencial – séries iniciais ou finais, mas não existe concurso específico para atuar na EJA4. Apenas 31% dos docentes foram mantidos, no ano em questão, com seu respectivo
cargo - os demais atuavam na forma de extensão de carga horária. A problemática vivenciada
na EJA pela rotatividade dos professores encontra vinculação não só nas políticas de descontinuidade, pois não houve descontinuidade, nesse caso em estudo, nos anos de 2005 a 2009.
Acredita-se que essa problemática reside também na falta de um quadro efetivo de profissionais que assumem a EJA como opção profissional. Mesmo que a política de lotação de professores resistisse à manutenção de cargos na EJA, caso existisse esse grupo, a mantenedora, com o
tempo, cederia, pois as extensões também causam muitos problemas para gerenciamento. Por
exemplo: assumem por um período e desistem antes, deixando turmas acéfalas durante o ano
letivo.
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As extensões de carga horária mudam a cada final de ano, ou durante o próprio ano
letivo, por motivos vinculados aos interesses pessoais ou por problemas relacionados às questões familiares (cuidado com os filhos, que é muito frequente, principalmente por se tratar de
estar lidando com um público essencialmente feminino). Ainda, por problemas de ordem organizativa da escola, como, por exemplo, junção de turmas, provocada pela evasão dos alunos ou
por avanço no decorrer do ano letivo. Além disso, é importante considerar que para um grande
número desses professores, tanto os que têm cargo como quem tem extensão, a EJA representa o seu terceiro turno de trabalho, e nem sempre é possível manter essa situação por um ano
inteiro, muito menos por anos consecutivos. Resultante disso, há uma rotatividade muito grande no quadro de docentes.
A rotatividade influencia, segundo a visão dos professores, a efetivação do desenvolvimento da proposta desenhada coletivamente, uma vez que poucos são os que, ao entrarem
para trabalhar com a EJA, apresentam experiência ou formação na área. Essa situação pode ser
verificada nas respostas ao questionamento realizado - se possuía experiência anterior em EJA
(antes de assumir a Rede Municipal), sendo que as experiências podiam ser de qualquer tempo
de sua carreira. Para tanto, destaca que 44,7% possuíam experiência, 55,3% não, confirmando, dessa forma, a necessidade da formação específica para atuar na EJA.
Em relação ao Curso Superior Licenciatura, 83,2% dos professores afirmaram que possuem curso concluído e 12,4% ainda estão cursando-o; 2,7% concluíram outros cursos e apenas 1,8% possui só o Ensino Médio Magistério. Nesse caso, o concurso foi realizado com a
obrigatoriedade do Magistério. No gráfico a seguir, apresentamos esses dados:

Curso Superior em Licenciatura

Fonte: Dados primários oriundos da pesquisa “socioantropológica” aplicada pela SMED São Leopoldo-RS. Organização, digitação e análise dos dados realizados pelas pesquisadoras através
do software Sphinx.
Em relação a formação do grupo, concluída ou em curso, referente ao nível lato sensu,
destacamos que 45,5% dos docentes responderam que possuem Especialização concluída, sendo que mais 8% estão ainda cursando. 46,4% (correspondentes a 52 professores) responderam que não possuem Especialização.
Destaca-se que em relação às áreas de pesquisa, apenas seis professores realizaram
pesquisa na área de EJA, destes cinco professores realizaram curso com apoio da Secretaria
Municipal de Educação. No último ano da pesquisa, quatro professores encontravam-se fazendo
cursos de Especialização com foco na EJA, incentivados pela Secretaria.
Assim, se por um lado a Rede Municipal de São Leopoldo está formando um grupo de
profissionais com estudos voltados para a EJA, por outro, esse grupo não tem necessariamente
permanecido na EJA, revelando, com isso, contrariedades em relação ao exposto no Regimento
da EJA, que define como um dos critérios para atuar na EJA ter estudos específicos nessa área.
Em relação ao stricto sensu, registramos que apenas seis professores possuem curso
concluído de Mestrado e um professor estava cursando, no momento da pesquisa. E, destes
dois professores realizaram pesquisas vinculadas à educação. Em relação ao Doutorado, so-
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mente um professor estava realizando o Curso, na área da História. Mas, conforme consulta
realizada com esse professor, a área de pesquisa está voltada para a história de uma instituição, mas sem relação direta com as questões educacionais.
Ao serem questionados se no percurso da formação realizaram estudos, disciplinas e/ou
pesquisas relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, as respostas foram reveladoras da necessidade de desenvolvimento de pesquisa pelos docentes que atuam na área, pois 84 professores admitiram que não realizaram pesquisas nessa área. E dos trinta docentes que
responderam que realizaram pesquisas em EJA, a maioria delas foi considerada a formação em
serviço que a Secretaria Municipal ofereceu, sinalizando, com isso, a importância dada à formação desenvolvida pela SMED.
Com os dados apresentado acima, observa-se que o investimento realizado pela Secretaria de Educação, através do auxílio universitário, que aplicou recursos dos fundos FUNDEF e
FUNDEB, correspondente à formação, resultou em uma ampla qualificação do quadro de docentes da Rede Municipal de São Leopoldo.
Em relação à formação de professores, a proposta da UNESCO (2009) sinaliza a necessidade de elaborar políticas de formação inicial e continuada de educadores de EJA, com a participação das universidades, dos sistemas de ensino e dos movimentos sociais, com o objetivo
de elevar a qualidade dos processos educativos e assegurar o melhoramento das condições laborais e profissionais dos educadores e funcionários. E para garantir que a proposta efetive-se,
são recomendados percentuais mais significativos para os orçamentos nacionais de educação
(p. 14).
A Conferência Nacional de Educação (2010), Brasil, também sugere uma maior locação
de recurso para os Estados e Municípios atenderem à demanda de EJA, e afirma a intenção de
que o professor atuante em EJA tenha formação em licenciatura e que seja qualificado por uma
política de formação permanente específica para trabalhar nessa modalidade (CONAE, 2010.
Cap. III).
A formação inicial, considerando principalmente os educadores da EJA, vem-se constituindo numa forte perspectiva, mas cabe-nos questionar sobre essa formação: se ela tem qualificado as práticas dos educadores, se tem contribuído para as aprendizagens escolares e
sociais, e a que custo chega essa formação para os educadores - são cursos a distância ou de
final de semana? A formação pauta-se por quais princípios?
Nesse sentido, a formação de educadores pode ser vista por dois ângulos dentro da política pública: um é o ponto da formação inicial, que, como vimos, denota um avanço considerável no número de professores com licenciatura. Outro é a formação continuada – formação
em serviço. Na nossa compreensão, essa formação possibilita a construção de matizes identitárias para atuar e contribuir na (re)conceituação da EJA, sobretudo no contexto atual, provocado
principalmente pela Lei 9394/96, superando o caráter de suplência e reafirmando a EJA como
direito e modalidade da Educação Básica.
Os dados apresentados sinalizam a existência de um grupo qualificado para exercer a
função de magistério, muito além da realidade nacional. No entanto, constata-se que quando o
professor inicia sua atuação na EJA, a grande maioria, que não tem formação específica, baseia
sua prática nos materiais didáticos, na reprodução e transposição de conhecimentos trabalhados com as crianças no Ensino Fundamental. Somente pela vivência escolar, pela convivência
com jovens e adultos e no desenvolvimento da prática docente, vão descobrindo uma outra
forma de atuação.
Os professores ainda são formados pelos cursos de licenciatura, em que predomina o
enfoque da escolarização e do trabalho com crianças. Analisando os currículos das Universidades da Região, essa perspectiva ainda se mantém, pois a inclusão de apenas uma disciplina no
currículo que trata da questão da EJA não garantirá essa mudança, considerando que essa mo-
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dalidade lida com sujeitos diversos, em condições histórico-sociais diversas e, portanto, em
condições diversas de produção de saberes.
Formação inicial e formação continuada deveriam complementar-se e, com isso, qualificar os projetos educativos das escolas, mas, na maioria das vezes, elas estão distantes. Com
isso, sinalizamos para a necessidade de trabalhar na construção da identidade docente, que se
dá não só pelas teorias estudadas, mas também pela vivência e pelas práticas construídas ao
longo de toda a trajetória de vida do educador. Prática essa entendida como práxis e reelaboração individual e coletiva do fazer pedagógico e da identidade profissional a partir dessa reflexão. Sendo assim, a escola deve ser entendida como espaço de formação também para o
professor. Para Nóvoa (1995), existem diferenças entre formar e formar-se, “é tempo de professores pensarem em formar-se, assinalando-se as dimensões pessoais (o eu indivíduo) e as
dimensões profissionais (o eu colectivo) nas quais esse processo deve alicerçar-se” (p.39).
Destacam-se, para tanto, algumas dificuldades apresentadas pelas falas dos professores que podem ser relacionadas à própria especificidade da EJA, que ganhou novos contornos,
nos últimos anos, principalmente pela ampliação do atendimento aos anos finais do Ensino
Fundamental. Dentre elas, sinalizamos as que aparecem estar mais diretamente vinculadas à
necessidade de formação dos interlocutores desta pesquisa: as que estão relacionadas à problemática da diversidade das diferentes faixas etárias e das mudanças no mundo do trabalho,
que expõem as pessoas ao trabalho precário e temporário e também ao não trabalho.
Outro aspecto que podemos ressaltar é a centralidade que a formação continuada tem
para a constituição do ethos da EJA, pois ao estar em sintonia com as necessidades dos docentes, se não na totalidade, mas em grande parte, tem contribuído para as discussões e enfrentamentos dos desafios que se interpõem à prática, confirmando que é pela práxis que se vai
transformando a prática profissional.
A formação dos educadores e educadoras de EJA exige uma postura dialética dos formadores. Como nos diz Saviani (2002), “pensar dialeticamente não é apenas pensar as contradições, mas pensar por contradição” (p.48). Exige a ruptura com a formação segmentada,
fragmentada, que valoriza a especialização ao invés da compreensão da totalidade. Essa precisa
se fazer e refazer-se na singularidade das práticas dos sujeitos envolvidos.
Os professores, interlocutores da pesquisa, são permeados por uma prática, por um
ethos. Eles sentem-se desconfortáveis com a rigidez curricular, com a fragmentação do ensino,
com o ensino descompassado e descolado da realidade. Mostram-se interessados em compreender e criar alternativas curriculares flexíveis e viáveis para inter-relacionar o currículo com a
vida, com o mundo do trabalho, com a necessidade vivencial e vital, com a cultura, para construir uma proposta que compreenda os sujeitos que estão sendo estudantes e transcenda o
universo escolar para contemplar a vida, com suas diversidades.
3. Síntese
Somos provocados a pensar, com a polifonia das vozes dos estudantes, em práticas
educativas em que os jovens, adultos e idosos encontrem espaço de participação, de convivência para poderem falar de si, espaço para criar e pensar alternativas possíveis e viáveis para
uma aprendizagem significativa, sem estar fechado a uma cultura escolar sistematizada em
conteúdos desconectados da vida. Assim, é preciso fazer a reinvenção da escola, isto é, a reinvenção do currículo. E esses currículos reinventados devem ter como centralidade os conhecimentos para compreender o mundo do trabalho formal e informal, da sobrevivência, das
diferenças, da diversidade. Conhecimentos que os ajudem a problematizar e entender-se como
indivíduos e, sobretudo, como coletivos.
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A pesquisa contribui para problematizar certos enunciados e sugere o repensar, inovar
as políticas públicas voltadas para a modalidade EJA, com os desafios de constituir um currículo
dialético e dialógico que reconheça a intersetorialidade da EJA com o campo do trabalho, da
saúde, do meio ambiente, das culturas da comunicação, entre outros aspectos. Currículo que
considere a EJA como espaço de relações intergeracionais, de diálogo entre saberes, de compreensão e de reconhecimento da experiência e da sabedoria tensionadas pelas culturas dos
jovens, adultos e idosos, e que reconheça a educação popular como princípio fundante. Enfim,
que a produção das políticas públicas de Estado seja centrada em sujeitos jovens, adultos e
idosos com a expressão de toda a diversidade, para assegurar o acesso e permanência na escola até a terminalidade, no mínimo, da educação básica, com aprendizagens significativas.
Sinalizamos, com as vozes da pesquisa, que se faz necessário repensar a escola de “ensino sequencial” para que não seja mais preciso o jovem transferir-se da mesma para frequentar a EJA, por ser grande demais, por apresentar um risco com sua presença indisciplinada, ou,
ainda, por estar em disfunção idade-série. A escola deve configurar sua proposta de maneira a
garantir a aprendizagem para todos e todas, independente da diversidade etária e de gênero.
Como afirma Libâneo (2003), a sociedade aspira por uma escola capaz de garantir a
todos formação cultural e científica para a vida pessoal, profissional e cidadã, propiciando o
estabelecimento de uma relação autônoma, crítica e construtiva com a cultura, em suas várias
manifestações, vislumbrando a formação de cidadãos que tenham participação em todas as
esferas da vida social.
Os professores que se identificam e sensibilizam com o espaço-tempo da escola como
possibilidade de diferentes aprendizagens e que acolhem, refletem e compreendem as questões
da diversidade da contemporaneidade, tornam-se referência humanizadora no processo de
ensinar e aprender na individualidade e coletividade.
Essa relação que se estabelece e interconecta-se demonstra a superação do que se
construiu historicamente, ou seja, o retrato de uma escola elitizada e para poucos, que negava
o direito de se constituir uma escola democrática, de acesso para todos e todas, de qualidade e
acolhida à diversidade.
Os sujeitos inseridos nesse contexto e que fazem a EJA na sua cotidianidade estão em
busca de um ethos, que possibilite uma educação inclusiva e apresente contrapontos à escola
que exclui. Nessa perspectiva, o desafio da EJA dá-se não só na garantia do acesso, mas no
reconhecimento dos sonhos, desejos e necessidades dos sujeitos que buscam uma educação
que os considere na sua integridade. Isso não significa transferir aos estudantes a inteira responsabilidade pela definição do que aprender, mas, sim, criar novos espaços e possibilidades de
diálogo e de socialização entre sujeitos que fazem a escola acontecer cotidianamente.
A pesquisa sinaliza para mudanças necessárias na escola e essas mudanças, conforme
Nóvoa (1999) faz-se imprescindível buscá-las nas bases conceituais e nos pressupostos invisíveis da cultura organizacional da escola, pois esses elementos interligados compõem as crenças, os valores, as ideologias dos sujeitos. Quando compartilhados, podem mobilizar a
compreensão da realidade em prol das mudanças possíveis e necessárias. Nesse sentido, em
consonância com o autor, é possível dizer que uma prática pedagógica ou uma “política focada”, como é o caso da EJA, poderá conseguir sua concretização se não contar apenas com procedimentos de gestão, mas, principalmente, se contar com mudanças de atitudes e
reciprocidade dos sujeitos envolvidos. A prática, assim, assume um caráter de singularidade.
Neste sentido, compreendemos que, quando as práticas educativas de EJA incorporam
no cotidiano escolar uma perspectiva de trabalho autocriativa, ou seja, o trabalho como produção de vida e não o trabalho subsumido ao “mercado de trabalho”, há maior probabilidade de
contribuir na/para a existência cidadã, tanto do professor quanto dos estudantes.
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Dessa forma, as políticas públicas de EJA, exercidas pelo viés da gestão democrática e
dos direitos humanos e sociais, têm nas práticas educativas o lócus para construção de possibilidades de uma formação humana e social, na perspectiva de superação da compreensão da
formação escolar prescrita e fragmentada.
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1

Nos documentos internacionais, utiliza-se a terminologia Educação de Pessoas Jovens e
Adultas para se referir à EJA. No entanto, no contexto deste texto, será utilizada a terminologia
Educação de Jovens e Adultos – EJA.
2
Conforme Seção V, Art. 37 da Lei 9394/96 “A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria. § 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames”.
3
Cf. Artigo 67, parágrafo 2º: Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art.
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas
em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006).
4
Um dos motivos para não realizar concurso para a EJA, conforme documentos da SMED, é o
entendimento de que ela não existirá para sempre. Ela foi pensada, segundo esse argumento,
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como temporária, pois assim que as pessoas se alfabetizassem, a EJA teria cumprido sua função e não precisaria mais existir. A forte demanda para as séries finais é recente e, nesse sentido, vem forçando uma mudança conceitual na lotação dos professores. Assim,
contraditoriamente à proposta da SMED, as extensões são pensadas na descontinuidade, provocadas por problemas internos e externos à escola.
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A questão apresentada neste trabalho gira em torno da frequência dos alunos das
escolas públicas primárias da vila de São Vicente, província de São Paulo, Império do Brasil,
durante o decênio de 1870, período no qual constatamos certas particularidades na composição
dos corpos discentes das escolas masculina e feminina da vila. Tais peculiaridades se davam
pela presença de alunos considerados temporários, principalmente na escola masculina, devido
especialmente às ondas epidêmicas de febre amarela que durante os dez anos em estudo assolaram o núcleo urbano vizinho mais próximo à vila supracitada, a cidade portuária de Santos.
Até os últimos anos do século XIX a vila de São Vicente contou com apenas duas
escolas de instrução elementar, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino. Ambas, públicas, geralmente frequentadas por um número relativamente reduzido de alunos, dadas as características acanhadas daquela vila durante os anos de mil e oitocentos.
Diferentemente, a cidade de Santos, no início da década de 1870, já possuía três escolas públicas primárias para cada sexo, além de outras, particulares, para esse mesmo nível de ensino e
de uma escola pública secundária, no caso uma cadeira de gramática latina instalada desde a
última década do século XVIII1.
Nosso intuito com esse trabalho é o de contribuir para a produção de conhecimento histórico sobre a Baixada Santista, nomenclatura atual da região onde encontram-se inseridos os dois municípios em estudo, dentro do campo particular da História da Educação,
objetivando, com a investigação desse caso específico, problematizar sobre a circulação de alunos e de suas famílias entre a cidade de Santos e a vila de São Vicente durante os períodos de
maior incidência de febre amarela no porto de Santos. Pretendemos, desse modo, evidenciar, a
partir da rede de escolas públicas de instrução elementar, uma relação de interdependência
entre essas duas localidades, relação que se pode constatar até os dias atuais.
Para tanto, procuramos localizar as escolas públicas primárias da vila de São Vicente e a presença nela de alunos oriundos da cidade de Santos no âmbito de um fenômeno local
intrínseco às características geográficas de cada um dos dois núcleos urbanos, relacionando
aspectos específicos da atividade instrutiva à realidade e ao quotidiano social da região.
Além disso, acreditamos que o caso em estudo representa um desvio, conforme
postulado por De Certeau (1982), por tratar-se de uma situação notadamente peculiar em que
parte da população, ainda que bem pequena (poucos alunos da instrução elementar), de uma
cidade com maior desenvolvimento socio-econômico e projeção no cenário regional valeu-se,
durante algum tempo, da estrutura pública de uma vila bem menor e muito aquém do desenvolvimento da primeira.
O recorte cronológico escolhido, a década de 1870, refere-se a uma década em
que a febre amarela acometeu a cidade de Santos, adentrando por seu porto, de forma mais
violenta por pelo menos três vezes, durante os anos de 1873, 1876 e 1878 (LOPES, 1974). Durante esse período ocuparam o cargo de professor da escola primária masculina da vila de São
Vicente dois titulares: Indalécio Constancio Ferreira, entre os anos de 1870 e 1875; e o Padre
Antonio Agostinho de Sant’Anna, entre 1876 e 1881. A escola primária feminina da mesma vila
esteve durante esse mesmo intervalo de tempo sob regência de uma professora apenas, Mafalda Virginia das Dores.
A metodologia seguida para a realização deste trabalho foi a pesquisa históricodocumental realizada na correspondência trocada entre os professores e os inspetores de instrução pública da província de São Paulo existente no Arquivo Público do Estado de São Paulo
(Instrução pública: documentos diversos – São Vicente – Lata: C05090), tais como relatórios,
ofícios e mapas de alunos. Além desta, foi utilizada a documentação similar existente nas Câmaras Municipais dos dois municípios, Santos e São Vicente, e também almanaques comerciais
e administrativos do século XIX, relatos de viajantes oitocentistas e bibliografia especializada
em História da Educação no período imperial no Brasil.
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Após o levantamento documental inicial e a escolha dos relatórios dos professores
como principal fonte para análise, relegando ao restante da correspondência (principalmente
ofícios e requerimentos) a função de complementação, realizamos por meio da leitura crítica
desses relatórios um minucioso inquérito que nos levou às questões que pretendemos problematizar.
Sabemos que alguns surtos epidêmicos surgidos no porto de Santos tiveram reflexos na capital da província e em algumas cidades do interior ligadas à Santos por meio da malha ferroviária (ANDRADE, 1989; LANNA, 1996; LOPES, 1974). Se as epidemias chegaram ao
planalto, localizado a distâncias e proteções naturais (Serra do Mar) consideráveis, é bem provável que tenham provocado reflexos de algum tipo na vila de São Vicente, núcleo urbano mais
próximo da cidade de Santos. É em torno dessa problemática que orbitam nossas considerações: os reflexos e as consequências causadas pelas epidemias de febre amarela que acometeram a cidade portuária de Santos durante a década de 1870 sobre a vila de São Vicente no
âmbito específico da instrução pública de nível elementar.
A cidade de Santos e a vila de São Vicente, apesar de localidades próximas, em
que pesem as dificuldades de locomoção que haviam entre ambas no período estudado, eram
núcleos urbanos muitos distintos um do outro em diversos aspectos.
Em 1872, por exemplo, a cidade de Santos já possuía uma população de 9.871
habitantes (LANNA, 1982), apresentando a partir daí índices cada vez mais elevados de crescimento populacional. Seu porto já havia se consolidado como o mais importante da província de
São Paulo, pois sua base organizacional, tanto de comercialização, como de estrutura viária, já
havia sido preparada pela economia açucareira e pelas obras públicas de infra-estrutura realizadas pelo governo provincial entre a última década do século XVIII e durante todo o século
XIX2. Coube à economia cafeeira apenas desenvolvê-la e transformar a cidade de Santos no
“porto do café”, como ficou conhecida na virada do século XIX para o XX.
Na década de 1870 a cidade de Santos já contava com um amplo comércio, não
apenas aquele ligado à atividade portuária, como as casas de câmbio, os bancos e as casas comissárias, por exemplo. Possuía também casas comerciais dos mais variados ramos da economia:
casas de secos e molhados, armazéns, restaurantes, casas de pasto, pensões, hotéis, boticários,
botequins, charutarias, carpintarias, chapelarias, escritórios de advocacia, consultórios médicos,
marcenarias, ferrarias, açougues, barbearias, sapatarias, entre inúmeras outras atividades.
Já a vila de São Vicente era bem diferente nesse mesmo período. Apesar do pouco
que se sabe sobre ela, seu cotidiano, suas principais atividades, dinâmicas e características de
sua população durante os oitocentos, dada a diminuta produção historiográfica sobre o assunto,
podemos tecer importantes considerações a partir de dados coligidos, durante nossa investigação, em pelo menos duas obras de memorialismo histórico (AZEVEDO, 1972; LICHTI, 1982),
em almanaques administrativos e comerciais do século XIX, em relatos de viajantes desse
mesmo período, além da própria correspondência trocada entre os professores e os inspetores
de distrito, utilizada com fonte na produção desta reflexão. A confrontação dos dados, muitas
vezes imprecisos, encontrados nesse conjunto nos permitiu elaborar um panorama geral de São
Vicente por volta da década de 1870.
Podemos afirmar que a população da vila de São Vicente, durante praticamente
todo o século XIX, variou entre 500 e 800 habitantes. Seu núcleo urbano principal resumia-se
às ruas e ao casario em torno da igreja matriz da vila, um aglomerado urbano não muito maior
do que o núcleo original estabelecido ainda no século XVI. Uma parte considerável de seus habitantes, conforme também registraram os professores em seus relatórios, empregava-se em
atividades agrícolas e de pesca, possivelmente de subsistência e/ou de comércio diminuto. A
vila de São Vicente não possuía casas comerciais e o exercício de atividades profissionais diversas como a vizinha cidade de Santos.
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Em 1870, por exemplo, São Vicente apresentava uma população total de 500 habitantes (GODOY, 2007, p. 46 – 47). Ainda Godoy, ao organizar e publicar originalmente em 1875
um quadro estatístico da população de toda a província de São Paulo, que foi apresentado na
Exposição Industrial da Filadélfia, Estados Unidos, ocorrida em 1876, registrou em São Vicente
o número total de 600 habitantes (GODOY, 2007, p. 46 – 47).
O mesmo autor, ao falar de São Vicente, diz que Esta villa hoje [1875] apenas conta meia duzia de casas e a antiga igreja matriz tão rica de tradições históricas (GODOY, 2007,
p. 11). Logicamente que meia dúzia de casas é um recurso literário do autor para ilustrar o tamanho diminuto da vila naquele momento. Porém, o viajante português Augusto Emilio Zaluar,
em visita à vila de São Vicente, realizada 15 anos antes, entre 1860 e 1861, reforça essa observação ao registrar que

A vila de S. Vicente está hoje voltada ao abandono e quase reduzida a
ruínas. A sua população compõe-se pela maior parte de pescadores, e
de seus antigos edifícios não se encontram agora, por assim dizer,
senão pedras amontoadas. Santos absorveu S. Vicente. (ZALUAR,
1952, p. 195)
No mesmo sentido Azevedo Marques, que publicou seus Apontamentos históricos,
geográficos, biográficos, estatísticos e noticiosos da província de São Paulo, em 1876, afirmava
que ao progresso da povoação de Santos, começada em 1540, deve a vila de São Vicente sua
rápida decadência, que parece terminará com a extinção completa da povoação (MARQUES,
1953, p. 250).
Estes exemplos nos dão pistas não apenas sobre a vila de São Vicente durante o
período aqui estudado, mas também sobre o foco principal de nossa abordagem, ou seja, a
relação de interdependência entre as duas localidades.
A baixa frequência dos alunos matriculados nas escolas públicas primárias da vila
de São Vicente durante os oitocentos era constantemente apontada pelos professores em seus
relatórios periódicos. A quantificação dos alunos dividida em matriculados e frequentes aparece
como um indício de que a falta de assiduidade naquelas escolas, era comum no período estudado. Essa realidade não era uma particularidade das escolas de São Vicente, ao contrário, era
uma das características das escolas oitocentistas brasileiras. O que entendemos como especificidade das escolas da vila de São Vicente, em sua relação com a cidade vizinha de Santos, são
os motivos tanto da variação na frequência dos alunos matriculados, como na presença, nas
aulas, de alunos não matriculados ou “matriculados temporariamente” originários de Santos
A quantificação dos alunos do Padre Antonio Agostinho de Sant’Anna entre os anos
de 1876 e 1881, tempo total de sua permanência como professor titular da escola masculina da
vila, é um bom exemplo da diferença constante entre o número de alunos matriculados e frequentes:
Ano
1876
1877
1878
1879
1880
1881

Alunos
matriculados
44
63
75
67
58
70

Alunos
frequentes
42
47
47
47
40
40 a 46
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Apesar de muitas vezes a baixa frequência dos alunos e alunas ter sido somente
citada e usada como justificativa para o baixo rendimento dos mesmos, há casos em que alguns dos motivos que levavam a essas faltas foram apontados pelos professores em seus relatórios. Um desses motivos em especial nos interessa: as epidemias de febre amarela do Porto
de Santos.
O professor Antonio Agostinho de Sant’Anna, em um de seus relatórios do final da
década de 1870 relatou que Alguns alumnos faltarão com cauza, sendo uma d’ellas, as febres
[ilegível], que reinarão por alguns mezes [...] (RELATÓRIO, 01/06/1878). O mesmo professor,
em outro relatório da mesma época, registrou que Os alumnos tiverão muitas faltas por molestias [...] (RELATÓRIO, 10/06/1880). Considerando o período de docência deste professor, entre
1876 e 1881, fomos inclinados a pensar que essas febres e moléstias poderiam estar relacionadas às epidemias que assolaram a vizinha cidade de Santos até as primeiras décadas do século
XX.
Em Santos, desde meados do século XIX, ocorreram diversas epidemias. Segundo
Silva (1992, p. 14) houve epidemias de febre amarela, varíola, tuberculose, malária e peste bubônica. Ainda segundo esta autora somente a febre amarela, que apareceu em Santos pela
primeira vez em 1844, acometeu a cidade por quatro vezes durante a década de 1850 e reapareceu em 1873, 1876, 1889 e 1891.
Outra autora, Vieira (2009, p. 05), ressalta que em 1855 o governo provincial chegou a criar um cordão de isolamento na Serra do Mar para impedir que as doenças de Santos
chegassem ao planalto. Se, desde então, existiam preocupações de que as epidemias chegassem ao planalto, localizado a distâncias e proteções naturais (Serra do Mar) consideráveis, e
tomavam-se providencias para que isso não acontecesse, é bem provável que elas tenham provocado reflexos de algum tipo na vila de São Vicente, núcleo urbano mais próximo da cidade de
Santos.
Atitude similar a do governo provincial, por exemplo, tomou o poder público vicentino em julho de 1888. Segundo Azevedo (1972), a Câmara Municipal de São Vicente chegou a
determinar que a empresa de carris Emmerich & Ablas suspendesse o direito de passe livre aos
estudantes da vila que frequentavam as escolas da cidade de Santos fazendo uso, para esse
deslocamento, da linha de bondes da mesma empresa que ligava esta cidade àquela vila, a linha 013, devido a uma epidemia de varíola. Fica evidente aqui uma tentativa de se diminuir a
circulação de pessoas entre os dois núcleos urbanos na intenção de se impedir que as epidemias chegassem também à São Vicente.
Mas se por um lado as doenças motivavam faltas e causavam a diminuição da frequência de alunos, por outro, traziam para as escolas da vila alunos oriundos de famílias originárias da cidade de Santos que se mudavam temporariamente para São Vicente contribuindo
para o aumento de alunos frequêntes nas aulas. Num primeiro momento pode soar como uma
contradição o fato de que o mesmo motivo ocasionasse tanto as faltas dos alunos como o aumento de alunos das escolas, mas não é isso que ocorria, pois esses alunos temporários ou
transitórios, em geral, de acordo com o que pudemos constatar, não entravam na quantificação
de matriculados e frequentes elaboradas pelos professores, eram apenas citados nos relatórios
por terem frequentado as aulas durante alguns meses e depois voltado com suas famílias para
os locais de origem.
Não por coincidência esses alunos temporários passaram a aparecer constantemente a partir de meados da década de 1870, período de incidência de epidemias em Santos,
nos relatórios do professor Antonio Agostinho de Sant’Anna, ligados às epidemias daquela cidade. No relatório de novembro de 1876 esse professor disse que
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Com as epidemias, e as veses por causa dos banhos de mar; vem algũas familias, e matriculão seus filhos na escola; por isso tem occasiões, que frequentam muitos, conforme a estada das mesmas neste
logar [São Vicente]. (RELATÓRIO, 01/11/1876)
Em outro relatório, o de junho de 1878, apesar de não mencionar as epidemias ele
registra a cidade de origem desses alunos:

Matriculao-se alguns alumnos de Santos, que tencionão seos pais ou
pessoas que os derigem, de morarse nesta [vila, São Vicente] por seis
mezes á um anno e as vezes os tirão-se no espaço de dois a trez mezes. (RELATÓRIO, 01/06/1876)
A professora Mafalda Virginia das Dores, nessa mesma época, também falou sobre
a circulação de alunos entre os dois núcleos urbanos em questão:

durante o corrente semestre; pela relação verá V. S.ª, ser o numero
d’ellas, o de vinte seis; das quaes tem sido frequentes, desoito, e retirarão-se para Santos com participação oito. (RELATÓRIO,
19/11/1874)
Esses relatos não deixam dúvidas de que o deslocamento de famílias, e com elas o
dos alunos, entre Santos e São Vicente tenha se dado devido às epidemias frequentes em Santos na segunda metade do século XIX, e em especial durante a década de 1870. Essas famílias
possivelmente estariam se ausentado de Santos durante a vigência dos surtos epidêmicos em
busca de localidades mais salubres e a vila de São Vicente daquela época poderia oferecer isso,
pois, além de não ter sido vitimada de forma direta pelas epidemias, localizava-se em uma região geograficamente distinta do local onde ficava a cidade de Santos até aquele momento.
Nossa sugestão é reforçada por uma relação desses alunos temporários elaborada
pelo professor Antonio Agostinho de Sant’Anna em 1876 onde constam os nomes dos irmãos
Arthur, Julio e Adolpho Porchat de Assis, filhos do Comendador Antonio Justino de Assis, família
notadamente reconhecida como sendo originária de Santos, presente na vida sócio-cultural daquela cidade e pertencente a estratos sociais detentores de condições materiais que a permitissem ausentar-se dessa forma de seu local de origem4.
Esse deslocamento das famílias juntamente com seus filhos fugindo de locais acometidos por surtos epidêmicos em busca de outros, considerados mais salubres, está ligado às
noções da medicina da época, que não intervinha diretamente na doença, que era concebida
como um fenômeno natural, mas no meio em que ela se manifestava: ar, água, temperatura,
alimentação, etc.
Nesse mesmo sentido, Azevedo (1972) em seus Vultos Vicentinos, obra biográfica
sobre personalidades de destaque na vida sócio-cultural vicentina entre o final do século XIX e
início do XX, reforça nossos apontamentos de que a vila de São Vicente era usada como forma
de se evitar as epidemias de Santos e de ser buscar tratamentos de saúde ao afirmar que pelo
menos três de seus biografados teriam fixado moradia em São Vicente por orientações médicas.
Segundo esse autor, O Dr. José Rubim César, advogado natural de São Paulo, capital, e atuante
no movimento abolicionista santista, após uma breve estadia em Santos, teria fixado residência
em São Vicente por volta da década de 1880 seguindo conselhos médios.
Ainda segundo Azevedo, o mesmo aconteceu com Alberto Martins de Oliveira e Antonio de Lima Machado, ambos conhecidos por sua participação da vida político-administrativa
da vila vicentina entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, como ve-
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reador e intendente respectivamente. O primeiro, natural de Santos, teria se transferido aos 14
anos de idade, juntamente com sua família, para São Vicente, também na década de 1880, devido à perda de um irmão mais novo por conta da febre amarela. O segundo, natural de Cubatão, na época um povoado ligado à administração política de Santos, teria se trasladado para
São Vicente em 1871, pois não gozava de boa saúde (AZEVEDO, 1972, p. 03).
Apesar de acreditarmos que esses apontamentos merecem maior atenção e o emprego de maiores esforços para a realização de uma pesquisa mais aprofundada, parece-nos
evidente a relação entre as epidemias correntes na cidade de Santos e o aumento temporário
dos alunos das escolas de São Vicente. Além de referências diretas a essa relação em alguns
dos relatórios de professores citados, as datas desses relatórios coincidem com as datas apontadas por Lopes (1974), em seu estudo sobre a febre amarela e o Porto de Santos, como sendo
os anos em que a doença acometeu a cidade de forma mais severa durante a década de 1870:
Ano
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

Número
de óbitos
8
28
140
8
13
284
0
175
52
36

Ao passo que identificamos referencias a alteração na frequência de alunos das escolas de São Vicente, seja para menos devido às faltas, ou para mais no caso do ingresso de
alunos oriundos de Santos, em relatórios de professores datados de 1874, 1876, 1878, os anos
em que a febre amarela fez mais vítimas em Santos, conforme mostrado na tabela acima, foram 1873, 1876 e 1878 (LOPES, 1974, p. 57 – 60).
Considerações finais
A referência às “febres”, termo geralmente empregado pelos professores, aparece
tanto para justificar a ausência de alunos residentes na própria vila, devidamente matriculados
nas escolas, como para explicar a presença de alunos transitórios cujas famílias oriundas da
cidade de Santos encontravam-se temporariamente fixadas em São Vicente.
Acreditamos, portanto, que esse deslocamento de alunos, juntamente com suas
famílias, durante a década de 1870 entre Santos e São Vicente tenha se dado devido às epidemias de febre amarela comuns em Santos na segunda metade do século XIX e em especial durante o decênio estudado. Essas famílias ausentavam-se de Santos durante a vigência dos
surtos epidêmicos em busca de localidades mais salubres e a vila de São Vicente daquela época
poderia oferecer isso.
A cidade de Santos do final do século XIX ficava em uma região alagadiça, que facilitava a proliferação de mosquitos (como o Aedes Aegypti, transmissor da febre amarela), às
margens de um estuário pantanoso, para o qual era encaminhado todo o esgoto do aglomerado
urbano que já havia se constituído naquela época, e junto ao porto e à revelia de todas as con-
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sequências que isso pudesse trazer: grande concentração de animais usados no transporte de
cargas, acúmulo de feno e de fezes e consequentemente presença de ratos.
Diferentemente, a vila oitocentista de São Vicente conservava um considerável isolamento em relação à cidade de Santos, pois ambas na época ainda se resumiam praticamente
a seus núcleos urbanos originais localizados a quilômetros um do outro. Ficava de frente para o
mar e não possuía um adensamento tão grande de edificações, fatores de somados propiciavam maior circulação de ar, o que para a medicina da época era fator de salubridade. E, finalmente, não apresentava os fatores de insalubridade motivados pela atividade portuária em
Santos devido à sua diminuta, senão nula, atividade comercial.
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1

Além das sete escolas públicas citadas, possuía ainda outras três, igualmente públicas,
instaladas em localidades distantes da cidade, mas pertencentes ao município de Santos: uma
escola primária para cada sexo em Cubatão e outra para o sexo masculino em Bertioga. Essas
três escolas não foram aqui consideradas por situarem-se fora do eixo de circulação de pessoas
entre os núcleos urbanos de Santos e de São Vicente, objeto de nosso inquérito.
2
A partir da última década do século XVIII e por todo o século XIX foram realizadas grandes
obras provinciais de incrementação e facilitação da circulação de mercadoria entre o planalto,
onde localizavam-se os centros produtores agrícolas e a capital da província, e o porto de
Santos: a construção da Calçada do Lorena em 1792, do Aterrado de Cubatão em 1827, da
Estrada da Maioridade na década de 1840 e da Estrada de Ferro da São Paulo Railway em
1867. A Calçada do Lorena era um caminho calçado de pedras construído por determinação do
então governador da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, daí seu nome. Foi
construído para substituir a antiga ligação entre Santos e São Paulo, o Caminho do Padre José
de Anchieta, uma trilha que dificultava o transporte de açúcar e outras mercadorias até o porto.
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Essa “calçada” foi a primeira ligação entre esses dois núcleos urbanos e permitiu que tropas de
muares vencessem um desnível de mais de 700 metros entre a sede da capitania, no planalto,
e o porto de Santos, no litoral. O Aterrado de Cubatão foi um aterro feito sobre manguezais que
ligou, por via terrestre, o porto de Santos ao sopé da Serra do Mar, onde se iniciava a Calçada
do Lorena. Antes do aterro esta ligação era feita de barco, pelo estuário de Santos e pelo Rio
Cubatão. Atualmente corresponde ao trajeto das avenidas Tancredo de Almeida Neves e Nove
de Abril no Município de Cubatão. A Estrada da Maioridade foi uma estrada aberta no início da
década de 1840 por determinação do então presidente da província de São Paulo, Rafael Tobias
de Aguiar, o Brigadeiro Tobias de Aguiar. Foram aproveitados alguns trechos da Calçada do
Lorena e a nova estrada recebeu esse nome em homenagem à maioridade antecipada do
Imperador D. Pedro II, em 1840. Já a estrada de ferro foi construída pela companhia inglesa
The São Paulo Railway Company (depois rebatizada de Estrada de Ferro Santos – Jundiaí) e
inaugurada em 1867 trazendo grande impacto na economia cafeeira de então encurtando
espaços e tempos e modificando as dinâmicas das atividades portuárias em Santos.
3
O trajeto dessa linha era feito pelo caminho que fora conhecido pelo nome de caminho de
dentro durante o período colonial e sobre o qual, na primeira metade do século XIX, foi aberta
uma estrada provincial, a Estrada Santos - São Vicente. Atualmente esse trajeto é
compreendido pelas avenidas Antonio Emmerich (em São Vicente), Nossa Senhora de Fátima,
Martins Fontes e Rua Visconde de São Leopoldo (em Santos).
4
Dois deles, coincidentemente, anos mais tarde exerceram atividades ligadas à educação.
Adolpho Porchat de Assis formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1885,
atuou como médico na Câmara Municipal de Santos e na Associação Beneficente da Companhia
Docas de Santos entre outras. Foi Diretor da Academia de Comércio de Santos desde 1908 até
1933, ano em que faleceu. Arthur Porchat de Assis foi diretor do Instituto Educacional D. Escholastica Rosa, professor do Lyceu Feminino Santista e em 1915 publicou o livro Eduquemos.
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1. Génese da instituição. O contexto social e jurídico português.
A Colónia Correccional de Vila Fernando, situada numa aldeia do mesmo nome, na região do
Alto Alentejo (Distrito de Portalegre e Concelho de Elvas) funcionou ao longo de quase todo o
século XX com a preocupação de regenerar e educar rapazes. Tendo como modelo a instituição
com melhores resultados a nível europeu, a Colónia Agrícola de Mettray, em França, o projecto
de Vila Fernando constituiu para a época uma infra-estrutura de grande relevo e pesado
investimento. A ideia da reeducação pelo trabalho foi o lema da instituição que, à semelhança
da colónia francesa, procurou afastar o estigma de estabelecimento prisional. A reeducação
tinha como principal objectivo a aprendizagem de uma profissão que assegurava a integração
do jovem na sociedade e a sua autonomia.
Apesar da instituição ter funcionado durante cento e doze anos, uma vez que encerrou em
2007, este trabalho vai recair sobre a sua história até aos anos 60. Após esse período, o sistema
de reeducação de jovens entrou em declínio em termos de resultados na reintegração social,
reflexo da evolução da sociedade e das causas e tipos de delinquência que também foram
mudando ao longo dos anos.
O Padre António de Oliveira foi um dos grandes protectores da infância no inicio do século XX,
um insigne reformador social, um criador de instituições de reeducação, divulgador da profilaxia
e terapêutica social em prol dos menores. A República incumbiu o Padre António Oliveira de
redigir as leis de protecção à infância. Começa por fazer parte de uma Comissão de Protecção à
Infância e foi mentor da Lei de Protecção à Infância de 27 de Maio de 1911, que constitui um
diploma dos mais avançados da Europa. O Padre António Oliveira sabia distinguir o conceito de
correcção, muito em uso pelos juristas e médicos da época, do conceito de reeducação. O
primeiro conceito significava para ele o processo de regeneração moral e de reabilitação do
menor, no sentido divulgado pelas ciências médicas (psiquiatras, pediatras, assistentes sociais)
e pedagógicas, já que o menor era vítima de factores endógenos e patológicos (anormalidade
caracterial e psicológica) provenientes dos antecedentes hereditários dos pais. Enquanto o
conceito de reeducação simbolizava o reformar, o voltar a formar o menor (sistema reeducativo
e de disciplina no internato), vítima de factores exógenos (leis da imitação) provenientes do
ambiente familiar e social em que vivia, caracterizado genericamente pela imoralidade dos pais,
pobreza, mendicidade, incultura familiar, promiscuidade moral, analfabetismo, alcoolismo,
desemprego, famílias desagregadas, etc.
Estes contextos produziam situações de abandono, indisciplina, orfandade, comportamentos
delitivos e anti-sociais que originavam delinquência e criminalidade. As teorias da criminologia
(infantil e juvenil) incidiam na existência de delinquentes ocasionais e habituais, os reincidentes,
oriundos dos factores hereditários dos progenitores, transmitidas em forma de predisposições
delituosas. Outra explicação partia dos factores orgânicos para estabelecer uma correlação
entre o comportamento social e a conformação anatómica e funcional do organismo. Os
factores psíquicos, por sua vez, afectavam o instinto, a atenção e a emoção e os factores
ambientais destacavam o contexto habitacional, a promiscuidade do ambiente familiar, a rua, as
carências alimentares, o álcool, etc.
Antes de 1911, os menores poderiam ser isentos de pena, quer por falta de imputabilidade,
quer por carência de discernimento, ou gozar de uma atenuação especial da pena em atenção à
menoridade. Mas estavam sujeitos a penas que, pela sua natureza, se não distinguiam das
sanções aplicáveis aos adultos e eram julgados pelos tribunais comuns e segundo as regras do
processo penal comum. Até terem sido criados os estabelecimentos para menores delinquentes,
era nas cadeias comuns que cumpriam as penas privativas de liberdade, sem higiene, nem
trabalho, nem moral, corrompendo o carácter e comprometendo o seu desenvolvimento, do
ponto de vista intelectual e profissional.
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A Lei de Protecção à Infância rompeu com os regimes penais do séc.XIX, segundo os quais os
menores eram punidos como os adultos. Em termos pedagógicos as colónias correccionais
seguiam a teoria educativa dos “MMM” (educação mental, educação moral e educação manual
ou de trabalhos manuais), com incidência na pedagogia de grupo e do trabalho, na
aprendizagem de um ofício. Nestas instituições aplicava-se o regime progressivo, onde havia
rigorosa diferenciação e separação de grupos, regime educativo e disciplina divididos em três
escalões (1º Em prova; 2º Melhorados; 3º Apurados) assentando no critério de uma
progressiva regeneração moral.
2. «O trabalho tudo vence»
A intervenção destas instituições para menores perseguiu em massa objetivos de educação
primordialmente para o trabalho, pelo trabalho e pela moral, prevenindo e reprimindo, de forma
sistemática, rigorosa e severa as condutas dos menores que não se adequassem a tais
objectivos e meios, fazendo apelo a um dispositivo pormenorizado de regras, de inspiração
militar, a uma rede alargada de controlo e à vulnerabilização dos destinatários através da sua
classificação, divisão, separação, isolamento, incomunicabilidade e privação.
Figura 1: Escola Agrícola de Reforma - Oficinas

Fonte: Arquivo DGEMN/DSARH. Bandeira, F. et. al., (2009).

Para Fonseca (2005), “o internamento devia, por um lado, reprimir os maus instintos
causadores das condutas anti-sociais do menor e simultaneamente educá-lo para a vida em
sociedade. Na consecução deste desiderato o papel principal cabia ao trabalho, na dupla
perspectiva moral e socializadora”( p.114). O trabalho é assim considerado como fundamental
para a reinserção do indivíduo na sociedade. Segundo Foucault (1999),

Essa pedagogia tão útil (do trabalho) reconstituirá no indivíduo
preguiçoso o gosto pelo trabalho, recolocá-lo-á por força num sistema
de interesses em que o trabalho será mais vantajoso que a preguiça,
formará em torno dele uma pequena sociedade reduzida, simplificada
e coerciva onde aparecerá claramente a máxima, quem quer viver
tem de trabalhar. Obrigação do trabalho, mas também retribuição que
permite ao detento melhorar seu destino durante de depois da
detenção. (p.100).
Através do trabalho os jovens aprendiam um ofício, ocupavam o tempo e era-lhes incutida
responsabilidade, pois apesar do ambiente dentro da colónia ser considerado artificial, era a
partir do trabalho que era feita a reinserção dos colonos. A remuneração do trabalho que lhes
era entregue à saída constituía uma ajuda para os primeiros dias de liberdade até encontrarem
emprego. Como observa Foucault (1999), “trabalho obrigatório em oficinas, ocupação constante
dos detentos, custeio das despesas da prisão com esse trabalho, mas também retribuição
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individual dos prisioneiros para assegurar a sua reinserção moral e material no mundo estrito da
economia” (p.102).
O núcleo edificado deste estabelecimento, acusa nos elementos arquitectónicos, a influência
exercida pelo modelo da Colónia Agrícola de Mettray. O modelo de Mettray que teve sucesso e
que proporcionava tão bons resultados, residia no facto de se ter passado a acumular o
cumprimento da pena com o trabalho, levando agora os internos consigo, ao saírem do
estabelecimento, a habilitação do trabalho” (Rufino, Lima & Rodrigues, 2003). Porquê Mettray?
Porque é a forma disciplinar no estado mais intenso, o modelo em que se concentram todas as
tecnologias coercivas do comportamento. Tem alguma coisa do claustro, da prisão, do colégio,
do regimento (Foucault, 1999).
Fig.2-Vista área da Colónia de Vila Fernando

Fonte: Bandeira, F., et. al. (2009, p.86).

Segundo Agarez (2008), são duas as instituições estrangeiras onde se foi buscar o modelo a
aplicar em Vila Fernando: a escola de reforma de Ruysselede (1849), considerada a Mettray
Belga, de onde foi copiado o modelo de povoamento e colonização agrícola, o regime disciplinar
e a organização funcional, e a colónia francesa (1839), de onde foi copiado o modelo
arquitectónico e urbano. Projectado para albergar até 670 indivíduos, este último
estabelecimento foi criado com a dupla intenção de propor uma alternativa à reclusão dos
menores em estabelecimentos prisionais de adultos e de, simultaneamente, promover o
repovoamento do interior alentejano.

O tratamento educativo do menino desvalido só é realizado com
sucesso em internato, este deve ser instalado no campo, porque: a) o
regime higiénico é aí muito melhor assegurado do que na cidade; b) a
solicitação da rua, do meio deletério em que crescia ao abandono é
muito menos intensa; c) a acção educativa do trabalho agrícola é
reconhecida como a mais eficaz. (Marcilio, 1998, p.212).
3. Processos educativos e formativos na instituição
O quotidiano dentro da instituição tinha como objectivo a transformação do indivíduo num
homem de bem, seguindo uma metodologia baseada no trabalho, como estava explícito na
divisa da Colónia “Labor, Virtus, Tellus, Mater” e de que o Padre António de Oliveira foi defensor.
A trilogia Deus, Pátria e Trabalho orientava o processo de regeneração, que deveria ocorrer
através da educação e do trabalho e não através da punição.
O estabelecimento possuía um regulamento que condicionava o desenrolar do quotidiano.
Todas as actividades diárias eram anunciadas a toque de clarim. “A ociosidade é considerada a
mãe de todos os vícios, assim, o trabalho activo e criador é o grande remédio para a extirpação
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dos maus hábitos e para afugentar os maus pensamentos”. (Ernesto Leite de Vasconcelos,
entrevista feita por Marcelo Caetano em 1927, publicada no jornal “A Voz”)
O ensino ministrado tinha como objectivo a aquisição de meios de subsistência por parte do
educando e a sua autonomia com a obtenção de um trabalho. Como colónia agrícola que era o
ensino ocupava um lugar secundário, pois era privilegiada a formação agrícola e mais tarde a
aprendizagem de uma profissão nas oficinas que era o garante de inserção na sociedade. O
ensino compreendia a leitura, escrita e contas. Aos colonos que revelassem aptidões, eram
ministradas noções de geografia geral, especialmente a de Portugal e suas colónias, história
portuguesa, exercícios de memória e intuição e instrução agrícola (art.83º RG).
A instrução ministrada na colónia compreendia: 1.º A educação física, moral, religiosa e
literária; 2.º A educação de trabalhador, para todos os que tivessem a capacidade física
necessária; 3.º O ensino das indústrias correlativas à agricultura; 4.º O ensino da música e
canto coral (art.5º RG). A instrução literária consistia no ensino da leitura, escrita e contas,
compreendendo o sistema legal de pesos e medidas (art.6º RG). O ensino da música era
considerado como um auxiliar de desenvolvimento e de transformação moral. Muitos colonos
encontraram nas bandas militares a sua ocupação profissional. Também a banda servia de
animação às festas da colónia e outras que se realizavam nas terras vizinhas. A música foi
desde sempre considerada um meio importante de regeneração dos menores a par do exercício
físico e do teatro. O convívio entre os filhos dos funcionários e os internados era permitido e
fazia-se principalmente durante o tempo de recreio dos internados. A formação moral e cívica
era dada, em parte, pelo director sob a forma de palestras (uma hora por dia). Nas palestras o
Director usava temas tirados da história nacional para exaltar o espírito patriótico
(frequentemente utilizava extractos dos Lusíadas).
A formação profissional compreendia a prestação de trabalhos cuja receita revertia a favor do
estabelecimento. Os ofícios ministrados eram vários: carpinteiro, alfaiate, sapateiro, ferreiro,
padeiro, marceneiro, mecânicos, serralheiros, funileiros, além das profissões ligadas à
agricultura.

Figura 3: Oficina de carpintaria

Fonte: Fotografia cedida pela DGRS.
Os trabalhos agrícolas eram dirigidos no sentido de se fazer a especialização do ensino,
habilitando viticultores, hortelões, jardineiros, pomareiros, trabalhadores florestais, moços de
gado, criados de lavoura, encarregados de pastoreio etc. (art.152º RG). Os cursos de
preparação rural ministrados eram os seguintes: vaqueiro; pastor; encarregado de animais de
capoeira; porqueiro; tosquiador; hortelão; podador de videiras; podador de oliveiras e fruteiras;
podador de azinheiras e sobreiros; tractorista e padeiro.
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Segundo Fonseca (2005,p.120) “à semelhança de Mettray, as paredes do refeitório e das
instalações destinadas aos colonos em Vila Fernando, estavam decoradas com máximas,
exortando permanentemente os menores para uma conduta conforme o valor social do
trabalho, a moral e a religião”. A este método chamava o Padre António de Oliveira “pregar
ideias a martelo” (as palestras moralizantes tinham o mesmo fim).
Figura 4: Refeitório com as frases nas paredes

Fonte: Fotografia cedida pela DGRS

As oficinas e o refeitório tinham inscrições que apregoavam “ideias de religiosidade, de
filantropia, de economia, de moderação, de proibidade, de fé e de respeito, de trabalho, de
higiene, de paz, alegria e temperança. Essas frases de cariz moralizador tinham como objectivo
incutir nos jovens, regras que levassem à sua regeneração. Também no dormitório dos rapazes
mais pequenos, nas paredes estavam escritas passagens da história de Portugal
(nomeadamente os reis) ou as divisões geográficas de Portugal, talvez porque fosse uma
maneira mais fácil de estudarem e adquirirem esses conhecimentos (os livros eram caros e de
difícil acesso). Todas estas inscrições remontam à fundação da colónia, ainda no regime
monárquico.
Figura 5: Dormitório de uma das secções onde se vê o nome das províncias nas
paredes.

Fonte: Fotografia cedida pela DGRS.

Havia a preocupação de assegurar a subsistência do colono quando colocado em liberdade para
que não repetisse os erros que tinham levado ao seu internamento. A cessação do
internamento não era determinada pela duração da condenação mas pelas condições de
subsistência do menor ou do jovem.

CD-ROM DE ATAS | 1459 | COLUBHE 2012

4. Metodologia
O estudo da Colónia Agrícola Correcional de Vila Fernando é um estudo de caso de uma
instituição numa perspetiva histórica. A metodologia que utilizamos e os dados que recolhemos
são eminentemente qualitativos, uma vez que são ricos em pormenores descritivos
relativamente a pessoas, às suas histórias de vida e ao quotidiano da instituição. A investigação
não se estabeleceu mediante a operacionalização de variáveis, uma vez que não pretendíamos
responder a questões prévias ou testar hipóteses. As entrevistas semi-estruturadas que
realizámos solicitavam aos entrevistados a descrição de um dia típico da sua rotina, ou a análise
do funcionamento da instituição, de acordo com a sua função dentro dela. A não interferência
do entrevistador permitiu total liberdade no depoimento e a revelação das perspetivas pessoais.
As entrevistas foram transcritas na íntegra e abrangeram funcionários ou ex-funcionários, na
sua maioria, e pessoas que estiveram de algum modo ligadas à instituição. Todas as pessoas se
mostraram colaborantes e disponíveis.
O método que utilizamos foi o método qualitativo descritivo, pois os dados recolhidos foram em
forma de palavras e imagens. “Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que
significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de
complexo tratamento estatístico”. (Bogdan & Biklen, 1994, p.16). São importantes as histórias
de vida que, indiretamente, nos contam a história de uma instituição, considerando diferentes
perspetivas.
A recolha de dados também se baseou nas fontes documentais, na recolha de testemunhos em
fontes escritas como o jornal periódico da instituição, em cartas enviadas à instituição e aos
funcionários, assim como nos documentos oficiais e documentos internos da instituição, nas
fotografias, nos artigos e noutros registos escritos. O estudo foi suportado pela análise
documental do espólio existente na instituição. Para a análise deste espólio contactámos o
Serviço de Arquivo e Biblioteca do Instituto de Reinserção Social que disponibilizou
documentação vária relativa a Vila Fernando, inserida na Revista Infância e Juventude,
publicada pelo Instituto de Reinserção Social. Este serviço também nos disponibilizou as
fotografias referentes ao período em estudo. De grande utilidade para recolha de informação foi
o acesso ao periódico produzido pela instituição o jornal “Ecos da Colónia”. O Jornal “Ecos da
Colónia” permitiu perceber e reconstituir o passado vivido na instituição através de relatos,
testemunhos e pequenas notícias. Foi também analisada a legislação sobre Proteção de
Menores produzida no período em estudo.
Considerações finais
A Colónia Correcional de Vila Fernando, durante quase um século, constituiu uma resposta do
sistema de proteção à exclusão social por intermédio da regeneração e educação de rapazes,
seguindo o modelo da Colónia Agrícola de Mettray, a instituição com melhores resultados a nível
europeu e que serviu de modelo a muitos estabelecimentos espalhados pelo mundo. O projecto
de Vila Fernando constituiu para a época uma infra-estrutura de grande relevo e pesado
investimento, nunca tendo sido concluído o projecto inicial concebido pelo engenheiro Mendes
Guerreiro. A ideia da reeducação pelo trabalho foi o lema da instituição que como Mettray
nunca teve o estigma de estabelecimento prisional. A sua finalidade não era punir, mas
reeducar, apesar de no seu regulamento haver punições e sanções, assim como, regalias e
prémios. A reeducação tinha como principal objectivo a aprendizagem de uma profissão para
mais tarde estar assegurada a integração na sociedade e a autonomia do jovem. À distância, “o
olhar severo a que a acção destes estabelecimentos se sujeita, decorrido mais de um século,
não pode ficar indiferente a aspectos relevantes e inovadores em que essa acção, apesar de
tudo, também se traduziu, sob o ponto de vista humanitário, pedagógico e criminológico”.
(Fonseca, 2005,p.111)
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Inicialmente a formação era só agrícola dadas as características do meio onde estava
implementada a instituição mas mais tarde esta formação foi complementada pela formação
industrial, uma vez que a maioria dos rapazes era oriunda de meios urbanos. A reeducação
baseava-se na aquisição e assimilação de fortes valores morais. Mesmo não sendo uma aposta
prioritária, a escolarização que levou a cabo permitiu que a maioria dos rapazes obtivesse
diplomas das várias classes e deixassem de ser analfabetos. A escolarização adquirida era a
elementar, correspondente ao ensino primário. A nível profissional os rapazes foram preparados
para exercer variadas profissões como: mecânicos, serralheiros, funileiros, padeiros,
carpinteiros, alfaiates, sapateiros, pastores, podadores etc.
É com pena que verificamos que uma instituição que foi autónoma economicamente e com um
papel tão importante para a sociedade na integração de jovens delinquentes e também na
criação de emprego numa área deprimida do país está em perigo de ser reduzida a um monte
de escombros. O espaço físico ocupado pela Colónia de Vila Fernando encontra-se hoje em
abandono e ruína. As oficinas que são um testemunho talvez único de arquitectura do século
XIX, estão também em risco de ruína. Tanto património que os nossos antepassados
construíram com tanto sacrifício encontra-se assim pura e simplesmente abandonado.
Restará para a história o serviço prestado a milhares de rapazes que ao longo dos tempos
receberam desta casa a que chamavam “Mãe” a alimentação, o vestuário e a formação que lhes
permitiu, em muitos casos, a inserção numa sociedade que inicialmente os rejeitou.
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Introdução
Rituais, normas, formalidade das práticas culturais, modos de se comemorar datas cívicas sempre estiveram associados à criação e sedimentação de um modelo escolar, bem como de
uma identidade que é legada à instituição lócus dessas experiências. Assim nasceu em 1911 o
Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, na então villa de Curraes Novos, no Seridó Norte-riograndense, encravado no que mais tarde veio a se chamar, nordeste brasileiro, e que ainda nos
dias atuais se mantém atuante. Acessar os propósitos educativos, políticos e culturais na base das
práticas culturais escolares que estiveram em uso da segunda década do século XX à primeira
metade desse mesmo século, nesse Grupo, bem como especular as concepções formativas nas
quais se inscreveram essas práticas ajudam a compreender os elementos constitutivos que elevaram essa instituição à condição de símbolo da modernidade urbana currais-novense, nesse período. Tendo em vista compreender a construção dessa identidade, sem negar as tantas outras
legadas por essa instituição de ensino ao longo dos seus 100 anos de funcionamento, este estudo
investiga sobremaneira uma prática específica, a saber, o cerimonial que transformou em ato solene cada exame escolar realizado entre os anos 1919 e 1941 nessa instituição, objetivando explicitar os rituais e formalidades desses exames em seus propósitos educativos, bem assim
investigar como os mesmos serviram à implantação da forma escolar: grupo escolar, em Currais
Novos, quando esta localidade já havia sido elevada à categoria de Município.
A presente abordagem parte da hipótese de que a adoção de determinadas práticas culturais pelo Grupo Escolar Capitão Mor Galvão estão intimamente associadas à identidade que esta
instituição buscava para si como forma de afirmar sua inserção em uma modernidade escolar.
Nesses termos, vale-se de alguns referenciais teóricos, dentre os quais as noções de formalidade
das práticas segundo Certeau (1982) e o conceito de ações simbólicas conforme Bourdieu (2004).
Dessa forma entende que a formalidade das práticas deva ser concebida como critério, categoria
e objetivo que norteiam práticas culturais, portanto, elemento fundamental que permite apreender o quanto essas práticas são capazes de incutir, preconizar, proclamar condutas, comportamentos, servindo à produção de sujeitos e instituições. E ações simbólicas, pelo quanto
significam, exprimem superioridade numa estrutura social de inclusão e de exclusão.
Subsidiado nesses aportes, este estudo observa que há razões para os grupos escolares, em seu nascedouro, tomarem de empréstimo formalidades como a de “Exames escolares”.
Engendrado pela estrutura e funcionamento do campo de produção e erudita1 trata-se de um
procedimento carregado de especificidade simbólica inspirando exclusividade, prestígio social,
privilégios, bem ao modo do planejado para a forma escolar, grupo escolar, quando comparada
às demais formas institucionalizadas de ensino.
Foi essa a forma escolar que o Estado do Rio Grande do Norte escolhera para realizar
a educação escolar primária graduada corporificando a nova racionalidade social exigida pelas
transformações que a sociedade brasileira passava naquele momento. Quando tal procedimento
é apropriado pelo Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, na vila de Currais Novos, vê-se que emerge impregnada de simbolismos e de uma ressignificação social, alçando-o à condição de ícone
da educação e da cultura escolar currais-novense, fazendo marcar o seu status na municipalidade. Também se observa que se não bastassem os aspectos simbólicos da formalidade de
exames escolares, o fato de esta prática ter sido cultuada por mais de duas décadas seguidas,
contribuiu, decididamente, para sedimentar simbolicamente na comunidade currais-novense a
ideia de uma modernidade educativa escolar.
Os discursos e referências encontrados já na inauguração do prédio que o abrigaria, o
Capitão Mor Galvão, deixam claro que este fora criado para materializar em Currais Novos a
forma escolar, grupo escolar, como instituição destinada à cultura da escrita, da ilustração, em
substituição a uma cultura de base agrária centrada na oralidade, no fazer, no trabalho prático.
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Grupo Escolar Capitão Mor Galvão e uma modernidade currais-novense em curso
Nos primeiros anos do século XX, no que concerne ao modo como a sociedade currais-novense encarava as brincadeiras infantis é possível a afirmação de que se comportava
apegada a velhos costumes ditados pelas gerações passadas. Isso, na medida em que preservou o princípio de que tais brincadeiras deviam rígida obediência a um código que as distinguiam por gênero. De acordo com essa moral, diversões como caçar, pescar, tomar banho no
rio, empinar papagaio, por exemplo, somente eram permitidas a meninos e podiam ser vividas
escapando aos olhos cuidadosos dos adultos. Já outras, como brincar de roda, de casa, de boneca, de cozinhado, amarelinha cabiam às meninas e sempre sob a vigilância dos seus responsáveis. Apesar de não ser o caso de certas situações, resultava isso numa nítida construção de
relações de discriminação dos espaços, ou seja, os lugares sofrendo uma distinção conforme o
gênero a fazer uso dos mesmos. Era natural, por exemplo, que meninos pudessem em suas
brincadeiras distanciarem-se da sua área residencial, ganhar ruas adjacentes e até mesmo lugares distantes. Com as meninas, porém, o mesmo já não ocorria. Impensável imaginar meninas se misturando a meninos em brincadeiras que aconteciam fora da circunvizinhança ou de
caráter denotador de ser coisa para meninos, segundo aquele código.
Quando algumas dessas crianças passaram a ter diminuído o tempo para brincar por
terem de frequentar uma escola, ainda que sob uma forma escolar simplificada, rudimentar, a
do ler, escrever, contar, essas instituições também nasciam sob o signo da distinção por gênero. Curiosamente, o mesmo não se dava com as escolas dos sítios no que tange a essa distinção. Mas o fato é que, no plano urbano, por muito tempo, Currais Novos só conheceu duas
escolas assim denominadas: Escola Isolada Masculina, Escola Isolada Feminina.
Tendo sido anunciada a criação do Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, em 1911, que
veio a funcionar só no ano seguinte, a novidade se resumiu a agregar essas duas Escolas numa
mesma edificação (prédio hoje restaurado onde abriga a sede da Prefeitura Municipal). A julgar
pelo conservadorismo daquela sociedade, certamente isso significou uma grande inovação. Menino estudando com menina, dividindo o mesmo endereço, vivenciando em conjunto uma
mesma rotina, unidos nos mesmos eventos, ainda que separados por sala de aulas. Contudo,
tratava-se apenas do prenúncio de uma série de modernidades escolares que haveriam de ser
protagonizadas por aquele Grupo e incorporadas à vida da cidade.
Da mesma forma, quando às primeiras horas da manhã, a cidade passou a presenciar
alunos concentrados à porta daquele Grupo para, sob a coordenação dos professores rumarem
ao campo, a fim de adquirirem conhecimentos científicos pela observação in loco de fatos empíricos da natureza, as chamadas “Lições de Coisas”, provavelmente isso também produziu novos
olhares sobre essa escola. Conforme bem lembra Rosa Souza, em sua obra sobre grupos escolares:

O fascínio pelas lições de coisas não pode, portanto, ser visto como
um fato menor na história da constituição dos saberes pedagógicos
na educação brasileira. Sua adoção demonstra o desejo das elites intelectuais em serem modernizadoras: olhos de gigantes em penas de
anão” (SOUZA, S/D, p.156).
Desse modo, quando as crianças retornavam de tais aulas, geralmente expressando
grande entusiasmo e satisfação, certamente despertara mais curiosidades sobre aquela escola e
ensino. Contudo, deve ter sido muito difícil compreender-se tais inovações didático-pedagógicas
partindo de uma escola com estrutura física tão rudimentar, nada remetendo ao novo, àquela
modernidade escolar.
Para o “Capitão” fazer-se entender, mostrar-se a que veio e a cidade melhor saber
dele, outras novas práticas ainda haveriam de ocorrer. Para um bom começo, já dava para Currais Novos perceber mudanças em seus desfiles, comemorações, festas e demais eventos públi-
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cos cívico-religiosos pois esses se tornavam mais representativos, garbosos, ostentando novos
aparatos e rituais. Na verdade, essa foi uma das formas pela qual o Grupo inscrevia sua cultura.
Cultura, essa, própria da forma escolar, grupo escolar, que, de fundamental, além de possuir
caracteres específicos, devia circunscrever-se na vida social da cidade, infundindo-lhe novos
valores, padrões culturais, códigos de conduta, disponibilizando-lhe sua estrutura institucionaleducacional.
Contudo, as condições socioculturais requeridas por Currais Novos para, de fato, ser
reconhecida como uma urbes moderna e ver realmente vingar esse projeto de escola, na perspectiva das singularidades com as quais essa cidade haveria de substanciar o seu “Capitão Mor
Galvão”, ainda deixavam muito a desejar. Pelo menos, uma década ainda seria preciso para
esse Grupo vir a se tornar símbolo da modernidade educacional dos currais-novenses.
Grupo Escolar Capitão Mor Galvão e o esboço de uma cultura escolar: grupo escolar
A partir dos anos vinte daquele século, a privilegiada posição desfrutada por Currais
Novos entre os grandes produtores de algodão outorga-lhe certas condições. Essa cidade passa
a viver um grande boom econômico em vínculo com uma certa projeção política. A presença de
seridoenses de elevado prestígio social ver-se predominar nessas instâncias e a ocuparem o
centro da cena. O nome do caicoense José Augusto Bezerra de Medeiros desponta como uma
das mais expressivas lideranças do grupo político-partidário em condições de afrontar as forças
até então dominantes, havendo, inclusive, galgado o governo do Estado, a partir de 1924. Em
1928, evidenciando a estatura de sua liderança, elege seu sucessor o serra-negrense Juvenal
Lamartine de Faria. Por sua vez, em Currais Novos, apesar de já falecido, o Cel. José Bezerra
de Araújo Galvão continua consagrado como líder maior dessa cidade e é rememorado como o
“grande Patriarca do Seridó”2. Foi ligado àquele grupo politicamente e por laços de família,
além de pertencer à mesma região.
É nessa próspera ambiência político-econômico-social que despontam demais outros
homens movidos pelos ideais de modernidade e com o propósito de remover-lhe as barreiras.
Foram sujeitos que no plano dos discursos entraram em confronto com uma Currais Novos ainda arraigada à cultura da oralidade, de hábitos, costumes, práticas que mais lembravam uma
vida ditada pelos caprichos de um habitat rural. Imbuídos da possibilidade de uma nova racionalidade social, fazendo uso da palavra, esses senhores exercitaram a apologia ao novo, ao
desenvolvimento, aos avanços tecnológicos, sem se intimidarem com os altos níveis alcançados
por outros centros urbanos. (BARROS, 2004). Dentre as falas de cunho civilizatório que melhor
compuseram as páginas dos jornais O Galvanópolis e O Porvir e a revista Ninho das Letras, respectivamente, os primeiros nomes de intelectuais a serem relembrados são os de Tristão Barros, Manoel Rodrigues de Melo, Ewerton Cortez, Mariano Coelho, Vivaldo Pereira, Maria do Céu
Pereira, Pedro Pereira. Esses senhores, em companhia de outros, criaram instituições, agremiações, associações. Todas, identificadas e movidas pelo ideal do novo projeto de sociedade. No
campo do empreendedorismo, houve os que assim também se comportaram: homens de negócio, do comércio, aspirantes a industriais que entre outras aquisições fizeram Currais Novos
ganhar uma descaroçadoras de algodão servido para redefinir funções e provocar outras profundas mudanças nesse setor produtivo.
Na instância do poder público local, à frente do que se chamou Intendência Municipal,
o Cel. Antonio Raphael tanto promoveu o reordenamento urbano da cidade, como introduziulhe elementos símbolos da modernidade em curso: energia elétrica, iluminação pública, arborização pública, praças, coreto, monumentos, realinhamento e reordenamento de ruas, entre
outras obras. Contudo, o embelezamento maior da cidade e sua transfiguração ficaram por conta da edificação de belos e suntuosos casarões, cada qual esmerado em estilo, deixando à mos-
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tra sinais da riqueza de seus proprietários que, com certeza, advinha principalmente da cultura
do algodão.
Foi no ritmo dessas modernidades urbanístico-arquitetural que o Grupo Escolar Capitão Mor Galvão atingiu o seu ápice em termos de estrutura física. Ganhou uma sede própria. Se
levado em consideração tantas instituições da municipalidade desprovidas de tal benefício, uma
edificação com condições apropriadas para a educação escolar, com certeza, denotou muita
importância. Se isso não bastasse, foi essa edificada no principal logradouro da cidade (denominado, depois, de Av. Cel. José Bezerra), ocupando o centro da Avenida. Além do mais, foi
posicionada de tal forma que mais parecia assim dever ser para ficar à vista de todos, seja qual
o ângulo onde se posicionasse o admirador. Seguramente, naquele novo projeto de sociedade,
o GECMG ganhar um prédio próprio, significou alçar uma “expressão máxima que o fator educação assumia no meio social e no ambiente urbano”. (MOURA; BARROS, 2007).
Aquela sede, hoje, apenas existente na memória iconográfica e dos sentimentos saudosistas, foi solenemente inaugurada em 1927, entrando gloriosamente para a história da cidade. Nos registros das reminiscências, os ecos daquele acontecimento, pelo menos até o final
dessa década, foram associados a nomes como os dos professores Francisco Leite de Carvalho,
Gilberto da Cunha Pinheiro, Maria Izaura Pereira Britto, Maria Elcina de Carvalho, Maria Izaura
de Carvalho, Letícia Pegado Cortez, Maria da Glória Silveira, Nicaulis do Carmo e Silva e Petronilla de Paula Souza. Respectivamente, os dois primeiros acumularam a função de diretor, os
demais, somente exerceram a docência. Nesse mesmo recorte temporário, sobre os agentes
que exercerem a função de conselheiros escolares, homens vigilantes das normas institucionais
do ensino, veem à lembrança nomes como os de José Domingos de Carvalho, Odilon Coelho de
Albuquerque, Pedro Pereira, Antonio Raphael e Mariano Coelho.
Para o Grupo Escolar Capitão Mor Galvão a aquisição da sua sede somada à obtenção
de um conjunto de suportes em termos de escrituração, mobiliário, legislação e artefatos didático-pedagógicos houve de lhe revigorar a experiência. Ao Departamento de Educação do Governo Republicano do Rio Grande foi a quem coube lhe prover tais suportes
materiais/normativos. Dentre esses, para atender as múltiplas competências interdependentes
do fazer escolar catalogamos nos arquivos do “Capitão”: Livros de Termos de Visita e Exame,
Livros de Matrícula, Livro de Inventário. Em edições reeditadas ou em versões originais, tais
dispositivos institucionais serviram para infundir uma política educacional de governo e ao
mesmo tempo fazer vingar uma experiência de escola primária.
Assim, cumprindo a função de registrar práticas técnico-administrativo-pedagógicas,
vamos encontrar como uma das pioneiras fontes documentais daquele Grupo, o Livro de Termos de Visita e Exame. Esse Livro evidencia o “Capitão” está assimilando a cultura do registro,
aprendendo a prática moderna de se criar uma memória institucional escolar, adotando o método de se criar instrumentos balizadores de avaliação e balanço. Na base dessa difusão cultural, vamos encontrar o trabalho da inspeção escolar operacionalizado pelo Estado. O intuito era
acompanhar, checar, ter controle sobre as unidades escolares, especialmente as escolhidas para implantarem modelos de ensino/forma escola. Aos Inspetores de Ensino coube essa função.
Em visita, quando o esperado não era satisfatório, não correspondendo às expectativas, também não faziam concessões. É emblemático o comentário registrado pelo então Inspetor do
Ensino, senhor Francisco Gonzaga Galvão, em “termo de visita” realizado em 31 de julho de
1929 à chamada escola isolada masculina do Grupo Escolar Cap. Mor Galvão:

Há muitos dias venho, vez por outra, visitando a escola [...] sob a regência effectiva do professor Gilberto Pinheiro, onde se acham matriculados 33 educandos, dos quais estiveram presentes hoje 17, assim
distribuídos: 1ª secção 7; 2ª 4; 3ª 3; 4ª 3. Não poderia deixar de me
causar desagradável impressão a irregularidade com que os alumnos
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frequentam as aulas. D’ahi a falta de melhores aproveitamentos e a
queixa constante dos respectivos paes, que seus filhos nada aprendem nessa escola. (TERMO DE VISITA, 1920, p. 5 v).
Conforme evidenciado, esse tipo de registro, escrita, documentação está associado à
estratégia de concretizar, dar continuidade, fazer durar, garantir, ordenar, controlar, conferir. O
governo republicano se mostrou desenvolto na produção de escritas, no registro do seu fazer
institucional. Nesse ponto, invocando o que analisara Chartier (1990) sobre os recursos materiais necessários ao desenvolvimento do Estado Moderno, é possível afirmar que aquela escrituração da qual estávamos falando pode ser associada à que era necessária e da competência da
cultura letrada para dar suporte e fazer vingar o Estado Moderno, conforme o entendimento do
autor. O Brasil, como Estado Moderno, naquele momento, vivia uma nova fase e passava por
mais uma experiência de forma de governo. Particularmente, no que essa discussão nos remete
ao caso do GECMG, fica a compreensão do quanto pontuava uma identidade na medida em que
se inseria naquele projeto de Estado Republicano.
Práticas culturais no GECMG: entre ritos e formalidades criando simbologias e formando uma identidade escolar
É legítimo que nasça junto a toda nova experiência, seja qual o campo de ação, uma
estrutura multifacetada a lhe dar suporte e que venha a renovar-se a cada avanço. Por isso,
avaliamos que o patrimônio material acima elencado: escrituração, mobiliário, legislação, artefatos didático-pedagógicos tenha sido decisivo para a criação e sedimentação da experiência
GECMG. Por outro, pesaram sobremaneira a introdução de práticas escolares ao fazer uso desse suporte. Nesse, inscreveram-se simbologias impressas pelos ritos e formalidades dessas práticas a configurar uma cultura escolar. O desafio era fazer vingar uma forma escolar pautada no
reordenamento de hábitos, usos, costumes, posturas, saberes, disciplinamentos, expressando o
realinhamento de certas normas e valores, a infundir novos sentimentos como o de civismo e
patriotismo e, assim, formar o novo homem sob os mais diversos aspectos civilizatórios. Afinal,
a construção desse novo homem exigia toda uma outra série de novas competências, inclusive
as ofertadas pela escola onde exemplarmente se entrelaçam o simbólico e o material/instrumental. (CHARTIER, 1990).3
Neste estudo, dentre as práticas culturais que a partir de 1919 foram postas em prática no “Capitão Mor Galvão”, damos especial destaque aos exames escolares. Sabemos que
se trata de um instrumento pedagógico básico engendrado no interior da própria escola, mas
que buscava marcar a diferenciação simbólica da nova forma escolar. Da mesma forma que
nasce associado à ideia de promover, graduar, elevar, aprovar méritos, também, à intenção de
excluir, eliminar, rebaixar, reprovar incompetências. Esse seu duplo caráter finda ensejando
crônicas escolares curiosas, o que se constituem em fonte privilegiada da tessitura de uma cultura escolar. Como genuíno produto da cultura escolar, muito se colhe dos raios de ação que os
exames são capazes de produzir. Chega até a influenciar condutas, posturas, opiniões que muitas vezes funcionam censoras. Em decorrência, ver-se correr livremente na escola o estigma do
aluno bom, fraco, sabido, inteligente, bem comportado, mal comportado, chato, simpático,
obediente, disciplinado, desobediente, indisciplinado, e tantos outros perfis engendrados. Não
há aluno que escape desse crivo. As crianças do GECMG provavelmente pontuaram sua passagem por essa escola pela forma como foram vistas, e mais certo que o juízo que faziam delas,
em parte, era fundamentado no nível de desempenho que obtinham nos exames.
Entre os anos 1911 e 1918, não há registro de práticas sistemáticas legitimando o ensino do “Capitão” através de exames. Contudo, alguma espécie de provação deve ter havido
para atestar alguma habilidade intelectual dos alunos ou o interesse desses pela aprendizagem
escolar. Com certeza, a partir dessa última data, dentre as inovações que aos poucos foram
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postas em prática nesse Grupo, houve a obediência a uma regular realização de exames. Afinal,
o “Capitão” haveria de se tornar uma escola divisada.
Segundo o “Livro de Termos de Visita e Exame” protocolado pelo Inspetor de Ensino
Amphiloquio Carlos Soares da Câmara, somente a partir de 19194 é que a promoção dos alunos
de uma “Secção” a outra (hoje, denominada de Série ou Ano5) passou a se dar através de um
exame. Na base da formalidade dando corpo a essa prática, havia um dispositivo normativo
determinando que o exame que o aluno deveria se submeter ocorreria às vistas de uma Banca
Examinadora.
O adendo ao aspecto protocolar significou sobrepujar os educandos a um duplo desafio: provar conhecimento oralmente e ter de ser perante uma Banca qualificada e um público
cativo: a Banca devendo ser composta pelos sujeitos profissionais do ensino daquela escola e
um membro do Conselho Escolar e o público devendo ser formado pela presença dos pais dos
educandos e demais pessoas interessadas em testemunharem a sessão. Certamente que isso
foi uma novidade para alunos, para suas famílias e para a cidade. A repetição desse cerimonial
de avaliação foi capaz de redimensionar as circunstâncias de um simples exame até então de
costume que eram marcadas por improvisos, por um processo assistemático. No novo espectro,
o aluno fora lançado a uma exacerbada exibição. Muitas vezes, tratavam-se de crianças com 7,
8, 9 anos de idade que, mesmo indefesas, a expectativa era para que se comportassem desenvoltas diante de olhares censores de adultos a lhes passarem ansiedade, consternação, aflição.
Da mesma forma, sob a escuta de ouvidos bem mais atentos para os seus deslizes, erros, enganos, falhas de memória. Uma vez tornada tradicional, essa ritualidade rendeu àqueles exames redobrada autoridade e impingiu-lhes respeito. Como produto de um cerimonial e seus
ritos propulsores de fortes significados, identificamos estar origem dos exames a imagem de
obstáculo natural; de instrumento fragilizador; de prática a ser temida, e, portanto, podendo
ser evitada, se fugir dela. Então, medos, temores, receios, covardias também contam como
facetas da cultura escolar. Que falem os números GECMG filtrados por esses sentimentos por
conta daquele mecanismo.
Em 1919, assim como em 1920, 21, 25, 26, 27, observando-se os índices de aprovações, especialmente os de concluintes do Curso Elementar Masculino, veremos que foram muitas as desistências, muitos os fracassos e pouquíssimos os sucessos. Estudar, parecia não ser
uma atividade prazerosa para aquelas crianças. Nessa primeira data, por exemplo, dos 05 alunos habilitados para prestarem os chamados Exames Finais desse Curso, 4 faltaram provavelmente para se pouparem do vexame da reprovação. Parece que essa atitude era aceita sem
grandes dramas. Parece que havia uma cumplicidade, uma compreensão. Antonio Othon Filho
fora o único aprovado naquele ano, obtendo a nota máxima: Distinção6. No ano seguinte, enquanto José Anysio Gomes Cortez, José Leôncio de Souza e Bertholdo Cardoso Vianna concluíram o Curso com a nota: Plenamente, 2 desistiram, simplesmente faltaram aos exames. Em
1921, não houve nenhum concluinte, pois, dos 3 candidatos, 1(um) foi considerado Inabilitado,
ou seja, Reprovado e 2 (dois) não compareceram. Em 1922, 23 e 24 não houve registro. No
“Livro de Termos de Exame” as páginas reservadas a tal fim se encontram em branco. Já no
ano de 1925 houve a novidade desses exames serem realizados reunindo alunas e alunos, ou
seja, a turma masculina e a feminina submetidas à mesma banca e público. Nesse ano, considerando-se somente os meninos, Francisco dos Santos, com Distinção, e Manoel Dino de Oliveira, com Plenamente foram os aprovados, enquanto 9 alunos foram classificados Inabilitados.
Em 1926 e 1927 não houve nenhum aprovação. Respectivamente, 9 e 10 alunos. Até que esses
alunos se submeteram ao exame, porém todos foram considerados Inabilitados.
Sobre essa série histórica em destaque, compreendendo 6 anos de funcionamento do
Curso Elementar Masculino do GECMG, se ficarmos com os escores mais significativos teremos
o seguinte quadro em ordem decrescente: 69% inabilitados, 18% faltosos e 13% de aprova-
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dos, do total de 45 alunos7, ou seja, o malogro do GECMG em termos de aproveitamento escolar quase atingiu a cifra de 90%.
Razão para tanto insucesso, entre outros fatores, aferimos principalmente o papel daquelas formalidades a impingirem embaraços, bloqueios, dificuldade. Ainda que seja essa uma
realidade generalizada do ensino por aquela época, mesmo assim, na prática, realizar exames
adquirem particularidades segundo cada escola e lugar como os demais outros aparatos. Pensando no dia a dia do GECMG ficamos a imaginar cenas desse cotidiano que se perderam na
memória deixando-nos privados de imagens do estilo pessoal daqueles professores. Mesmo
premidos pelos valores da época, os costumes locais e os ditames institucionais, conjecturamos
que imprimiram subjetividades, seja no modo como controlam o tempo escolar, como racionalizaram os espaços, como adequaram as Bancas e, principalmente, como impregnaram com seus
caráteres o uso dos dispositivos regimentais. Presumimos, por exemplo, a variedade de temores dos alunos ao enfrentarem as arguições. Deve ter pesado a postura de cada professor: uns
transmitindo mais habilidade didática, confiabilidade, empatia, outros levando a bloqueios, medos, insegurança. O mesmo deve ter ocorrido quando da apresentação das notas: uns imprimindo mais imparcialidade, portanto, fazendo aquelas serem melhor recebidas, aceitas como
justas; outros, parecendo mais passionais levavam a insatisfações, inconformismos, vistas como
uma injustiça. Então, quem era sido mais pretendido como arguidor(a): Gilberto da Cunha Pinheiro ou Maria Izaura Pereira Britto? Maria Izaura de Carvalho ou Letícia Pegado Cortez? Maria
da Glória Silveira ou Nicaulis do Carmo e Silva? Petronilla de Paula Souza ou Maria Elcina de
Carvalho?9 Afinal, gestos, modos, atitudes fazem das práticas fontes de simbolismos. Daí o destaque para esse instrumento/mecanismo. Como vimos, no GECMG os exames foram profícuos
em dificultar e econômicos em premiar. Contudo, parecendo contraditório, estimamos que sejam quais as trajetórias estudantis, o aluno que conheceu o sucesso, esse sempre pareceu ser
maior, para os que experimentaram fracasso, na ordem inversa, esse sempre aparentou ser
menor. Afinal, a existência de jovens estudantes em terra de analfabetos dando sinais de uma
nova performance social, munidos de reservas morais e intelectuais para a construção de novas
relações entre conterrâneos e comunidades circunvizinhas, gozando da prerrogativa de irem um
pouco além do simples ler, escrever e contar, não podia ter outro o resulto: crédito e confiabilidade para aquele projeto de escola que em parte se sustentava pela forma como examinava
seus alunos.
Entusiasta desse projeto, como educador, intelectual e homem público vamos ver José Augusto Bezerra de Medeiros8 dispensar uma atenção toda especial ao GECMG, justo quando
encontrava-se confortavelmente desenvolto numa atmosfera político-partidária, por desfrutar
de uma liderança fortalecida. Habilidoso, soube equilibrar interesses públicos e privados. Considerando tais condições é como podemos entender os ecos da “excursão” da sua caravana por
Currais Novos da foram como foram captados por vários órgão da imprensa especialmente, os
de Currais Novos.
Na agenda do governante, consta que dentre os compromissos, o principal a cumprir
era inauguração da sede do GECMG. Fala-se em “longo cortejo de automóveis” a recepcionar
José augusto que fora “entusiasticamente aclamado”.
Em mensagem enviada à Assembleia Legislativa do Estado, no ano de 1927, o último
do seu governo, o relato que se segue bem revela o desejo desse político de levar ao interior
do Estado os grupos escolares como novos ícones institucionais e símbolos da escolarização
moderna.

Os novos prédios escolares inaugurados no corrente ano, em Patu,
Lages, Angicos, Currais Novos, Flores e Porto Alegre são a nota mais
relevante de todo o balanço desse serviço. São realmente edifícios
amplos, higiênicos e apropriados ao seu destino, e que podem ser co-
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tejados com os dos outros Estados mais ricos e mais adiantados, sem
nenhum desdouro para nós. (MEDEIROS, 1984, p. 245)
Tais observações contidas em relato oficial do governo do Rio Grande do Norte são
compatíveis com o registrado pela crônica autoanalítica que compreende e identifica prédio escolar edificado em Currais Novos para funcionamento do Grupo Escolar Capitão Mor Galvão como sendo: “Aparelhado de excelente material pedagógico, [...] e que satisfaz, também, a todos
os requisitos higiênicos, com amplos e excelentes salões”.
Os exames sscolares dos quais essa instituição se apropriará como requisito para ascensão dos alunos aos graus acadêmicos, com o passar dos anos, se revestem em grau crescente de seu poder simbólico. O local anunciado para realização dos mesmos já não é mais
identificado por uma simples numeração enunciativa, por exemplo, sala 1, sala 2... As salas
passam a ser identificadas como salões e estes rotulados por nomes de personalidades históricas, especialmente políticas, da vida currais-novense. São formalidades que não apenas dizem,
mas engendram aspirações e determinam modos de ser, compatíveis com o que pontua Michel
de Certeau:

As práticas permitem apreender os modos de uma nova combinação:
elas definem, com efeito, o campo onde se efetua o deslocamento
que irá refluir sobre as ideologias. Sua formalidade diferente manifesta seu reemprego com outro funcionamento. (CERTEAU, 2006, p.
160 – grifo do autor)
A escolha de um local para realização dos exames no Capitão Mor Galvão, pelo que
representaria para a sociedade currais-novense, não haveria de se restringir apenas ao princípio
da adequabilidade, era necessário muito mais. Além de amplo haveria de cercar-se de toda aura simbólica dos nomes que o chancelavam. É nessa ótica que se compreende quando em 14
de novembro de 1927anunciou-se a realização dessa atividade, os locais que serviriam de cenário e para os quais deveriam atores e platéia de se dirigir, são garbosamente identificados e
anunciados revestindo-se de valor simbólico. Uma simples sala de aula distinguida antes por um
numeral, adquire outra dimensão passando a ser identificada como Salão Cel. José Bezerra.
Suas dimensões tornam-se outras; já não é mais vista pelo simples espaço físico de que dispõe,
mas pelo que representa a partir do nome que doravante lhe designa. O espaço físico se consubstancia de uma dimensão simbólica que pouco tem a ver com a real materialidade.
Há, portanto, o claro imbricamento entre o material e o simbólico na prática dos exames escolares no âmbito do GECMG. Houve um momento em que essa escola precisou extrair
mais dividendos desse recurso pedagógico seletivo. Eles não apenas serviriam para atestar se
estava o aluno examinado apto a galgar um novo patamar, adentrar uma nova série, um novo
grau; mais do que isso, os exames escolares emprestam àquela escola um ar de seriedade, de
austeridade e de respeito ao seu fazer acadêmico. O valor das propriedades físicas do ambiente
escolhido parece subsumir-se a um outro valor que entra em cena com força suficiente para
imprimir-lhe significância. Desse modo, a trajetória do GECMG, pelos exames escolares foi revigorada com novos ritos e formalidades propiciando uma redefinição de sua imagem pelo poder
do conteúdo alegórico dessa prática.
Considerações finais
O conjunto das ações, dos modos como professores(as), alunos(as) e funcionários
que agiram no dia a dia do GECMG, somados à forma como pais, representantes e administradores educacionais, sociedade currais-novense e a circunvizinhança se inter-relacionaram com
essa escola propiciaram representações. Forneceram subsídios para que desse Grupo fosse
formada uma imagem.
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Em sua trajetória, houve momento em que o “Capitão” foi bem cuidado. Recebeu especial atenção de governantes. Até visita10 recebeu de um deles para atestar in loco as condições de funcionamento. Tudo leva a crer que as décadas de vinte e trinta foram bastante ricas
pelos suportes materiais e formalidades das práticas escolares que esse Grupo conhecera, revertendo-se isso em grande estímulo, fazendo com que não viesse a ser interrompido seu funcionamento, o que era comum isso ocorrer.
As trajetórias, contudo, nem sempre são uniformes, nem sempre seguem caminhos
ascendentes. O GECMG ao longo dos seus 100 anos conheceu muitos momentos de crise, de
pouco caso, fraco entusiasmo. Também, momentos vivenciou de euforia, entusiasmos. Daí muitas identidades legadas, múltiplas lembranças, reminiscências. Privilegiamos o período que vai
de sua criação ao início dos anos 40 por considerar que é esse o período da sedimentação de
sua experiência (1912-1941). É a importância que damos a esse instante de sua trajetória. Esse
espaço temporário foi-lhe por demais significativo. Fundamentalmente, o conjunto das práticas
que nele entraram em uso, os suportes materiais que lhe foram concedidos, as medidas institucionais/legais que lhes atingiram, as condições estruturais que lhe foram dispensadas cumpriram um papel decisivo: fizeram vingar um modelo de ensino, a forma escolar Grupo Escolar.
Essa forma escolar fora a que a República Brasileira escolhera como política de Estado, como
modelo oficial de ensino primário pelo quanto guardava relação com o novo modelo de sociedade moderna que essa República julgava projetar no Brasil. O status galgado pelo GECMG significou o coroamento desse modelo de sociedade e escola para o currais-novense.
Decisivamente, no campo educacional, o GECMG fora para Currais Novos seu símbolo
maior de modernidade. Através dele formara uma elite segundo os novos padrões morais, educacionais e sociais. A cultura da socialização pela escola, sob os aportes desse Grupo, parece
que fora assimilada. O que antes podia acontecer de forma assistemática, espontânea, precária,
ao espelharem-se no “Capitão”, os currais-novenses aprenderam a exigir mais atenção, querer
mais escola para seu Município, exigir que institucionalização do ensino se expandisse. Já não
era mais possível acomodar-se à cultura oral típica de uma época que se tornava cada vez mais
subsumida à cultura da escrita, do ler e do escrever. Currais Novos modernizava-se. Conhecia
os primeiro sinais de vida urbana moderna. Compreendera umas das competências dessa sociedade com vistas ao futuro. Talvez por isso, tenham aceitado como eram tratados seus filhos
naquela escola, ou seja, ainda que sob os estigmas de traumatismos pelo fantasma dos exames
escolares. Ao contrário, o que exigia deles era corroborar com a educação das famílias. Alguns
pais passaram a sonhar seus filhos doutores. E viam que aquele era o caminho: o da disciplina
pela escola, do saber letrado, dos conhecimentos e habilidades intelectuais, hábitos e posturas
morais civilizados onde coube o respeito e orgulho pela pátria e pela família.
No plano individual, julgamos que dentre os afazeres escolares a realização dos exames foi uma das práticas escolares a reunir mais significações por representar um momento
decisivo na trajetória estudantil. Estava em jogo uma projeção social, um redimensionamento
dessa posição. Obter sucesso na trajetória escolar significou para aqueles, principalmente para
os que se submeteram e foram aprovados nos exames, reconhecimento e realização pessoal.
Haver concluído o Curso Primário se tornou uma carta de apresentação de alto valor representativo, simbólico, até hoje, com validade reconhecida.
Conclui-se que o Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, ao abrigar e difundir aquelas vivências escolares, se inseriu na modernidade, e contribuiu para aproximar Currais Novos da
mesma permitindo não apenas aos alunos, destinatários diretos de tais ações, mas à comunidade currais-novense a compreensão de um novo modelo, uma nova forma escolar, da escola
graduada, na qual os alunos são reunidos em espaços específicos conforme suas competências
no domínio dos conteúdos para uma modernidade urbana que se avizinhava.
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Notas
1
Expressão usada por Bourdieu para distinguir um dos campos de produção de bens simbólicos
ao analisar o sistema de produção, reprodução e difusão desses bens no contexto das relações
objetivas entre as diferentes instâncias sociais. Cf. Bourdieu, Pierre. A economia das trocas
simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 105.
2 Em seu discurso na sessão de inauguração da Sede do GECMG, fazendo uso dessa expressão
foi assim que o Sr. Abílio Cezar invocou o nome de José Bezerra de Araújo, falecido no ano anterior àquele evento. Cf. A Excursão do Presidente José Augusto. Jornal A Republica, Natal, 11
de setembro de 1927, p. 1-2.
3
Aqui, tomamos emprestado o construto teórico elaborado por R. Chartier quando desenvolve
a ideia do duplo caráter que se imbricam nas práticas culturais, quais sejam, o material e o
simbólico. Cf. Chartier, 1990.
4
No início desse Livro, na chamada folha cega, é onde consta o registro de protocolo assinado
por esse Inspetor de Ensino, em 22 de janeiro de 1918, asseverando tratar-se de um Livro de
duzentas folhas numeradas e rubricadas com sua rubrica. Curiosamente, as páginas 1 e 1v
encontram-se em branco, provavelmente por um engano, no ato de folhear o livro. Na página
2, há o seguinte registro: “Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, em Currais Novos, 10 de julho de
1918”, também assinado por Amphiloquio Câmara. Checando essas datas, provavelmente
aquele registro protocolar tenha se dado em Natal, no local onde funcionava a Inspetoria de
Ensino Público e, somente entregue, in loco, ao seu destinatário, praticamente seis meses
depois. Com essa nota da página 2, com certeza quis esse inspetor selar a entrega oficial.
Assim, cumprindo os fins para os quais se destinava o Livro, nas páginas 2v, 3, 3v e 4 é onde
consta o seu primeiro registro. O privilégio coube a um “Termo de Visita”, em 24 de março de
1919, mas o Inspetor de Ensino a assinar já foi outro, Francisco Gonzaga Galvão, por sinal,
natural de Currais Novos. O primeiro “Termo de Exame” veio em seguida, ocupando as páginas
4v e 5, em 28 de novembro desse mesmo ano, onde, ao final, leva as assinaturas desses dois
professores e a de um membro do Conselho Escolar.
5
De acordo com o “Livro de Termos de Visita e Exame” o uso da expressão Secção se manteve
até 1926. Para dizer a mesma coisa, a partir de 1927 foi introduzida a palavra Classe, depois,
substituía por Ano. Contudo, mesmo que o uso de cada uma dessas expressões indique haver
predominado num certo período, isso não significa que tenha sido uma regra rígida. Por vezes,
recorreu-se a uma ou outra, inclusive, à terminologia “Cadeira”, que remonta às origens de
uma incipiante organização do ensino escolar.
6
Na ordem decrescente, a notas atribuídas aos alunos possuíam a seguinte designação:
Distinção, Plenamente, Simplesmente e Inabilitado.
7
Lembramos que nesse total não estão contabilizados os alunos dos anos 1923, 24 e 25, por
motivo já esclarecido.
8
Sobre a trajetória de José Augusto, cf. Araújo, Marta Maria de. (1998).
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9

Privilegiamos nomes de professores que fizeram o GECMG até o ano de 1930, para demarcar
uma período limítrofe, divisor, vamos dizer assim, de virada, pois essa instituição vai passar por
um novo estágio de experiência e, até certo ponto, as condições de funcionamento vão ser
mais favoráveis. Então, evitamos comparar professores de épocas de estruturas desiguais.
10
No “Livro de Termos de Visita e Exame”, na p. 42, datado de 11 de julho de 1929, há o seguinte registro assinado pelo governador Juvenal Lamartine: “Visitei nesta data o Grupo Escolar
Capitão Mor Galvão desta cidade, onde funcionam quatro classes todas com boa matrícula e
regular frequência. O prédio está em boas condições de asseio e preenche bem seus fins. O
corpo docente se esforça por bem cumprir os seus deveres.”
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No presente texto, abordamos a escola primária rural no então estado de Mato Grosso,
mais precisamente na esfera da Primeira República e parte da chamada Era Vargas. Trata-se de
enfoque histórico com elementos, dados e análise retirados de Tese recentemente defendida1.
Para tanto, são elencados fontes bibliografias e primárias em auxílio da narrativa aqui estabelecida. No decorrer do artigo, o enfoque recai também na preocupação de estabelecer o cenário brasileiro e mato-grossense do período, apontando para tanto características da Era Vargas, como foi
o movimento denominado de “Marcha para o Oeste”, as escolas rurais, além de outros.
O cenário brasileiro e mato-grossense
Estudiosos e pesquisadores nem sempre são consensuais sobre os fatores determinantes da ruptura política no final do século XIX, no Brasil. Há, entretanto, concordância em que
setores militares, como os quadros do exército, tenham exercido papel decisivo na reorganização política do país.
O lugar do Brasil, entre as nações mais avançadas, encontrava-se em questão nesse
período. No centro dos discursos, havia posições centradas na necessidade da superação do
arcaico em face da guinada promovida pela modernização do país, que deixaria de ser essencialmente agrícola, integrando-se aos modos de produção modernos. Demandava-se, assim, uma
adequação de setores e classes sociais, anteriormente não contemplados com a incipiente escolarização no país, a uma nova realidade.
O regime republicano promoveu transformações econômicas, sociais, políticas pouco
consideráveis, não marcando, pois, o ingresso imediato do Brasil no concerto das nações civilizadas. A República não promoveu, como frequentemente se afirma, o desfecho das questões
seja religiosa, seja militar, nem tampouco o fim dos excessos cometidos pela Coroa ou, ainda, a
solução para a insatisfação dos fazendeiros com a abolição da escravatura. Não foi também
fruto de uma antiga e irreprimível aspiração republicana, que se manifestara desde os movimentos revolucionários ocorridos depois da Independência; muito menos, seria a expressão do
desejo libertário de segmentos oprimidos das classes populares ou dos anseios liberais de uma
nascente classe média urbana, que os militares representavam.
A formação de uma classe média urbana, a partir da segunda metade do século XIX, significou uma das mudanças sociais decisivas para o fim do regime imperial. Incapaz de sozinha
alterar a sociedade, a classe média nascente, na qual se somavam empregados e funcionários,
configurou-se em torno da força militar do Exército, porta-voz dos ideais republicanos, tornando,
assim, uma suposta identificação entre classe média e Exército plausível. Embora industriais e
comerciantes ligados à classe média militar pudessem ter entre si discrepâncias de ideias e antagonismos, estavam ligados pelo mesmo imperativo de alteração dos quadros vigentes:

Por sua vez, nem os militares que se aglutinaram em torno de Deodoro da Fonseca, nem os jovens oficiais que apoiaram Floriano Peixoto
foram representantes dos interesses de uma classe social. Inspirados
no Positivismo, os tenentes declararam-se soldados-cidadãos, rebelaram-se contra o governo federal e queriam salvar o país, pondo-o no
rumo do progresso técnico e industrial. Fiéis à ideologia das Forças
Armadas, queriam um Executivo forte, eram contrários à idéia de federação e não acreditavam que o liberalismo autêntico fosse o caminho para a recuperação do país. Faziam restrições às eleições diretas,
ao sufrágio universal, insinuando a crença em uma via autoritária para
a reforma do Estado e da sociedade. (FAUSTO, apud PATTO, 1999, p.
168).
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A mudança no campo político foi, acima de tudo, resultante da cisão de elites que se configuraram no cenário social e político, ao longo do Segundo Reinado. As tensões que movimentaram o país em direção ao novo regime tiveram origem na quebra de unidade da classe dominante
brasileira em razão de mudanças econômicas que ocorreram a partir de 1850 e resultaram no
exercício cindido do poder econômico e do poder político. O conflito básico que trouxe o fim do
período monárquico não se deu entre um Brasil moderno, progressista, desejoso de democracia,
representado pelas classes médias urbanas, e um Brasil conservador, regressista, afeito a concepções políticas totalitárias, representado pelas classes oligárquicas do Império. Os grupos em confronto eram dois setores da classe que garantiram a sobrevivência do regime imperial: de um
lado, as chamadas oligarquias tradicionais dos senhores de engenho do Nordeste e dos barões do
café (monarquistas, escravistas, decadentes), apegadas a relações de trabalho e a formas de
produção ultrapassadas, mas detentoras de poder político; de outro, as novas oligarquias dos fazendeiros do café do Oeste paulista que, embora ocupando lugar central na economia do país,
não dispunham de poder político. De fato, o ambiente ao final do século XIX e início do XX, foi
sem sombra de dúvida agitado, preenchido por revoltas, pequenas convulsões sociais, permitindo
compreender os desafios que se colocavam às lideranças de então.
Por outro lado, as primeiras do século XX foram marcadas por esforços por parte do
Estado brasileiro em definir, bem como nacionalizar as suas fronteiras. Nesse sentido, fazia-se
necessário integrar regiões limítrofes como Mato Grosso ao corpo da pátria2. Medidas como a
construção das linhas telegráficas pela Comissão Rondon de 1892 a 1915, a edificação e ampliação de quartéis (em Corumbá e Campo Grande) e a extensão dos trilhos da Noroeste do Brasil, colaboraram com mudanças no panorama econômico e populacional do estado (mesmo que
gradativas) e, em especial, na região sul do então Mato Grosso. Dois fatores encontram-se nesse rol, com a entrada de migrantes (paulistas) e imigrantes (japoneses, libaneses etc.) que se
estabeleceram ao longo do trajeto da ferrovia, contribuindo para o aumento populacional e
crescimento das cidades.
A partir de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, houve uma intensa aceleração do desenvolvimento industrial no país. Entre 1929 e 1939, a indústria cresceu 125%, ao
passo que, na agricultura, o crescimento não ultrapassou 20%. Esse desenvolvimento deu-se
por causa da diminuição das importações e da oferta de capitais, que trocaram a lavoura tradicional, em crise, pela indústria. Foi a participação do Estado, com tarifas protecionistas e investimentos, porém, que mais influiu nesse crescimento industrial. Diferentemente do que ocorreu
na Primeira República, surgiram planos para a criação de indústrias de base no Brasil. Assim, a
sociedade brasileira vivenciou mudanças consideráveis. Acelerou-se o processo de urbanização
e setores, antes afastados da partilha do poder, começaram a participar cada vez mais da vida
política. Vargas, com uma política de governo dirigida aos trabalhadores urbanos, tentou atrair
o apoio dessa classe fundamental para a economia, pois tinha em mãos o novo motor do Brasil:
a indústria. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930, resultou numa
série de leis trabalhistas. Parte delas visava a ampliar direitos e garantias do trabalhador: lei de
férias, regulamentação do trabalho de mulheres e crianças. Todo esse processo de desenvolvimento, no Brasil, foi acompanhado por mudanças nos campos cultural e educacional que acabaram colaborando para as tentativas de Vargas de imprimir novas diretrizes para a sociedade.
No campo educacional, medidas como a criação do sistema público, foram controladas oficialmente pelo governo. Esta vontade de centralizar a formação e de torná-la acessível às classes
populares ficou clara, uma vez que:

Logo depois de empossado, em novembro de 1930, uma das primeiras medidas do governo provisório foi criar o Ministério da Educação e
Saúde Pública. Para ocupar a nova pasta foi indicado Francisco Cam-

CD-ROM DE ATAS | 1480 | COLUBHE 2012

pos, integrante do movimento da Escola Nova que havia dirigido, juntamente com Mário Casasanta, a reforma da instrução pública em Minas Gerais, em 1927-1928. (SAVIANI, 2007, p.195).
Instituições e organismos representativos de lideranças do vários setores da sociedade,
também se organizaram passaram a uma espécie de reivindicação para que medidas fossem
tomadas em favor da educação no período. Nesse sentido, vozes de profissionais ligados à educação já se faziam ouvir, em especial as que ecoavam da Associação Brasileira de Educação
(ABE), com sede no Rio de Janeiro (RJ). Na I Conferência realizada em Curitiba já havia sido
discutida a necessidade de um órgão central aglutinador de propostas, ações e diretrizes para o
campo educacional. Francisco Campos, na qualidade de ministro da nova pasta, empreendeu
reforma, composta por meio de decretos, a qual recebeu seu nome:

Decreto n. 19.850, de 11 de abril de 1931: cria o Conselho Nacional
de Educação; Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931: dispõe sobre
a organização do ensino superior no Brasil e adota o regime universitário; Decreto n. 19.852, de 11 de abril de 1931: dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; Decreto n. 19.890, de 18
de abril de 1931: dispõe sobre a organização do ensino secundário;
Decreto n. 19.941, de 30 de abril de 1931, que restabeleceu o ensino
religioso nas escolas públicas; Decreto n. 20.158, de 30 de junho de
1931: organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras providências; Decreto n. 21.241, de 14 de abril de
1932: consolida as disposições sobre a organização do ensino secundário. (SAVIANI, 2007, p.196).
Com a difusão da instrução básica, Vargas acreditava poder formar um povo mais consciente e mais apto aos compromissos democráticos, como o voto, a elite política, os pensadores
e os técnicos. Dentre as diretrizes da reforma, certamente a mais emblemática e polêmica foi a
que decretou a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas, marcando em definitivo uma nova aproximação entre Estado e Igreja.
A respeito do período do Estado Novo, as várias instituições e práticas que estavam em
formação no percurso de 1930 a 1937 “se integraram e ganharam coerência” a partir do Golpe
de novembro de 1937. De forma que a “inclinação centralizadora” apresentada desde o início
da Revolução de 1930 revelava-se em 1937 de modo prático. O governo destacou interventores
para governarem os estados, indivíduos escolhidos e nomeados segundo critérios diversos. Para
o autor, porém, “nos maiores estados algum setor da oligarquia regional foi contemplado”. O
processo que levou à centralização do Estado não o induziu a se descolar da sociedade:

A representação dos diversos interesses sociais mudou de forma, mas
não deixou de existir. Ate novembro de 1937, esses interesses se expressavam no Congresso e através de alguns órgãos governamentais. A
partir do Estado Novo desapareceu a representação via Congresso, reforçando-se o que se fazia nos órgãos técnicos no interior do aparelho
de Estado. (SAVIANI, 2007, p.201).
Em Mato Grosso, nenhuma manifestação de peso realizou-se nesse período tumultuado
e revolucionário. A presença da Aliança Liberal registrou-se de forma muito tímida, praticamente inexistente em Cuiabá e com poucos membros no sul do estado. As notícias acerca da depo-

CD-ROM DE ATAS | 1481 | COLUBHE 2012

sição de Washington Luís demoraram algumas horas para chegarem a Cuiabá, como não poderia deixar de ser, uma vez que a questão da distância, ainda não tinha sido vencida.
Quanto ao cenário político de então, no estado, cite-se que o último presidente eleito
de Mato Grosso, antes do final da Primeira República, foi o advogado Aníbal Benicio de Toledo,
cujo governo teve início em 22 de janeiro de 1930, sucedendo a Mário Corrêa. Póvoas (1995)
afirma que imediatamente a sua posse, Anibal de Toledo preparou o plano de governo e se alinhou politicamente à candidatura de Julio Prestes, fato que meses depois lhe custaria o cargo
de chefia do governo em Mato Grosso, cuja duração foi somente de nove meses e dois dias. A
política centralizadora de Getúlio Vargas se fez sentir em Mato Grosso: interventores federais
foram nomeados para curtos períodos de governo. A 16 de julho de 1934, o Congresso Nacional promulgou uma nova Constituição Federal, que foi seguida pela estadual mato-grossense, a
sete de setembro de 1935. O título de presidente foi substituído pelo de governador. Os constituintes estaduais elegeram Dr. Mário Corrêa da Costa para governador, que tomou posse como
o 12º governo constitucional. Foi este um governo marcado por agitações políticas. A normalidade voltou com a eleição de Júlio Strubing Müller pela Assembléia Legislativa para governador,
que assumiu o cargo em 04 de outubro de 1937. Ocorrendo o golpe do “Estado Novo” de Getúlio Dornelles Vargas a 10 de novembro de 1937, o estado de Mato Grosso passou ao regime de
interventoria novamente.
Visando a alargar a ocupação dentro das fronteiras físicas do país, decidiu-se ocupar
os grandes vazios demográficos existentes no Oeste do território brasileiro, iniciando-se, certamente, um dos mais ambiciosos projetos colonizadores já desenvolvidos por um governo no
Século XX. Ao final de 1937, durante a transmissão radiofônica da mensagem de fim de ano à
nação, Getúlio Vargas lançou o programa “Marcha para o Oeste”, apresentando-o nos seguintes
termos:

O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para Oeste. No século
XVIII de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou na Europa e fez
da América o continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá teremos de ir buscar: os vales férteis e vastos, o produto das culturas
variadas e fartas; das estradas de terra, o metal com que forjara os
instrumentos da nossa defesa e de nosso progresso industrial. (VARGAS, 1938 apud TRUBILIANO; MARTINS JÚNIOR, 2008, p.2).
Seus pronunciamentos e falas enaltecendo a necessidade de conhecer e povoar o interior eram constantes, principalmente quando se dirigia aos aglomerados humanos, como nos
comício, passeatas, inaugurações. Em 1938, Vargas, em São Paulo, ladeado por políticos, administradores, afirmou:

Ainda há pouco, vindo do interior paulista e observando a atividade de
classes que labutavam nas lides do Estado, eu lhes disse que o Governo estava precisamente pregando uma cruzada nova, e o que eu
denominava ‘marcha para o Oeste’ nada mais era que a valorização
do sertão brasileiro, daquelas vastas zonas por nossos antepassados,
há quatro séculos, conquistadas para o Brasil, que elas precisavam ser
utilizadas por processos modernos, no interesse do próprio Brasil. O
nosso país tem necessidade de crescer, dentro de suas fronteiras, pelo aproveitamento e pelo enriquecimento da terra. Exprimindo deste
modo as idéias que em trazem até vós, digo-vos que são estes os
meus desejos, são estes os esforços do meu Governo. (BITTAR, 2009,
p.253).
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A “Marcha para o Oeste” teve, por escopo, a fundação de cerca de quarenta e três
(43) vilas e cidades, a construção de dezenove (19) campos de pouso, o contato com mais de 5
mil índios e distâncias percorridas num aproximado de 1,5 mil quilômetros (picadas abertas e
rios). O Oeste, com enorme potencial de produtividade agrícola e com as necessidades dos centros urbanos em plena expansão, possibilitou a migração de trabalhadores brasileiros, o que se
pretendeu fazer com base em pequenas propriedades de terra. Na iniciativa proposta para a
região, os colonos preferidos eram os sulistas, por serem de origem européia e terem sede de
progresso. Na perspectiva do Governo Vargas, um dos caminhos para o progresso nacional estaria na efetiva ocupação e integração das várias regiões do interior do país, bem como na exploração de suas riquezas. A integração não era apenas territorial, mas racial, moral, cultural e
política. Para que esse processo de integração pudesse efetivar-se, o Governo Varguista lançou
mão da propaganda nos meios de comunicação, da produção cultural e da educação, como
sensibilização das massas, com o objetivo de obter uma resposta satisfatória da população às
políticas do Estado, em torno de seus projetos, entre os quais se insere a Marcha para Oeste,
como esclarece Bittar:

O pensamento geopolítico também esteve atento à questão da interiorização do país, identificando o litoral com as “influências estrangeiras” e o interior com o “fundamento da nacionalidade”, atribuindo ao
Estado Novo a tarefa de dar prosseguimento à obra iniciada pelos
bandeirantes. Vê-se que a integração nacional e interiorização do país
estão intimamente vinculadas à ideologia de Estado autoritário de
Vargas: a interiorização seria o processo fundamental de consolidação
da unidade nacional. (BITTAR, 2009, p.255, grifo do autor).
Essa ação governamental consistiu na tentativa de ocupar e explorar as áreas menos
povoadas, distribuindo melhor a população brasileira que se concentrava particularmente no
litoral do Brasil. Esse projeto foi apresentado como um movimento da nação à procura do alargamento do território nacional e do aumento da produtividade, por meio da conquista do espaço físico.
Escolas rurais em Mato Grosso
Não se pode desconsiderar que durante a Primeira República, nos documentos oficiais
de Mato Grosso, há menção à escolarização rural somente em três momentos. O primeiro é o
relatório do professor da Escola Mista de Lagunita (MATO GROSSO, 1916), de Ponta Porã enviado ao inspetor daquele período; o segundo, na reforma da Instrução Pública, em 1927, quando deixam oficialmente de ser designadas de escolas isoladas, para serem classificadas como
escolas rurais e nos relatórios e mensagens a partir de 1930, de forma mais precisa e pontual.
Na reforma da Instrução Pública, ocorrida em 1927, houve nova classificação das unidades escolares em Mato Grosso e, pela primeira vez, um conjunto de escolas deixou de ser designadas
como isoladas e passou a ser denominadas escolas rurais. Assim, em 1928, elas são apontadas
de forma discriminada e, por meio desse documento, é possível compreender sua quantidade e
disseminação pelo interior do estado, embora os dados sejam de aspecto geral, não sendo possível distinguir neles, quais escolas pertenciam à esfera municipal ou à esfera estadual:
Tabela 01 – Escolas urbanas e rurais – Mato Grosso – 1928
Localidades
Escolas
Escolas
Escolas
Capital

urbanas
11

rurais
27
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ambulantes
01

Livramento
S. Ant. do Rio Abaixo
Poconé
Caceres
Rosário Oeste
Diamantino
Matto-Grosso
Corumbá
Miranda
Aquidauana

03
03
-

02
02

03
13
05
01
13
06
02
05
01
04
01
01
04
02
06
01
08
-

04
01
60

06
05
114

02
03
01
01
03
02
-

Porto Murtinho
Nioac
Ponta Porã
Bella Vista
Campo Grande
Três Lagôas
Coxim

02
-

Sat´Anna do Paranahiba
Araguaia
S. Antonio da Madeira
Total

01
02

Fonte: Mato Grosso (1928).
Os dados revelam que os poucos centros urbanos do estado apresentavam ampliação
relativa do quadro das escolas, compartilhando com Grupos Escolares a escolarização. As escolas rurais, por sua vez, já eram em número expressivo, aparentemente motivando preocupações exaradas na Mensagem de 1927, ou seja, reconhecidamente desaparelhadas de toda sorte
de material, inclusive com professores nem sempre devidamente habilitados para a docência.
Além disso, suas turmas eram mistas, ao passo que nas turmas urbanas, o alunado era agrupado de conformidade com o gênero: em turmas masculinas ou femininas.
Tabela 02 – Escolas públicas – 1937
Urbanas
55
Distritais
20
Rurais
152
Total
227
Fonte: Mato Grosso (1937, p.20).
Pela primeira vez as escolas rurais, como denominação atribuída pela Reforma da Instrução Pública de 1927, aparecem discriminadas entre aquelas criadas, instaladas e mantidas
pelos governos estadual e municipal.
Tabela 03 – Escolas municipais - 1937
Urbanas
07
Distritais
09
Rurais
22
Total
38
Fonte: Mato Grosso (1937, p.20).
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Dentre aquelas mantidas pela iniciativa privada, também há as escolas particulares do
meio rural. Trata-se daquelas instaladas e mantidas, na sua maioria por fazendeiros e destinadas ao ensino de letras aos seus filhos, parentela e aos poucos filhos de empregados, embora
este último aluno fosse normalmente uma exceção. Mas o que merece destaque é esse dado
que não havia sido mencionado anteriormente:
Tabela 04 – Escolas particulares - 1937
Urbanas
64
Distritais
06
Rurais
27
Total
97
Fonte: Mato Grosso (1937, p.20).
Os debates educacionais nacionais e o respaldo das políticas do governo central certamente contribuíram para a ampliação do número de escolas no meio rural, bem como para que
tal denominação ganhasse visibilidade nas estatísticas. Nos primeiros anos da década de 40,
houve claramente incremento na criação e instalação das escolas rurais no estado, como se
pode verificar:
Tabela 05 – Escolas rurais – Mato Grosso – 1942
Localidade
Quantidade
Cuiabá
38
Diamantino
03
Rosario-Oeste
16
Livramento
11
Poconé
11
Cáceres
12
Mato-Grosso3
04
S. Antonio
21
Corumbá
07
Miranda
03
Béla Vista
03
Aquidauana
04
Porto-Murtinho
04
Nioaque
01
Herculânea
09
Campo-Grande
12
Paranaíba
04
Ponta-Porã
03
Poxoreu
05
Três-Lagoas
04
Entre Rios
02
Alto-Araguaia
03
Guajará-Mirim
06
Araguaína
07
Lageado
02
Maracajú
02
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Alto-Madeira
TOTAL

03
200

Fonte: Mato Grosso (1942).
Além das escolas isoladas rurais, assim chamadas por estarem a mais de 3 quilômetros
da sede do município, havia também as Escolas Distritais, localizadas nas sedes dos Distritos de
Paz, que, em nada, diferiam das isoladas rurais, sendo comum entre ambas a duração do curso, o funcionamento, o tipo, e, em 1942, eram as seguintes:
Tabela 06 - Escolas Distritais (rurais) – 1942 – Mato Grosso
Localidade
Quantidade
Cuiabá
08
Diamantino
01
Rosario-Oeste
01
Livramento
01
Poconé
01
Cáceres
01
S. Antonio
01
Corumbá
05
Miranda
01
Aquidauana
02
Herculânea
02
Campo Grande
02
Paranaíba
01
Ponta-Porã
03
Três Lagoas
04
Alto Araguaia
01
Lageado
04
Guajará-Mirim
03
Entre-Rios
01
Total
43
Fonte: Mato Grosso (1942).
Os dados acima revelam aspectos consideráveis acerca da situação à época. É a primeira vez que surgem, nos documentos oficiais (mensagens, relatórios etc), informações sobre a
educação rural em Mato Grosso de forma mais detalhada do que nos períodos anteriores.
Considerações Finais
Como procuramos enfatizar, o início do regime republicano no país não trouxe reformas
ou mudanças substancias quanto ao processo educacional para Mato Grosso. No entanto, percebe-se que as dificuldades persistiram até aproximadamente a década de 1940, pois documentos apontavam a insuficiência de prédios escolares, material didático e recursos financeiros.
Questões ligadas à densidade demográfica e à extensão geográfica das terras mato-grossenses,
certamente, determinaram a relatividade de tudo o que se aplicava aos estados mais desenvolvidos no quesito educacional. A amplitude do estado, o isolamento, dados poucos mecanismos
de deslocamento e locomoção da Capital para o interior, davam a quase tudo o aspecto de extremo isolamento.
As condições específicas do estado de Mato Grosso demonstram como a escolarização
esteve ligada, nas primeiras décadas do século XX, à urbanização. No desenvolvimento do es-
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tado do Mato Grosso, o crescimento pouco expressivo das cidades ficou explicitado igualmente
pelas poucas iniciativas educacionais. Por outro lado, se as vastas extensões territoriais demandavam o investimento na educação rural, as condições econômicas e o tipo de ocupação populacional não asseguravam tal investimento.
Por outro lado, a escola rural esteve presente nas discussões mais significativas a partir
da década de 1920, quando da I Conferência da ABE, em Curitiba, momento em que emerge a
referida preocupação, fazendo contraponto com a proposta urbana. A partir de então, a tônica
foi quase sempre a mesma, ou seja, centrada na denúncia no desaparelhamento da escola rural, quanto à insuficiência de professores, à formação inadequada desses profissionais, aos currículos e aos conteúdos relacionados apenas à realidade do homem rural.
De modo geral, o que fica do período enfocado é que a escola primária rural sempre
esteve interligada aos interesses econômicos e políticos. Tanto na Primeira, quanto na Segunda
República, essa escola foi chamada a ser instrumento daquelas vozes que, muito mais do que
preocupadas com a instrução, voltaram-se a questões de seu interesse. Mato Grosso, por
exemplo, até os anos de 1930, não tinha nenhum motivo para conter as ondas de migrações do
campo para a cidade, pelo simples fato de que esses contingentes eram inexistentes. A impressão que permanece, é a de que a questão da escola primária rural em Mato Grosso restringiuse tão somente à sua criação, por via de decreto, ficando a cargo de interesses especiais as
providências como instalação, aparelhamento e contratação de professor.
Embora dispersas, desaparelhadas e esquecidas, as escolas rurais em Mato Grosso contribuíram, ao menos, para a iniciação de crianças no plano da familiaridade com as letras e números, aproximando-as da escolarização formal.
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1

O texto foi construído a partir de elementos da Tese de Doutoramento, defendida em março de 2011, no
Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (Linha de Pesquisa Estudos Históricos, Filosóficos e
Antropológicos sobre Escola e Cultura), da Faculdade de Ciências e Letras (FCL), da Universidade
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Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de Araraquara, sob orientação da Profa. Dra. Vera
Teresa Valdemarin. O pesquisador contou com Bolsa da FUNDECT (Mato Grosso do Sul).
2
Em termos geopolíticos, o estado de Mato Grosso é resultante de sucessivos processos de redivisão territorial cuja ocorrência remonta ao século XVIII quando, por desmembramento da “Capitania de São Paulo”, foi criada a “Capitania de Matto-Grosso” (1748), com cerca de 1.500.000 quilômetros quadrados e
que, assim, permanece até a década de 1930. No primeiro Governo Vargas (1937-45), com a criação dos
territórios do Guaporé e de Ponta Porã, este domínio territorial sofre nova segmentação diminuindo sua
extensão para 1.258.892,2 quilômetros quadrados. Outra vez seria segmentado durante o Governo Geisel,
em 1977, quando este criou o Estado de Mato Grosso do Sul, ficando Mato Grosso com seus atuais
906.806,8 quilômetros quadrados.
3
Cidade histórica e com forte presença de descentes de africanos, hoje, denominada de Vila Bela da
Santíssima Trindade próxima à fronteira com a Bolívia.
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Introdução
Dentre os direitos sociais garantidos pela Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), a
educação ocupa papel de destaque por ser elemento primordial no exercício da cidadania e,
dessa forma, torna-se necessário que o Estado ofereça boas condições educacionais para todos
os brasileiros. No artigo 6º da Constituição, observa-se que: "São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". No
entanto, o cumprimento dessa obrigação é, muitas vezes, negligenciado, havendo milhões de
brasileiros com acesso precário a esse direito, dentre os quais, destaca-se grande parcela da
população rural (BAPTISTA, 2003).
Ao longo do século XX, a maior parte dos investimentos brasileiros foi direcionada para
área urbana, o que traz como consequência a marginalização da população rural. A cultura
urbana passou a ser sobrevalorizada com relação à cultura do campo e levou a criação de
estereótipos sobre a população do campo como ingênua, preguiçosa, doente, rústica, atrasada
(BARREIRO, 2010; CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981; PASSADOR, 2006).
Dentre a parcela 50% mais pobre do Brasil, parte significativa da população rural está
representada em tal classificação, segundo tabulações presentes no estudo Panorama da
Educação do Campo (INEP, 2007). Outro dado ressaltado nesse estudo é a baixa escolaridade
de tal população, dentre eles, estão presentes os agricultores. Vários autores no Brasil
relacionam esses fatores ao desenvolvimento da educação rural, explicitando que as
transformações relacionadas à sustentabilidade, cidadania dos agricultores e justiça social foram
desprezadas (BAPTISTA, 2003; FREIRE, 2008; GRAZIANO DA SILVA, 1999; LEITE, 2002;
PASSADOR, 2006; SLIWIANY, 1987).
Porém, no final da década de 90, surge o movimento “Por uma Educação do Campo”,
cujas bases epistemológicas defendem a visão de que o mundo rural é diferente do urbano. A
pressão exercida pelos movimentos sociais atuantes no campo fez com que o Estado,
juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, começasse a financiar programas de
educação do campo propostos por esses movimentos atrelados com a noção de Estado
trabalhada por eles (BEZERRA NETO, 2010).
A base legal evidenciou a necessidade de atender às áreas rurais e também de adequar
a forma de ensino para tal público. Partindo desse princípio, o MEC criou a Secretária de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) (BRASIL, 2011b) que,
por sua vez, iniciou o planejamento de projetos, visando suprir tais deficiências.
A partir deste cenário, este trabalho tem como objetivo central apresentar uma
pesquisa bibliográfica sobre a retrospectiva histórica e as tendências das políticas públicas de
educação no campo no Brasil. Espera-se que a partir do debate histórico possamos determinar
os avanços da educação no campo no Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988,
que possibilitou o surgimento e a evolução das políticas públicas e da gestão de educação no
campo no Brasil. A sessão a seguir trata da evolução das políticas públicas de educação no
campo no Brasil, seguido do capítulo das conclusões e da bibliografia.
Políticas Públicas de Educação no Campo
A modalidade de ensino agrícola no Brasil originada no século XIX, durante o período da
República Velha, demonstrou, no decorrer do seu desenvolvimento, o surgimento de ações as
quais contemplavam o atendimento das necessidades surgidas durante a evolução do sistema
econômico brasileiro.
Ressalta-se a existência de iniciativas educacionais no período em questão, como
criação de Institutos Agrícolas entre 1859-1861, e financiamento de escolas primárias; escolas
rurais, por exemplo. No entanto, é a partir de 1930 que “(...) os órgãos oficiais começaram a
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demonstrar interesse pela educação rural, tendo como principal preocupação a questão do
êxodo rural” (PASSADOR, 2006). Nesse período foi criado o Ministério da Educação.
Outras iniciativas do período podem ser destacadas, como o movimento favorável à
criação de Clubes Agrícolas Estaduais, objetivando a escola como forte núcleo de atuação no
meio rural, o surgimento da Sociedade Brasileira de Educação Rural, que se propunha a
propagar a educação rural e difundir o folclore no país. Também como exemplo, há a
Constituição de 1946 (BRASIL, 1946), a qual promovia a educação como direito de todos,
mantendo as empresas como responsáveis pelo ensino na área rural.
Em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), oficializada
somente em 1956 (governo Juscelino Kubitschek) e extinta poucos anos depois, em 1963.
Tinha por objetivo estimular, através da Educação de Base, a adequação da população que vivia
no campo ao plano de desenvolvimento econômico. A época em que a campanha foi criada, a
década de 1950, foi permeada pela ideia de desenvolvimento industrial, e isso impactou na
realidade da agricultura e da população que vivia no campo.
A valorização da educação rural coincidia com o pós-guerra e a ascensão da guerra fria
e a consequente disputa entre o capitalismo e o socialismo. A ameaça da inserção de
influências socialistas na população analfabeta brasileira e, portanto, com baixo nível cultural e
carente de mudanças do modelo vigente, atuou como uma ameaça que fortaleceu a atenção
direcionada para a redução do analfabetismo no Brasil, tanto no meio urbano como rural
(MOLINA, 2010; SILVA, 2003).
Entretanto, o cenário voltado para a educação rural foi drasticamente modificado na
década de 1960 com a promulgação da Lei 4.024 em 1961 (BRASIL, 1961). Nessa lei, vários
fatores relacionados à educação brasileira foram alterados com foco, majoritariamente, na
educação urbana, e a educação rural, por sua vez, foi deixada a cargo das municipalidades,
entretanto, a lei desconsiderava que as prefeituras municipais do interior não possuíam recursos
humanos e financeiros para estruturar a educação rural. A partir disso, evidencia-se o processo
de deterioração da educação rural brasileira e a submissão ao modelo urbano (LEITE, 2002).
O golpe militar de 1964 também representou mudanças no cenário da educação no
Brasil. Um dos ideais do novo governo era de expandir o acesso ao ensino médio, no entanto,
privilegiando a população urbana. As escolas rurais, por sua vez, continuaram vinculadas às
empresas, reduzindo a responsabilidade do governo sobre a educação rural e,
consequentemente, excluindo-as dos modelos educacionais que seriam adotados. O ideal de
extensão rural que havia sido enfraquecido anteriormente voltou a tomar força e as professoras
do ensino formal do campo foram substituídas por técnicos e extensionistas, que eram
financiados pelas empresas. Naquele período, foi idealizada uma reforma dos ensinos de
primeiro e segundo grau no Brasil, aumentando a obrigatoriedade em termos de anos de
estudo, a visão profissionalizante da educação, mas sem se estender para a população rural
(SILVA, 2003).
Por outro lado, a partir desse período, intensificou-se o processo de industrialização da
agricultura, denominado Revolução Verde, com o aumento da produtividade baseado em
insumos como adubos, fertilizantes, inseticidas, máquinas e implementos agrícolas (FEITOSA,
2007). A reestruturação da agricultura torna-se, juntamente com os aspectos de urbanização e
intensificação industrial, fator importante na implantação de políticas educacionais para a
população rural (GRITTI, 2007).
Em outras palavras, a concepção da educação rural, conforme discute Baptista (2003),
foi fundada na transmissão de conhecimentos elaborados previamente e levados à população
do campo sem fazer adequações, adotando as mesmas metodologias utilizadas na cidade. O
contexto de educação rural nasceu no ideal latifundista, no qual, as elites econômicas têm
domínio sobre a terra e sobre a população que nela vive (BURSZTYN, 2008).
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No contexto de implantação de políticas educacionais da educação do campo, a
construção de novas ações educacionais dá-se no final da década de 1980, quando os
incipientes movimentos sociais protagonizam o novo projeto de sociedade e educação,
promovendo novos valores, identidades e consciência para os povos do povo do campo a fim de
transformarem suas realidades e o atendimento dos seus direitos estabelecidos (COUTINHO;
TEIXEIRA, 2009; PARANÁ, 2009).
Tal comportamento era reflexo de uma consolidação do modelo de industrialização que
vinculava o desenvolvimento à área urbana e restringia a atuação do campo à produção
agrícola, que atendia os preceitos do modo de produção capitalista, limitando-se, assim, ao
desenvolvimento do agribusiness e manutenção dos latifúndios. Nesse panorama, a população
essencialmente rural e ligada à agricultura familiar foi desamparada de políticas que buscassem
atender seus interesses (CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981).
O período de redemocratização que ocorreu no final dos anos 1980 e início de 1990
marcava também uma nova mudança de conjuntura no país e, com isso, mudanças no modelo
de governo e na atenção direcionada para a educação. Com a Constituição de 1988 (BRASIL,
1988), a educação passou a ser um direito de toda a população e dever do Estado. Já na
década de 1990, as discussões a respeito da LDB incluíram normas específicas para a Educação
do Campo. Nessa lei, a educação rural foi desvinculada da escola urbana e tornou-se passível
de ser adequada à realidade do campo, adotando calendário escolar próprio, reduzindo o
número de horas letivas e favorecendo a escolaridade de acordo com a sazonalidade agrícola.
Recentemente, dois processos políticos foram desenvolvidos para a educação e
possuem implicações sobre a Educação do Campo. O primeiro deles é o Plano Nacional de
Educação (PNE), aprovado pelo Congresso Nacional em 2001. Esse plano foi uma iniciativa do
Ministério da Educação e foi desenvolvido e apresentado sem aceitar influência da sociedade
civil, dentre eles, do Movimento de Educação do Campo. As críticas à essa política consistem no
fato de ter sido desenvolvida pelo poder público, não contemplando a realidade dos problemas
da Educação do Campo e, consequentemente, não atendendo às metas de qualidade da
educação requeridos pelo Movimento de Educação do Campo, sendo unilateral e excludente
(MUNARIM, 2008b).
O segundo processo político foi a elaboração das Diretrizes Operacionais diferente do
Plano Nacional de Educação (PNE) por consistir em um espaço de participação das organizações
e movimentos sociais. Sua elaboração contou com encontros, reuniões e audiências públicas,
nas quais, havia autores participantes sensíveis ao Movimento de Educação do Campo
(MUNARIM, 2008b). Um ponto a se ressaltar no contexto das Diretrizes Operacionais é em
relação ao modelo de governo vigente no momento em que foram elaboradas e aprovadas. A
eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, consistia na posse de um Governo
sensível aos movimentos sociais, dentre eles, o Movimento de Educação do Campo.
Nesse período, foi estabelecido o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera), que assegura o comprometimento de governos futuros com a criação de cursos de
Pedagogia e de especialização específicos para professores das escolas do campo.
Assim, Martins (2010) e Munarim (2008a) destacam a emergência, a partir da década
de 1990 de um movimento social chamado “Por uma Educação do Campo”. O movimento
objetiva a criação de políticas públicas que renovem a chamada educação rural, atribuindo-lhe
níveis de qualidade e fugindo da ideia de exclusão e domesticação da população que vive no
campo.
Fernandes e Molina (2004) consideram que a educação do campo consiste em um novo
paradigma que vem sendo construído por diversos grupos sociais, como “pequenos agricultores,
quilombolas, indígenas, pescadores, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos, povos
de florestas, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-
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frias”. Há o rompimento com o antigo paradigma do campo, visto como ambiente de
produtivismo e não como espaço de vida, incorporando o modo de vida do campo, aspectos
culturais, sua organização própria de política, trabalho e espaço (FERNANDES; MOLINA, 2004;
GOMES NETO et al., 1994).
Assim, a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) tornou-se ativa, pouco
depois do estabelecimento da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), focando, dentre outros
aspectos, a educação infantil e a educação no campo. O primeiro texto de projeto da LDBEN
passou pela Câmara dos Deputados ainda em 1988, mas só se tornou ativo nos aspectos
relativos à educação no campo e educação infantil em 1996.
Porém, somente em 2004, o Ministério da Educação criou a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), que tem, entre suas atribuições, a de
gerenciar diversos programas voltados à melhoria das condições de ensino no campo. Seus
principais temas de trabalho são: alfabetização, educação do campo, educação ambiental,
educação em direitos humanos e educação escolar indígena. O objetivo da secretaria é reduzir
as desigualdades educacionais por meio de políticas públicas de ampliação à educação. Em
2011, o MEC incluiu a questão da inclusão social na pauta da SECAD e a mesma passou a ser
denominada de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI) (BRASIL, 2011b).
Entre os programas da SECADI, verificamos o Escola Ativa, com metodologia voltada
para salas multisseriadas. Outra iniciativa, de abril de 2009, é o Programa de Apoio à Formação
Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), que tem como objetivo investir
na formação em serviço de professores dos anos finais do Ensino Fundamental (BRASIL,
2011a).
Há também o Projovem Campo – Saberes da Terra, que oferece qualificação
profissional e escolarização a jovens agricultores familiares que não concluíram o ensino
fundamental.
O quadro abaixo demonstra partes da LDBEN, que influenciaram nos projetos da
SECADI, da DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil) e no novo
projeto de educação infantil do campo:
Lei

LDBEN nº 9.394/1996:
art. 4º

LDBEN nº 9.394/1996:
art. 28º

Descrição
O dever do Estado com a educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria; (...);
VII – oferta de educação escolar regular para
jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades,
garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola.
Na oferta de educação básica para a população
rural, os sistemas de ensino promoverão as
adaptações necessárias a sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural;
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Projeto Afetado

Projovem/Educação
Infantil

Projovem Campo

LDBEN nº 9.394/1996:
art.3º

CNE/CEB
05/2009,
art.8º
Inciso
I
(BRASIL, 2009a)

CNE/CEB
05/2009,
art.8º
Inciso
II
BRASIL, 2009a)

II – organização escolar própria incluindo a
adequação do calendário escolar às fases do ciclo
agrícola e às condições climáticas;
III – adequação ao trabalho na zona rural.
O Poder Público, considerando a magnitude da
importância da educação escolar para o exercício da
cidadania plena e para o desenvolvimento de um
país cujo paradigma tenha como referências a
justiça social, a solidariedade e o diálogo entre
todos, independentemente de sua inserção em
áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a
universalização do acesso da população do campo à
Educação Básica e à Educação Profissional de Nível
Técnico.
As propostas pedagógicas da Educação Infantil das
crianças
filhas
de
agricultores
familiares,
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos,
assentados e acampados da reforma agrária,
quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem:
I – reconhecer os modos próprios de vida no campo
como fundamentais para a constituição da identidade
das crianças moradoras em territórios rurais;
II – ter vinculação inerente à realidade dessas
populações, suas culturas, tradições e identidades,
assim como a práticas ambientalmente sustentáveis;
III – flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e
atividades respeitando as diferenças quanto à
atividade econômica dessas populações;

Projovem/Educação
Infantil

Educação Infantil

Educação Infantil

CNE/CEB
05/2009,
Educação Infantil
art.8º
Inciso
III
BRASIL, 2009a)
CNE/CEB
05/2009, IV – valorizar e evidenciar os saberes e o papel
art.8º
Inciso
IV dessas populações na produção de conhecimentos Educação Infantil
BRASIL, 2009a)
sobre o mundo e sobre o ambiente natural;
CNE/CEB
05/2009, V – prever a oferta de brinquedos e equipamentos
art.8º
Inciso
V que respeitem as características ambientais e Educação Infantil
BRASIL, 2009a)
socioculturais da comunidade.
Quadro - Leis que influenciaram nos projetos da SECADI
Fonte: adaptado de LDBN e Brasil (2009)
O artigo 4º da LDBEN reforça a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), fundamentando a
obrigação do Estado em fornecer educação gratuita a jovens e adultos, inclusive garantindo aos
que forem trabalhadores meios para que estes possam permanecer na escola.
Tratando de maneira mais particular e complementando o artigo 4º, o artigo 28º da
LDBEN reforça a necessidade de oferecimento do ensino de forma adaptada à população rural
em termos de metodologia, conteúdo, calendário sazonal agrícola e adequação ao trabalho.
Na tentativa de promover a igualdade de direitos entre as populações rural e urbana, o
artigo 3º propõe a universalização do acesso à educação básica profissional e técnica.
A LDBEN, portanto, fornece a base necessária quanto ao dever do Estado, às
características da educação do campo e à importância das diretrizes para o desenvolvimento do
país.
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A divulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil pela
CNE/CEB (Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica) aprovou as
necessidades que já haviam sido estabelecidas pela LDBEN, porém, desta vez, para a educação
infantil de populações consideradas minoria na sociedade: como a dos filhos de extrativistas,
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas,
caiçaras, povos da floresta e agricultores.
Mais recentemente, o decreto 7.352/2010 (BRASIL, 2010a) fez com que o “Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária” (Pronera) se tornasse política pública. Tal ato
reafirmou o comprometimento de governos futuros com a criação de cursos de pedagogia e de
especialização para profissionais em escolas do campo.
Segundo Arroyo (2007), os movimentos sociais do campo avançaram na defesa do
direito a políticas públicas. Quanto aos projetos em andamento pela SECADI, O “Projovem
Campo: Saberes da Terra” ganhou bastante destaque.
Até julho de 2011, o “Projovem Campo: Saberes da Terra” formou cinco mil e sessenta
alunos em nível de ensino fundamental integrado à qualificação social e profissional, bem como
a formação continuada de seiscentos profissionais da educação. Foram também construídas –
em parceria com estados, organizações populares da sociedade civil e movimentos sociais –
práticas pedagógicas e metodologias de ensino contextualizadas com as realidades regionais e
culturais. Além disso, ocorreram quatro seminários de formação de equipes pedagógicas
estaduais.
O “Projovem Campo: Saberes da Terra” tem em seu conteúdo não só o material de
ensinos fundamental e médio, mas também cadernos voltados para a realidade rural. Os
agricultores que ingressam no projeto recebem bolsa no valor de R$1.200,00 em 12 parcelas
(R$1.200 por mês), tendo como obrigação ter 75% de frequência. A duração do curso é de dois
anos, oferecido em um sistema de alternância entre tempo-escola e tempo-comunidade. A
grade do curso é responsabilidade de cada estado devido a especificidades da atividade agrícola
local. As turmas contêm entre 25 e 35 alunos, orientados por três educadores de áreas de
conhecimento do ensino fundamental e um das ciências agrárias. O currículo do projeto busca
integrar o ensino fundamental com qualificação social e profissional.
Segue o quadro resumo de evolução do programa desde sua criação:
Ano
Realizações
Nome do Programa
- Iniciado em dezembro de 2005 em 12 unidades da
Federação (BA, PB, PE, MA,PI,RO,TO,PA,MG,MS,PR e SC).
- Formação de 5060 alunos com certificação em nível
fundamental.
2005
- Formação continuada de 600 profissionais da educação.
Saberes da Terra
- Produção de cadernos pedagógicos em três estados
participantes.
- Realização de quatro seminários nacionais de formação das
equipes pedagógicas estaduais.
- Inclusão de seis programas já existentes ao Saberes da
Terra: Agente Jovem, Projovem, Saberes da Terra, Escola de
Fábrica e Consórcio Social da Juventude e Juventude Cidadã.
- Divisão do Projovem em quatro modalidades: adolescente,
Projovem
Campo:
urbano, trabalhador e campo.
Saberes da Terra
- Estabelecimento de restrição para maiores de 30 anos.
- Aumento de R$ 1000,00 para R$ 2400,00 o investimento do
Governo Federal por educando, repassado aos entes
2007
executores.
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Projovem
Campo:
Saberes da Terra

2008

- Garantia de recursos específicos para produção e distribuição
de cadernos pedagógicos.
- Recursos específicos no valor de R$5700 para realização de
formação continuada em instituições de ensino superior
públicas.
- Instituição de auxílio financeiro de R$1200 por educando em
doze parcelas.
- Aumento da disponibilidade de vagas para 35.000
distribuídas em 19 estados da Federação (Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas,
Pará, Rondônia e Tocantins).
- Atendimento de 24.000 jovens agricultores familiares.

Projovem
Campo:
2009
Saberes da Terra
Projovem
Campo:
- Atendimento de 80.000 jovens agricultores familiares.
2010
Saberes da Terra
Projovem
Campo:
- Atendimento de 85.000 jovens agricultores familiares.
2011
Saberes da Terra
Quadro 2- Evolução do Saberes da Terra
Com relação aos projetos em andamento, destaca-se também o projeto para a
educação infantil rural. O MEC (Ministério da Educação) começou, no final de 2007, as
discussões sobre o assunto. Nesse contexto, em 2008, o MEC, juntamente com secretarias e
entidades federais e estaduais, formou um grupo de trabalho interministerial na busca de
soluções para a educação infantil no campo. Em 2010, o MEC criou “Orientações Curriculares
Nacionais” para a Educação Infantil em parceria com o SECADI e a SEB (Secretaria Educacional
Brasileira).
A partir do cenário discutido, o quadro abaixo relaciona as mudanças ocorridas ao longo
dos séculos XX e XXI na educação no Brasil e o impacto das alterações no cenário da Educação
do Campo:
Contexto histórico da Educação no Brasil Contexto
da
Transformação
da
Educação Rural para Educação do
Campo no Brasil
I
n
í
c
i
o
 Início da educação rural, em 1889, através
 Educação elitista – Jesuítas
da Pasta de Agricultura, Comércio e
d  1930: Criação do Ministério da Educação –
Indústria
o
responsabilidade do Estado em prover
 Surgimento do Ruralismo pedagógico:
educação pública
visava fixar o homem ao campo
s
é
c
u
l
o

CD-ROM DE ATAS | 1497 | COLUBHE 2012

X
X
D
é
c
a
d
a
d
e
1
9
5
0
D
é
c
a
d
a
d
e
1
9
6
0
G
o
l
p
e
M
i
l
i
t
a
r
1
9
6
4

 Surgiu a Campanha Nacional de Educação
 Educação definida conforme o modelo
Rural (CNER).
nacional-desenvolvimentista
 Objetivo: estimular, através da Educação
 Mecanismo
para
o
desenvolvimento
de Base, a adequação da população que
objetivava a modernização da sociedade e
vivia
no
campo
ao
plano
de
formar recursos humanos
desenvolvimento econômico.

 Deterioração da educação rural brasileira:
 Lei 4.024 de 1961: preservação da educação
Lei 4.024 de 1961.
nacional urbana e voltada para as classes  Educação rural - cargo das municipalidades
- desconsiderava que as prefeituras
dominantes
municipais do interior não possuíam
 Descentralização para os Estados dos
recursos humanos e financeiros para
ensinos primário e médio
estruturar a educação rural.

 Escolas rurais vinculadas a empresas (tirou
a responsabilidade do governo)
 Expansão do acesso ao ensino médio, no
 Modelo de Extensão Rural voltou a tomar
entanto, privilegiando a população urbana
forças e as professoras do ensino formal do
 Foco no modelo desenvolvimentista
campo foram substituídas por técnicos e
extensionistas financiados pelas empresas
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 Políticas públicas voltadas para a educação
 Educação para o desenvolvimento
rural muito precárias; em algumas regiões
 Viés centralizador pela esfera federal: visava
do país, era comum o Estado prover o
ampliar o acesso através da expansão da
transporte dos alunos para as escolas
rede de ensino.
urbanas ou escolas “Núcleo”. O cenário de
 Repressão aos movimentos estudantis
baixa atenção às políticas públicas de
 Desenvolvimento do primeiro, segundo e
educação rural a partir da década de 1960
terceiro grau no país, buscando formar
- 1980 reforçou-se com o aumento dos
quadros científicos e tecnológicos.
índices de êxodo rural na época.

Crise econômica, social e fiscal
Desintervencionismo estatal
Reforma administrativa do governo
LDB
(1996):
priorização
do
ensino
 Mudança no cenário rural: “novo mundo
fundamental e busca por aumento de vagas
rural”: determinação de limites entre o
 Responsabilização da educação aos estados
ambiente rural e urbano tornou-se
e municípios (descentralização) sem o
complexa
respectivo
respaldo
financeiro
para
 LDB regularizou adequações necessárias à
ampliação de vagas
educação rural
 Universalização do ensino no fim do século
XX: política de redução do investimento
público em educação
 Queda no nível de qualidade da educação





 Movimento social “Por uma Educação do
Campo”. Constituído pelos sujeitos sociais
 Emergência
de
políticas
públicas
do campo, objetiva criar políticas públicas
participativas
que visem renovar a chamada Educação
 Novos processos de avaliação da educação
Rural pela Educação do Campo
básica pelo INEP
 Criação da SECADI em 2004
 Criação do Observatório Nacional da
 Propõe incorporação do modo de vida do
Educação em 2002
campo, aspectos culturais, sua organização
própria de política, trabalho
 Projovem- Saberes da Terra
Quadro 3- Relação entre a Educação no Brasil e Educação do Campo
A pesquisa e a produção acadêmica, entretanto, ainda são carentes de sistemas
relativos à formulação de políticas específicas e de organização de modelos e aparatos de
gestão das mesmas. Simultaneamente, percebe-se a necessidade de discutir a questão da
educação no campo relacionada ao contexto do que se entende por ``campo´´ ou área rural
no país.
Conclusões
A educação do campo é um tema relativamente novo. As primeiras ações vieram nas
últimas décadas, tal como a aprovação da “Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional”, os
constantes movimentos sociais, as conferências nacionais referentes à educação do campo, a
criação da SECADI e projetos como o “Projovem Campo” e a “Educação Infantil no Campo”.
Portanto, é perceptível uma evolução no tema, que foi, primeiramente adotado como lei,
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depois, como discussões no país em forma de conferências, que geraram a criação de uma
Secretaria e, por fim, a prática de projetos com o objetivo de sanar a deficiência da educação
no campo e de um Movimento Nacional pela Educação no Campo.
E, ainda, a luta dos povos do campo (ribeirinhos, lavradores, extrativistas, quilombolas,
acampados, assentados etc...) pela transformação de suas condições de reprodução social
dizem respeito às origens coloniais da história brasileira. Raramente presente no discurso
oficial, a história dessa luta permeia diversos momentos em que as disputas pelo território
brasileiro colocaram em confronto a expansão do latifúndio e a reprodução do campesinato,
explicitando a contradição entre projetos opostos de campo e de Nação. O movimento da
Educação do Campo representa a continuidade histórica desse processo a partir da década de
90, no período de emergência dos movimentos sociais rurais no contexto da sociedade civil
organizada, depois de um gigante período de clandestinidade durante a ditadura militar no
Brasil. Assim, a partir desse momento, tem início entre os povos do campo a construção de
uma perspectiva crítica sobre a educação oficialmente dirigida para o meio rural, a chamada
‘educação rural’, e a construção do que veio a ser denominado de Educação do Campo.
Verifica-se também, nas universidades brasileiras, um substrato de produção de
conhecimento na perspectiva do movimento social por políticas públicas de educação no campo
no Brasil, que considera as ruralidades e as identidades do campo.
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Introdução e objetivos
O estudo analisa os discursos e as práticas no ensino secundário português da
disciplina de desenho, nos liceus e nas escolas técnicas, de meados do século XIX à década de
70 do século XX. Inscrito na história da análise curricular, o estudo explora as relações entre os
objectos, as tecnologias da educação e os sujeitos, verificando os procedimentos que visaram
disciplinar e governar estes últimos. Os conceitos de disciplina e governo revelam a filiação
desta abordagem curricular em Michel Foucault. Ela permite um olhar crítico sobre a panóplia
de conselhos fornecidos a professores e alunos para a arrumação e a higiene com os
instrumentos de desenho, para o rigor das medidas e das distâncias, para o faseamento das
tarefas na execução de traçados, para a criteriosa escolha dos modelos, para os cuidados com o
uso das cores ou para a selecção das composições, que fizeram parte do modus operandi do
ensino quotidiano do desenho.
Procuro igualmente encontrar a relação que se estabeleceu entre o ensino secundário
de desenho, nas suas vertentes discursivas e de operacionalização didática, com os discursos e
as práticas artísticas. Embora centrada na análise de compêndios de desenho, o meu trabalho
implicou o tratamento de diversas fontes, nomeadamente programas, artigos e estudos
realizados por professores de desenho, relatórios de actividades e de estágio de professores de
desenho e observei imagens, intrumentos e outros materiais usados nas salas de aula.
Confrontei estas análises com discursos e práticas de outras disciplinas a fim de compreender
os contextos educativos em que o desenho se inseriu, nos liceus e nas escolas técnicas. Mas
também para conseguir verificar até que ponto as identidades inscritas nesta disciplina
específica transformaram finalidades gerais em identidades singulares. Em síntese, preocupeime com as formas como sistema educativo português encontrou, através do ensino secundário
do desenho, possibilidades de educar os sujeitos em regimes escópicos modernos e numa
propenção para o consumo e não para a produção estética.
Problematização
A minha presente reflexão pretende olhar a escolarização generalizada do desenho a
partir de oitocentos, articulando-a com os sujeitos que se visaram formar com o seu ensino. A
importância atribuída aos materiais usados no ensino secundário de desenho e os discursos
recorrentes sobre estes tiveram certamente efeitos a vários níveis. Constituíram uma identidade
marcadamente empírica para a disciplina de desenho. E, por outro lado, marcaram o perfil dos
sujeitos que foram alvo desta educação.
Esta vertente empírica da disciplina de desenho filia-se na criação artística. Mas a
filiação da escola à arte e das artes à escola foi geralmente contestada. Quais foram as
objeções apresentadas? Do lado da arte faz-se notar que ela é tudo menos escolar, que a
prática dos artistas se distingue da dos estudantes de qualquer nível de ensino, que os
movimentos artísticos dos dois últimos séculos deixaram bem clara a distância e desconfiança
dos artistas relativamente às academias e que a arte jamais se poderia aprender na escola,
porque, logicamente, a arte não se aprende. Do lado da escola, este afastamento também é
visível. No final do século XIX, no momento em que o debate sobre a inserção do desenho no
ensino secundário se encontrava mais aceso, Joaquim de Vasconcelos (1879) afirmaria que o
ensino de desenho não se deveria confundir com um ensino artístico e que os professores de
desenho não seriam melhores professores pelo simples facto de serem artistas (Penim: 2012).
A ideia de que o ensino geral não servia para formar artistas foi repetida inúmeras
vezes até aos nossos dias e foi expressa por figuras de referência na construção da disciplina
secundária de desenho (Penim: 2012), como Marques Leitão (1933), Luís Passos (1941) ou,
mais tarde, Calvet de Magalhães (1952). Para estes autores, era necessário lutar contra o ‘mito’
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social de que o desenho exigia jeito e incutir, pelo contrário, a noção que todos poderiam e
deveriam desenhar. Tratava-se, portanto, de um discurso democratizador. Só assim faria sentido
a inclusão curricular do desenho no ensino geral. No essencial, nos liceus, o desenho auxiliaria
o raciocínio matemático de uma elite, por sua vez, nas escolas técnicas, ele adestraria a mão de
artífices e operários. Mas esta seria apenas uma questão de tónica, visto que em ambas as
instituições estas duas funções, a cognitiva e a psicomotora, deveriam estar presentes.
Não obstante essa clara demarcação de fronteiras entre os dois campos, o da arte e
o do ensino, pelas razões que explicarei a seguir, não posso deixar de me questionar sobre as
relações históricas que existiram entre eles. O meu objetivo é pensar na afirmação recorrente
de que todos poderiam desenhar, mas deixando-se implícito que ao fazê-lo jamais se chegaria a
artista. Na linha de pensamento de Michel Foucault (1997), viso equacionar o significado social
deste discurso, procurando compreender aquilo que ele diz e, igualmente, aquilo que ele faz
com o que diz, ou seja, os efeitos sociais com que procurou atingir os sujeitos.
Parece-me que o gesto de inclusão do desenho nos currículos gerais do ensino
secundário, um gesto pensado como democratizador significou, em simultâneo, um gesto
excludente e de afastamento da maioria dos alunos das possibilidades de produção artística e
mais criativas. Com a pretensa generalização da arte nas escolas foi montado um dispositivo
para limitar socialmente o acesso às formas mais prolixas e criativas do trabalho artístico. E,
usando expressões de Foucault (2008), este gesto supostamente abrangente cumpria, em
última instância, o objetivo político de governo dos sujeitos, ao esconjurar os perigos de uma
discursividade prolífera.
Não podemos esquecer entretanto que, em certos planos, o ensino geral do desenho
manteve oleadas certas ligações às artes. As escolas acolheram professores-artistas. Os
professores valorizaram a produção estética. Deram exemplos e encontraram afinidades com a
arte na organização individual do trabalho e na relação dos alunos com os materiais. Se bem
que tardiamente, os manuais escolares acabaram por apresentar obras de arte como exemplos
e modelos a seguir. E, por fim, a escola não deixou de comparar desenhos de alunos com as
próprias obras feitas pelos artistas (Penim: 2003; 2011). Então, parece-me que as relações
coma a arte estiveram sempre presentes na escola, embora os discursos sobre elas tenham
sido ambíguos. E é precisamente a ambiguidade dos discursos escolares, feita ora de
aproximações ora de afastamentos das artes, que me levaram a pensar no significado político
dos saberes escolarizados de desenho.
Metodologias e considerações teóricas
Este exercício não me coloca na posição de comparar duas instâncias de produção
cultural tão diferentes (Bourdieu: 1996, Foucault: 2005), como a da escola e a das artes. A
minha intenção não pretende promover nem mais uma delimitação dos campos nem, pelo
contrário, confundir os dois campos de produção cultural que são a escola e as artes. Não
considero os currículos escolares derivações de campos exteriores, sejam eles artísticos,
literários ou científicos. A minha abordagem dos ecos e das referências discursivas cruzadas
que surgiram no ensino do desenho sobre a arte pretende apenas mostrar como eles se
constituíram produtivos mecanismos modernos de uma determinada relação social dos sujeitos
com a cultura ‘culta’ e a circulação da produção artística.
O corpo de conhecimentos em desenho, integrado nos currículos escolares, teve um
longo percurso de adequação orgânica às finalidades gerais de reformas e programas,
escolarizando-se, ou melhor, ajustando-se a sequências ritualizadas de aprendizagem e
articulando-se com conhecimentos de outras disciplinas, a fim de, juntos, formarem cidadãos
destinados a funções sociais úteis. O desenho, como diciplina, não definiu a sua identidade
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isoladamente. Ele constitui-se sob formas de afirmação dos seus contributos a desejados perfis
finais dos sujeitos.
Em análise aos discursos que fundaram a sua entrada e permanência nos currículos
das escolas técnicas e nos liceus (Penim: 2011), identifiquei dois que, pela recorrência e
continuidade histórica, me pareceram centrais. O primeiro diz respeito à possibilidade da
formação em desenho contribuir para o incremento económico da nação, sendo, dessa forma,
uma componente fundamental do progresso; o segundo considera o ensino do desenho como
central para a educação integral do sujeito, tanto nas suas dimensões intelectuais como
emocionais.
Dois discursos fundadores, que foram operacionalizados em práticas didáticas e
psicopedagógicas, sustentadas na lógica do desenho ser portador de uma ‘natureza’ e
identidade singular, o seu caráter empírico. Como princípio geral que atravessou os seus
discursos, o ensino do desenho colocou-se do lado do que vulgarmente se designa por prática
(por oposição a teoria, que ficaria a cargo de outras disciplinas escolares). Fazendo parte da
sua ‘natureza’, este foi o traço identitário menos contestado nos debates curriculares. Os
programas de desenho focaram-se em aspetos materiais do conhecimento e, com eles, visaram
a produção de efeitos físicos e intelectuais sobre os alunos.
Os manuais escolares tiveram um papel central para a fixação dessa identidade
empírica. Como espaços de operacionalização de conteúdos, eles tornaram visíveis as relações
físicas e mentais dos alunos e dos seus corpos, com objetos de trabalho. Estou a referir-me às
orientações sobre a distância a que os corpos se deveriam colocar face, por exemplo, aos
modelos e estampas que desenhariam. Estou a referir-me também à importância que atribuíram
à incidência da luz sobre os corpos. E, ainda, às indicações que forneceram sobre as formas
corretas de pegar e manipular instrumentos de desenho e sobre os cuidados a ter com a
limpeza e a arrumação dos mesmos. Estou a pensar nas normas que avançaram para a
execução de traçados ou, ainda, sobre os jogos de cores mais eficazes.
Considerações sobre a observação dos materiais
A entrada do desenho escolar tomou a forma de uma minuciosa argúcia na educação
do corpo, de um corpo que se esquadrinhava numa estreita relação com os espaços das aulas,
com as sequências precisas e ritualizadas das práticas, com o modus operandi instituído no
quadro de uma especificidade curricular e identitária. O ensino do desenho construiu-se num
‘corpo a corpo’ com o sujeito.
Podemos verificá-lo logo nos compêndios de desenho publicados no século XIX,
como o Compêndio de Desenho Linear (1868), de Teodoro da Motta ou o Compêndio de
Desenho Elementar (1881), de José Miguel Abreu. Estas e outras orientações, recomendações e
conselhos, que aliavam o corpo aos materiais, permaneceram nos manuais do início de
novecentos, entre eles no Desenho (1909), de Marques Leitão e no Desenho de Máquinas
(1905), de Tomás Bordalo Pinheiro, este último para o ensino técnico. Mas continuaram
presentes na década de 30, em Desenho (1935), de Augusto de Nascimento e Elementos de
Desenho (1937), de Luís Passos e Martins Barata (1937); ou ainda, para as escolas técnicas, no
Desenho de Projecções (1942), de José Pereira.
O rigor e a minúcia sobreviveu a todas as reformas, nomeadamente à entrada do
‘desenho livre’ nos programas de 1948. Espalhou--se nas páginas do Compêndio de Desenho
para o primeiro ciclo dos liceus (1952), de Betâmio de Almeida e, acompanhou as gerações
posteriores, das décadas de 1960 e 1970, no Desenho (1968), de Helena Abreu e Fernando
Miranda. Quiçá, encontrar-se-ão ainda ecos destas orientações nos objetos e dos corpos no
ensino atual de educação visual.
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Se esta trajetória pelos manuais permite concluir a permanência e variedade de
fórmulas textuais e visuais que fixou o discurso empírico do desenho, a sua popularidade no
campo passou pelos discursos quotidianos dos professores. Assim, os relatórios que os
professores agregados e auxiliares redigiram no final de cada ano letivo, entre 1932 e 1962,
permitem-nos testemunhar a dimensão da sua generalização no corpo docente dos professores
(Penim: 2003). A prescrição de normas que atravessaram o ensino de desenho, a forma como
foram continuada e repetidamente implementadas visando inscrever-se como habitus
(Bourdieu: 1996) e internalizar-se nos corpos dos estudantes, constituíram, quanto a mim, num
bom exemplo de regime de governo disciplinar moderno (Foucault: 1986).
Contudo, os mecanismos de autogoverno de que se revestem estas práticas,
implicando os sujeitos nos efeitos produzidos sobre si mesmos, remetem-nos para os
complexos dispositivos de governamentalização e discursividade que Foucault identificou nos
seus últimos textos, nomeadamente em Segurança, Território e População (Foucault: 2008). A
melhor disciplina é aquela que é desejada e praticada sobre nós mesmos. O discurso
psicopedagógico, tão prematuramente desenvolvido no desenho, deixa-nos perceber os
complexos mecanismos de interiorização que a sua didática mobilizou.
Devo lembrar que o ensino de desenho, desde cedo, acolheu enunciados da
educação nova e da psicopedagogia, que lhe atribuíam um lugar privilegiado no conhecimento
das crianças e dos adolescentes. Sob esta égide estavam os artigos escritos, na década de
1920, por Marques Leitão, Luís Passos e José Pereira, na revista Educação Social. Em “Desenho
livre como processo activo na educação geral”, o último autor defendia que “a comparação dos
trabalhos produzidos sucessivamente por uma criança, é muito instrutiva e indispensável para o
conhecimento do seu carácter e valor psíquico” (1924: 45). A mesma visão de que a criança se
espelharia nas suas produções gráficas encontrou-se patente em O desenho e a criança (1939),
de Faria de Vasconcelos. Os desenhos fixariam tendências naturais, personalidade e
desenvolvimento intelectual, sensorial e emocional das crianças.
A partir das linhas traçadas pela criança no papel seria, segundo este pedagogo,
possível diagnosticar em que estádio de desenvolvimento ela se encontraria e qual o caminho
que devia seguir para fazer avançar o seu crescimento. O ensino do desenho propiciaria, assim,
um desenvolvimento psi-cognitivo considerado natural. Por isso, se apelava aos professores
para deixarem os alunos se exprimirem espontaneamente, revelando os seus interesses,
vocações, descobertas autónomas e sensibilidades, incutindo-os a uma narratividade do eu, não
apenas consciente, mas inconsciente e não verbalizada. Na segunda metade do século XX,
intensifica-se e generaliza-se este discurso, institucionalizando-se nos currículos das reformas
simultâneas do ensino liceal e técnico de 1947-48. O impulso do movimento Educação pela
arte, nomeadamente pela divulgação dos professores-metodólogos Calvet de Magalhães (1948,
1951, 1952a, 1952b, 1954) e Betâmio de Almeida (1959, 1962, 1964. 1965), veio reforçar esta
linha de compreensão do ensino geral do desenho como um espaço privilegiado para a
expressão do sujeito.
A entrada de enunciados fortemente psicológicos no ensino secundário do desenho é
coerente com uma visão oitocentista da arte marcada pela assinatura do próprio artista. A
conceção que faz corresponder a obra ao artista, não obstante a forte contestação das décadas
de 1960 e 1970, protagonizada, entre outros, por Roland Barthes (1987) e Michel Foucault
(1992), parece teimosamente ressurgir de diferentes formas nos discursos atuais. O filósofo
Derrida, ao mostrar como a pintura não traduz realidades externas observáveis, em Memórias
de Cego (2010), considera que ela é uma transcrição material da mente do artista. Assim,
embora negue à arte o papel de representação dos objetos, pois aquele que desenha ou pinta
ter-se-ia de afastar da visão exterior para, ao se encontrar consigo mesmo, criar; centra-se nas
possibilidades de auto-reflexão que ela possibilita ao sujeito, na sua visão interior, imaginação e
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memória. Para ele, contudo, o que importa não é o dispositivo autoral no qual a assinatura
daria unidade à obra, mas sim a ação de traduzir, especular e performar aquilo que o ser traria
na ‘alma’, exprimindo as suas incertezas e idiossincrasias.
O gesto de criar seria, para ele, uma abertura do ser, uma potência e uma inscrição da
subjetividade humana. Parece-me que é justamente para anular essa potência de inscrição e
subjetividade que, na educação secundária do desenho, se montou toda uma maquinaria para
afastar o ensino da arte. Por isso, a aprendizagem se tornou um processo fracionado em
pequenas tarefas que vêm a produção artística cada vez mais longe e difícil. Este movimento de
afastamento dos produtos feitos pelos alunos das obras de arte mantinha assim a ‘sacralização’
das últimas. É certo que o movimento Educação pela arte pressupunha uma aproximação à
arte, nas suas possibilidades de articular o pensamento e a sensibilidade humanas,
pretendendo conciliar os binómios do paradigma moderno, teoria-prática, razão-sentidos,
biológico-cultural, cultura artesanal versus cultura culta. Afirmou assim o ensino como um
campo de conciliação.
Conclusões
Aproveitando as possibilidades abertas pela discursividade gráfica infanto-juvenil, a
escolarização do desenho normalizou os trabalhos dos alunos na categoria de meros exercícios
escolares, tal como Ian Hunter (1988) descreveu para a educação literária. Com os infinitos
procedimentos empíricos de que se revestiu, o desenho escolar investia nos corpos uma
engenharia de adestramentos eficazes, que moldaram as posturas dos sujeitos (Foucault: 1989,
Cangulhem: 1992) e as direções do seu olhar (Crary: 1999b, Flores: 2007).
E como essa discursividade ganhou toda uma espessura psicológica, o desenho pode
igualmente dirigir-se à personalidade, cujas tendências deveriam dar-se a conhecer, para
melhor serem exploradas. O ensino do desenho promoveu esse governo que esquadrinha o eu,
o enquadra em categorias fixas e estádios de desenvolvimento pré-definidos. Desta forma, o
sujeito interiorizaria progressivamente o previsto como seu e colocar-se-ia numa posição
‘passiva’ face ao que dele se esperaria (Rancière: 2010, 2011). Esta posição ‘passiva’ afastá-lo-á
da possibilidade de se tornar um criador, um artista. Mas dar-lhe-á condições de apreciar e
valorizar o trabalho e os percursos excecionais dos artistas, como consumidor.
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Este artigo tem por objetivo apresentar algumas reflexões em torno da organização do
tempo em escolas com classes multisseriadas da Ilha de Maré (Salvador-Bahia-Brasil), a fim de
tornar possível a construção de um currículo para essas escolas, que leve em conta as
temporalidades dos sujeitos, que dependem desses espaços educativos para concretizar o seu
processo formativo. Nesse sentido, busca-se ampliar e analisar implicações teóricas referentes
ao tempo escolar e as temporalidades nas classes multisseriadas, na perspectiva da História da
Educação. As reflexões ora apresentadas ilustram e reafirmam a necessidade de
aprofundamento dos estudos em torno do tempo escolar, como dimensão estruturante do fazer
pedagógico.
Segundo Roger Sue (1995) a explicação das diferentes formas de representação, organização e valorização do tempo, depende das relações que se estabelecem entre o tempo e as
diversas atividades sociais produzidas. Para o referido autor, o tempo não é uma evidência,
tampouco se produz por si só, é o produto das atividades sociais que permite medir a sua duração, seu ritmo e coordenação. O autor considera que o tempo social pode ser compreendido
como grandes categorias ou blocos de tempos utilizados em uma dada sociedade para designar, articular ritmos e coordenação das principais atividades sociais que se concede uma importância particular. Assim, os grandes tempos sociais são decompostos geralmente dos tempos do
trabalho, da escola, da família e do tempo livre. É possível no entanto, encontrar outras enumerações ligeiramente diferentes. O importante é lembrar que esses são os tempos de grande
magnitude, ou tempos macrossociais, que determinam os ritmos preponderantes de uma dada
sociedade, distinguindo as principais formas de atividades sociais.
Com esta compreensão, é fundamental considerar as tensões existentes entre os tempos sociais do trabalho, da escola, da família e do tempo livre e as temporalidades dos sujeitos
que, na apropriação dos tempos sociais, algumas vezes reproduzem as lógicas temporais a eles
subjacentes e outras vezes desenvolvem formas particulares de apropriação do tempo. Se o
tempo social é produto das atividades sociais, o tempo escolar é produto das atividades escolares. Nesse sentido, compreender a organização das atividades escolares, possibilita a apreensão
do modo como as professoras estabelecem relações entre o tempo escolar instituído e suas
temporalidades, construídas a partir da interação com seus alunos no cotidiano da sala de aula.
Vale ressaltar que o tempo é um sistema de referências que organiza as atividades e as
interações entre os grupos humanos e assume sentidos diversos em cada momento histórico.
Cada realidade sócio histórica representa de uma maneira diferente a noção de tempo, uma vez
que apoia-se em princípios particulares que regulam e orientam as suas práticas sociais. Assim
como Correia e Gallego (2004),

quando falamos de tempo escolar, no seu todo, referimo-nos a um
sistema social de referências temporais a partir do qual se define, organiza e regula o funcionamento, os ritmos, a coordenação, a sincronização das interações no interior da escola e que o distinguem e
colocam em relação com outros tempos sociais. (2004, p. 7)
Desse modo, o sistema de referências que determina cada temporalidade e a tornam
operatórias nasce dos contextos e das formas concretas em que as atividades e interações se
realizam. Pode-se dizer, assim, que o tempo

consiste num sistema de referência, socialmente construído, em função do qual se concebe e regula ou aplica um modelo de análise do
funcionamento e da representação de qualquer conjunto de fenômenos, atividades e interações, sociais ou naturais (CORREIA e GALLEGO, 2004, p. 6)
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É possível dizer ainda que, o tempo escolar na sua totalidade é composto de múltiplas
temporalidades, cada uma correspondendo a sistemas de referências temporais próprios, podendo algumas vezes se sobrepor, complementar ou ainda conflituar.
Diante do objeto de pesquisa, a opção metodológica recai sobre a narrativa
(auto)biográfica, como metodologia nuclear, uma vez que a partir dela, o indivíduo mobiliza
referentes que estão no coletivo, com vistas à construção da sua identidade pessoal. Esta
opção se dá porque, o uso freqüente do método da narrativa biográfica em educação, tem por
objetivo ressaltar as representações sobre as experiências educativas dos sujeitos, bem como
oportuniza a compreensão de diferentes mecanismos e processos históricos relativos à
educação em seus diferentes tempos.
O que nos impulsiona a escutar a voz e apreender as narrativas de professoras de classes multisseriadas e suas histórias de vida, é a constante necessidade de entender os debates e
processos que se configuram em torno da educação em classes multisseriadas na conjuntura
internacional e, especificamente, no cenário brasileiro, enfatizando a dimensão do tempo escolar e suas implicações com o fazer pedagógico nessas classes.
Um aspecto importante de se considerar é que o tempo não pode ser forjado numa
perspectiva individual, pois o ser humano não inventa por si só a noção de tempo, uma vez que
este conceito é aprendido desde a sua infância. Isto indica que o tempo é uma construção social. Dessa forma, o tempo é uma invenção, uma construção humana e a representação que os
seres humanos fazem de si mesmos e das coisas do mundo que os cercam (FRAGO, 1994). O
tempo, assim como o espaço, não é um a priori e sim, uma ordem que precisa ser aprendida,
isto é, uma forma cultural que deve ser experimentada (ESCOLANO, 2001). Para Elias (1998), a
criança que cresce numa sociedade industrializada precisa de sete a nove anos para aprender a
dizer as horas, isto é, para saber ler o complexo sistema simbólico que o relógio e o calendário
representam. Nesse sentido, o relógio exposto na escola, o relógio doméstico e os de uso pessoal cumprem esta função que é contribuir na organização da temporalidade, possibilitando a
internalização dos valores da exatidão, da aplicação e da regularidade, que representam as virtudes do tempo disciplinar (ESCOLANO, 2001).
Ressalta-se que a construção individual do tempo só é possível a partir de elementos
socioculturais, tais como a linguagem, os instrumentos e modos de controle e medição do tempo, a vivência em sociedade e as relações entre as diferentes modalidades temporais e da memória cultural. Assim, o tempo é uma construção individual efetuada por cada ser humano,
porém essa construção é sociocultural, pois é definida pela estrutura temporal de cada sociedade (FRAGO, 1994).
Nessa perspectiva, a apreensão da categoria conceitual do tempo poderá contribuir para a definição de um currículo, das escolas que mantém classes multisseriadas, que seja capaz
de produzir e operar com uma noção de tempo própria das características dos sujeitos atendidos. Assim, as temporalidades e ritmos nas classes multisseriadas passam a ser considerados
na sua subjetividade e não a partir de uma lógica exógena às capacidades de produção da vida
das crianças, homens e mulheres que habitam a Ilha de Maré.
O estudo do tempo escolar e as temporalidades a ele subjacentes pressupõe a compreensão do conceito de tempo, aqui entendido como uma construção social. Esta é de fato uma
categoria complexa de apreensão. Edward Hall (1996), na sua obra intitulada A dança da vida:
a outra dimensão do tempo, já havia admitido que “nem tudo se adapta a uma simples descrição linear. É o caso do tempo (p.23). Para o autor, o tempo não pode ser compreendido como
uma realidade simples, como acreditou a Física Newtoniana, uma vez que “o tempo é um agregado de conceitos, fenômenos e de ritmos que recobrem uma ampla realidade. Por isso, por
em ordem essa realidade representa uma «tarefa eriçada de dificuldades» (1996, p. 23).
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Dando continuidade as suas reflexões sobre o tempo, Hall afirma que

Nós estamos todos ligados uns aos outros por um tecido de ritmos
inumeráveis: aqueles que, por exemplo, influenciam as relações dos
pais com os filhos, como as relações dos indivíduos em sua casa e no
seu trabalho. A estes ritmos, acrescentam-se modelos culturais que
recobrem uma realidade mais ampla, em que alguns se opõem completamente e que, como o azeite e a água, nunca se misturam (1996,
p. 25)
Dessa forma, é possível afirmar que o tempo é uma construção social influenciada pela
cultura e que o tecido social é constituído de uma multiplicidade de ritmos, que são próprios de
cada realidade. Nessa perspectiva, as relações entre professores e alunos, no contexto da sala
de aula, também configuram modelos particulares de apropriação do tempo, que neste estudo
tratamos como temporalidades.
Vale ressaltar que, historicamente a organização temporal imposta às classes
multisseriadas assumiu uma concepção linear do tempo e remeteu, por sua vez, às marcas da
seriação inspiradas no processo de industrialização taylorista, forjado no interior das fábricas, o
que dificilmente acolhe as temporalidades dos sujeitos que integram os espaços escolares
estudados.
O papel da escola, como instrumento de inculcação de uma noção do tempo baseada
na precisão dos encontros, na seqüência de atividades, na previsão, no sentido do progresso,
assumiu a ideia do tempo como um valor em si mesmo. Essa é a concepção que foi incorporada
do mundo da fábrica e da produção do trabalho assalariado. Assim, podemos inferir que esta
concepção de tempo tão particular no modo de funcionamento da escola é resultado de um
processo que se inicia no nascimento da própria instituição escolar.
Esta concepção do tempo é uma característica que constituiu a escola, sendo manifestada a partir de diversas formas e modalidades: diferentes tempos, os legalmente prescritos e
os tempos vividos. Em relação ao tempo vivido, temos o tempo da criança ou do adolescente e
sua relação com o tempo do professor e dos gestores e coordenadores escolares. Assim, ao
falar de tempo escolar é necessário distinguir o tempo administrativo da organização, o tempo
do aluno e o tempo do professor. Nessa perspectiva, o tempo escolar é uma construção social e
cultural, portanto não é dado, é construído pelos seres humanos. Possui um caráter histórico e,
portanto relativo, uma construção prescrita e vivida, imposta e contestada, rígida e adaptável,
social e individual.
Isto significa dizer que as professoras das escolas com classes multisseriadas ao
operarem com as noções de tempos e ritmos deparam-se com duas situações: por um lado,
sofrem a influência das formas como o tempo escolar foi construído historicamente e por outro,
estão inseridas num contexto social mais amplo, com suas formas próprias de lidarem com o
tempo social.
A recuperação do processo histórico de institucionalização da escola significa compreender que ao mesmo tempo que as atividades humanas, nesse caso as escolares, produzem
formas de representações do tempo escolar, as configurações institucionalizadas do tempo escolar produzem outras formas de organização das atividades escolares, agora reguladas por
sistemas de referências externos. “Nesse sentido, o tempo escolar é instituído, mas também é
instituinte das atividades escolares” (CORREIA e GALLEGO, 2004, p.7).
Desde a segunda metade do século XIX, em todo Ocidente, a questão política de institucionalização da escola popular suscitou a discussão sobre a organização administrativa e didático-pedagógica do ensino primário. “Este período consiste na emergência de sistemas
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escolares do Estado, a que vem somar-se este fenômeno único na história das civilizações, que
é a generalização da cultura escrita” (PETITAT, 1994, p.197). O final do século XIX, constitui-se
num momento histórico decisivo, pois foi nesse período que de modo geral “assiste-se à consolidação do modelo escolar, isto é, de uma forma de conceber e de organizar a educação que,
no essencial, chegou até os dias de hoje” (NÓVOA, 2009, p.2). Ainda que se considerem as particularidades locais, o fenômeno da escolarização em massa, configurado a partir desse período,
apresentou muitos aspectos comuns de abrangência global, entre eles: a obrigatoriedade escolar e a responsabilidade do estado com o ensino público.
As ideias subjacentes a educação no século XIX e início do século XX correspondem sobretudo, a distribuição do tempo e das atividades, aliado a classificação dos alunos e dos materiais a serem utilizados. Dito de outro modo, o sistema escolar proposto baseava-se na
graduação com divisões precisas, e adotava como método o simultâneo, o mútuo ou o misto,
nunca o individual. Dessa forma, era possível determinar o ritmo da classe, o método era um
dispositivo que funcionava como uma forma dos alunos não ficarem ociosos, garantindo um
melhor aproveitamento do tempo escolar. Assim, a distribuição semanal e diária do tempo, uma
tarefa a ser realizada por cada professor era um dispositivo essencial do método. (FRAGO,
1998).
Diante do exposto até aqui, pode-se considerar que a divisão do tempo escolar em dias
e horas encontra o seu marco no século XIX. No entanto, é importante admitir que cada época
e cada forma de vida têm uma concepção particular do tempo escolar. Assim, ao longo da sua
história a escola tem adquirido uma organização estruturada do tempo, com horários e jornadas que ganham sentido à medida da sua existência. (MARTINÉZ, 2009).
Além disso, vale destacar que o tempo escolar se expressa na perspectiva da instituição
e da organização escolar, ou seja, o primeiro refere-se ao tempo da escola que pré-existe às
práticas concretas dos sujeitos e o segundo, que diz respeito ao tempo na escola e que corresponde a forma como o tempo se expressa concretamente num determinado contexto escolar.
A partir das distinções apresentadas por Barroso (2007) pode-se inferir que a instituição
escolar é definida por seus princípios, valores, orientações, normas e regras que a regem e que
determinam um quadro de ação comum para a aprendizagem e socialização das crianças e dos
jovens. Já a organização escolar, diz respeito às dinâmicas internas que constituem as relações
estabelecidas no âmbito de cada escola. É possível ainda afirmar que na condição de instituição, a escola tem por função a regulação social global, sendo integrada por quadros cognitivos,
normativos e simbólicos e que os referidos quadros sofrem a influência das sociedades em que
esta instituição encontra-se inserida. “A instituição constitui, por isso, uma forma de coordenação da vida social, um quadro que pré-existe à acção dos indivíduos, sem que isso signifique
que ela é totalmente regulada por ele” (BARROSO, 2007, p.153).
Por assim dizer, é fundamental atentarmos para o fato de que cada escola em particular, constitui uma organização específica sujeita a constrangimentos externos e dinâmicas internas que por um lado, faz com ela pertença a um programa institucional e por outro, se
constitua como uma organização diferenciada em razão dos diversos contextos locais e das táticas1 adoptadas pelos diferentes sujeitos. De outra forma é possível afirmar que, ainda que as
instituições escolares possuam uma cultura que lhe é peculiar, o que a diferencia das demais
instituições, nenhuma escola é igual a outra, isto é, cada espaço e cada tempo concretos de
interação produz formas específicas de cultura escolar, que não podem ser transferíveis automaticamente para outros cenários. (GONZALÉZ, 2008).
Ainda que seja necessária a distinção da escola enquanto instituição e organização, tais
dimensões não devem ser tratadas como contraditórias e sim complementares, pois ambas
compõem as faces da realidade organizacional da escola. Uma vez que, “as instituições escola-
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res adquirem uma dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se tomam
importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas. (NÓVOA, 1992, p.15).
Nessa perspectiva, acentua-se que, a escola como organização compõe um território
que é ao mesmo tempo espacial e cultural, onde os atores educativos que a constitui exprimem
os jogos internos e externos. Por conta disso, analisar tal organização pressupõe “mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e políticas da vida escolar, não reduzindo o pensamento
e a ação educativa a perspectivas técnicas, de gestão ou de eficácia stricto sensu.” (1992, p.
16). Isto ocorre porque “as organizações escolares, ainda que estejam integradas num contexto
cultural mais amplo, produzem uma cultura interna que lhes é própria e que exprime os valores
(ou os ideais sociais) e as crenças que os membros da organização partilham”. (BRUNET, Apud
NÓVOA, 1992, p.29).
Na esteira dessas reflexões, vale salientar que ao longo dos anos, o tempo escolar passou a ser concebido a partir de diferentes perspectivas: institucional, organizacional, pessoal,
cultural e individual. No âmbito institucional, caracteriza-se, ao menos intencionalmente, como
um tempo prescrito e uniforme. No plano individual, o tempo escolar assume matizes múltiplos,
por isso é considerado plural, diverso e heterogêneo, uma vez que o espaço escolar representa
a possibilidade de convivência de diferentes experiências temporais, aí incluídas as do professor, dos alunos, dos demais membros da comunidade escolar e das famílias.
Dito de outro modo, “os tempos da escola são marcados por ritmos e regularidades,
pelo tempo de longa duração (a obrigatoriedade escolar) e pelo tempo de curta duração (o ano
lectivo, a jornada, os horários de aula)” (SOUZA, 1999, p. 129), ou seja, numa perspectiva pedagógica o tempo constitui um dispositivo da organização escolar.
A organização do tempo nas escolas brasileiras, de hoje, guarda uma profunda relação
com o processo de construção histórica da instituição escolar pública e estatal, na medida em
que parece comungar com os princípios cujos séculos XIX e XX são suas principais fontes de
inspiração. Isto significa dizer que o esforço de racionalização do ensino e a organização do
trabalho docente culminaram ao final do século XIX no que foi denominado de escolas graduadas. Tal forma de organização escolar, de modo geral, permanece imutável até os dias de hoje,
uma vez que “o modelo que ainda serve de paradigma de referência às nossas escolas baseiase numa “gramática” muito própria (a pedagogia coletiva) que está na base da criação da escola pública de massas”. (BARROSO, 1999, p.131). Dito de outra forma, a organização das classes, que ainda prevalece na escola baseia-se no princípio do método simultâneo, onde um
professor ensina a muitos alunos. No entanto, vale destacar as afirmações de Barroso (1999),
“ora, hoje, a heterogeneidade dos alunos que frequentam as nossas escolas, as alterações na
relação pedagógica e a abertura da escola ao meio tornaram este modelo totalmente desajustado (1999, p.131). Este autor, citando Charlot afirma que “pensar a escola para gerir a heterogeneidade dos alunos é o grande desafio da educação democrática” (1999, p. 131).
Ao longo do seu processo histórico, a escola produziu formas de dicotomização entre a
homogeneidade, subjacente aos modelos pedagógicos propostos e a heterogeneidade dos grupos que passaram a integrar os contextos escolares. A escola de massas, idealizada a partir do
século XIX, introduziu a necessidade de ampliação dos tempos e espaços escolares, ao tornar
obrigatória a escola pública primária. Dessa forma, empenhou-se na construção de modelos
pedagógicos que tornaram possível a instrução de um maior número de alunos, em menor
tempo, com menor custo, apresentando os melhores resultados, de acordo com as expectativas
deste período histórico.
A escola como instituição social e construção histórica foi constituída com uma determinada organização, que, ao longo de um processo histórico procurou organizar os tempos e espaços escolares. Para isso, foi adotando diferentes modelos a fim de encontrar aquele que
melhor atendesse aos propósitos de cada sociedade. No entanto, o modelo construído a partir
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da metade do século XIX e início do século XX, com a instituição da pedagogia colectiva e do
método simultâneo, através das escolas graduadas, parece ter sido naturalizado como única
forma possível de organização escolar. Isto, ainda nos dias de hoje, impacta a organização da
escola e a desafia cotidianamente, pois “o espaço mais famoso da escola é a sala de aula e o
tempo mais conhecido é o da seriação das atividades e dos anos escolares” (FREITAS, 2003,
p.14).
A classificação dos alunos a partir do critério da seriação constitui-se num problema de
primeira grandeza ao se estudar as formas de organização do tempo em escolas com classes
multisseriadas da Ilha de Maré. Vale salientar, que tal critério é resultante do processo de evolução dos sistemas educativos que, a partir do século XIX propõe a substituição do atendimento
a muitos alunos, com idades e níveis de conhecimentos bastante diferentes, pela separação dos
alunos em classes menos numerosas e mais homogêneas, do ponto de vista dos níveis escolares dos alunos. No entanto, apesar da intenção de homogeneização dos grupos, percebe-se
que a diversidade constitui a realidade das escolas e das classes constituídas. Muitas vezes estar matriculado numa determinada série não significa dominar os conhecimentos previstos nas
propostas curriculares para aquela série. Não se pode com isso, ter um olhar apressado e preconceituoso sobre os saberes demonstrados pelos alunos no desenvolvimento das atividades,
pois não ter os conhecimentos previstos pode significar saber para mais e para menos. Ou seja,
é possível encontrar crianças matriculadas: em classe multisseriada, numa série menos adiantada e que demonstram conhecimentos que as permitem cursar séries mais adiantadas; em
classe multisseriada, em séries mais adiantadas, cujos conhecimentos estão aquém dos previstos nas propostas curriculares; em classe multisseriada, em séries diferentes e que demonstram
conhecimentos aproximados; em classe seriada e que demonstram conhecimentos diversos em
relação aos previstos nas propostas curriculares para aquela série.
Ao se apropriarem das noções de tempo, características dos diferentes grupos sociais
que participam, as crianças desenvolvem temporalidades diversas, que desafiam as escolas e as
professoras na organização do seu trabalho docente. Na tentativa de homogeneização das práticas educativas, a escola idealiza modelos pedagógicos que contribuem para o aprofundamento
da consciência das diferenças, produzindo o que podemos chamar de desigualdades de aprendizagem. Ao tentar unificar as atividades escolares, a escola promove a diversificação dos desempenhos escolares dos alunos. Este fato ocorre porque as professoras dispõem de modelos
pedagógicos tradicionais, que seguem um padrão cujo pressuposto básico é a homogeneização.
Há uma discrepância entre a realidade empírica e as formas adotadas pelas professoras, que
foram socializadas num modelo pedagógico que não condiz com a realidade das escolas em que
se encontram inseridas.
A análise das entrevistas narrativas das professoras sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas nessas escolas, possibilita a constatação de inúmeras contradições que vão desde a
qualidade da formação das professoras, as exigências do contexto e as suas condições profissionais, que não favorecem a construção de uma prática docente, capaz de garantir a efetiva
aprendizagem dos alunos, além dos materiais didáticos que não fornecem quadros de referências que orientem o desenvolvimento do trabalho. O que se pode observar é que os modelos de
organização da escola e os modelos curriculares adotados estão em conflito com a realidade e
as professoras sentem-se pressionadas entre o desafio de fazer o aluno aprender, o cumprimento das exigências do sistema municipal de educação em que a escola está submetida, e as
especificidades do contexto da Ilha de Maré.
A sistematização e análise das entrevistas narrativas das professoras, de escolas com
classes multisseriadas da Ilha de Maré, possibilitaram a identificação dos principais problemas
que subjazem das práticas concretas das professoras colaboradoras da pesquisa. Os problemas
identificados circulam entre aspectos de natureza organizacional, profissional e relacionados ao
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contexto social e natural em que as escolas encontram-se inseridas e a diversidade constitui-se
como categoria central de análise da pesquisa.
O que se percebe, de modo geral, na dinâmica da organização escolar é a tentativa de
fazer com que crianças diferentes, com estilos e ritmos de aprendizagem diferentes, sejam
submetidas a um tempo escolar padronizado na forma de seriação. Isto significa dizer que unificar as atividades escolares pode representar o aprofundamento da consciência da diferença e
a diversificação dos desempenhos das crianças na realização das atividades propostas. Esta
situação aponta uma pista para o enfrentamento da diferença na escola, qual seja, a diversificação das atividades escolares para que as crianças aprendam de acordo com seus estilos e
ritmos de aprendizagem. Isto exige a ampliação do repertório de intervenções pedagógicas diferenciadas e adequadas às formas de aprendizagem das crianças, por parte das professoras.
A constatação que emerge da pesquisa é que as professoras não estão preparadas para
lidar com as diferenças dos alunos. Sendo assim, o mais fácil é tentar homogeneizar os grupos
para fugir da diversidade que constitui as classes escolares. Isto é, alunos diferentes na mesma
sala desafia o professor no desenvolvimento do seu trabalho, pois a sua formação está centrada num modelo pedagógico que foi pensado na perspectiva da padronização das atividades e
unificação dos tempos escolares. No enatnto, a realidade se apresenta de outra forma, com
alunos diferentes que nem sempre se adaptam as atividades propostas, tampouco se submetem aos tempos impostos pela escola.
Na prática, o que ocorre, é que quando o professor vai dedicar tempo para aqueles
alunos que não conseguem avançar, os que concluem a atividade solicitam a sua atenção. Com
isso, percebe-se uma certa centralidade no processo ensino aprendizagem. Ou seja, do ponto
de vista epistemológico temos um professor que sabe, ensinando aos alunos que não sabem.
Se o processo fosse desenvolvido de maneira descentralizada em que as relações fossem construídas em bases horizontais onde fosse possível o aluno aprender com o professor ou com outro colega, talvez os resultados pudessem ser mais efetivos.
As professoras ao realizarem o seu trabalho docente, se deparam com questões que
não estão preparadas para resolver, pois de um lado tentam dosar os conteúdos estudados de
modo a equiparar os alunos e de outro, os alunos apresentam uma diversificação de saberes,
estilos e ritmos de aprendizagem, que desafiam as professoras, pois inviabiliza a unificação das
atividades, da forma como haviam previsto. Na concepção das professoras, a nivelação dos
conteúdos para tornar o trabalho comum para toda a classe é condição para se obter um bom
resultado.
Em se tratando do trabalho desenvolvido nas classes multisseriadas, as professoras o
consideram muito difícil, pois exige uma capacidade lidar com a diferença, que elas não foram
preparadas. Algumas delas, não possuem experiência com esta forma de organização escolar,
uma vez que ao longo da sua trajetória profissional, sempre atuaram em classes seriadas.
Apesar de reconhecer que as crianças são diferentes e apresentam ritmos diferentes de
aprendizagem, as professoras realizam um trabalho que de maneira geral é igual para todos os
alunos. Desenvolve o mesmo planejamento, independente da série e do nível de conhecimento
dos alunos, admitindo que alunos de séries menos adiantadas, algumas vezes, apresentam desempenho superior em relação aos que estão em séries mais adiantadas.
Além de constatar as diferenças apresentadas pelas crianças, as professoras admitem
que os conhecimentos dos alunos não são lineares em relação a série em que estão matriculados. Isto significa dizer que existem crianças em séries menos adiantadas que poderiam cursar
séries mais avançadas e o contrário também acontece. O critério da seriação é apenas um indicador burocrático que regula a matrícula da criança na escola, mas do ponto de vista pedagógico é mais um obstáculo que um elemento facilitador da organização da escola.
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As professoras entendem que garantir uma aprendizagem efectiva é separar os alunos
por nível de conhecimento, de modo que ao tornar a turma homogénea seja possível prescrever
a mesma “receita” para os diferentes “pacientes”. Isto é, ter turmas onde os alunos agrupados
apresentam o mesmo desempenho e o professor possa cumprir com o programa previsto sem
ser surpreendido por dificuldades que os professores não sabem e não possuem formação adequada para intervir.
A expectativa das professoras é que trabalhar numa sala seriada, ainda que de forma
ideal, é possível desenvolver um trabalho que seja igual para todos, mesmo que isso represente
a não aprendizagem da maioria. Com isso, pode-se afirmar que o interesse da escola está centrado no desenvolvimento de um currículo que atende aos alunos que ficam na média, pois da
mesma forma que não atende aos alunos que apresentam ritmos mais lentos de aprendizagem,
também não consegue atender aos alunos que aprendem no ritmo acima da maioria da classe.
Ou seja, se por um lado a professora não consegue ensinar aos alunos que aprendem de forma
mais devagar, tampouco sabem o que fazer com aqueles que avançam nas suas aprendizagens.
No caso das classes multisseriadas isto tem sido constante, uma vez que alguns alunos por interagirem com colegas que possuem níveis diferentes de conhecimento acabam por avançar
mais rapidamente no seu processo de aprendizagem.
Diante do exposto até aqui, ressalta-se que seja na forma de seriação ou multisseriação, a questão central está na organização dos tempos escolares que considerem as temporalidades e ritmos dos alunos, de modo que cada um possa aprender de acordo com as suas
demandas. Isto pode significar, inicialmente, a revisão dos pressupostos epistemológicos que
orientam as práticas pedagógicas das professoras, ou seja, é preciso abandonar a crença de
que só é possível aprender se o professor ensinar em tempos padronizados e construir outros
modelos de organização e interação no espaço da sala de aula, que privilegie as trocas de saberes entre os alunos, assumindo o professor, o papel de mediador do processo. Isto implica num
processo de formação que tenha como ponto de partida o fazer docente do professor, a fim de
que este possa ser problematizado a ponto de ajudar na construção de outros referentes pedagógicos. Não se trata então de formar os professores ensinando-os teorias que não dialogam
com suas práticas, na expectativa de que eles sozinhos façam as transposições didáticas esperadas pelos formadores, mas tornar o processo formativo uma oportunidade de identificar na
realidade empírica dos professores, os problemas e suas soluções para o alcance dos objetivos
que é garantir que todos consigam aprender na escola.
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1

O termo está sendo utilizado de acordo com as definições de Michel de Certeau na sua obra A invenção
do Cotidiano quando este conceitua: “chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência
de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem
por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a
lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição
recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento “dentro do campo do inimigo”
(CERTEAU, 1994, p.100).
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1.INTRODUÇÃO
O presente artigo objetiva analisar demandas oriundas das instâncias de justiça nas relações escolares. Estas demandas inserem nas escolas situações que são no mínimo estranhas
aos seus ritos e práticas cotidianas. Recortamos neste artigo especificamente três formas de
determinações judiciais: 1. O reingresso na escola de meninos e meninas infratores e em situação de abandono e negligência intelectual e social quando apreendidos e levados ao Ministério
Público ou promotorias de infância e adolescência; 2. Situações de guarda compartilhada oriundas das varas de família a serem exercidas no ambiente escolar; 3. A apreensão de alunos com
pendências judiciais efetivadas pelo poder judiciário na escola.
Todas estas medidas se justificam na promoção de direitos humanos e atendimento específico ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990), que é no
Brasil a Lei de proteção aos cidadãos de zero a 18 anos de idade. Dentre as demandas selecionadas a primeira atende ao Capítulo IV Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer,
visando garantir o direito inalienável de acesso à escolarização como princípio elementar para
cidadania. A segunda demanda requer o direito previsto também no Estatuto da Criança e do
Adolescente, capítulo III intitulado Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, sub seção
II Da Guarda. E a terceira determinação atende ao Título III, Da Prática de Ato Infracional e do
Capítulo IV, Das Medidas Sócio-Educativas.
A situação problema que nos move ao estudo desta relação entre escola e demandas
judiciais vincula-se aos efeitos perversos que atingem os meninos e meninas objeto do direito
que se tenta promover, além das repercussões em todo o contexto escolar, que podem ser de
novas modulações de violências. É possível analisar este quadro pensando categorias próprias
da atualidade como a perspectiva meritocrática introduzida pelo ideal republicano de educação
escolar, bem como pela noção de igualdade e justiça que justificam a aplicabilidade de leis com
uma métrica judiciária única que invisibiliza desiguais trajetórias de vida e distintas estruturas
institucionais. Neste artigo vamos analisar, como estas categorias se conjugam teoricamente
em nome da promoção de direitos humanos, sem considerar as especificidades do contexto
escolar.
Metodologicamente, selecionamos o estudo de caso como a melhor perspectiva para
organizar os conhecimentos teóricos frente a uma base vivencial. O estudo de caso relaciona-se
ao nosso interesse em observar a ocorrência do fenômeno em seu campo social, permitindo a
descrição e o aprofundamento de uma dada realidade social. Antonio Carlos Gil (2004, p. 54) o
conceitua como o “estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento.” Outro aspecto importante do estudo de caso é ter claro em que
tempo ocorre e em que espaço acontece o fenômeno.
Dentro do estudo de caso utilizaremos a composição metodológica de análise documental o que nos permitirá fazer o aprofundamento vertical a qual estamos nos propondo. A investigação documental que se torna um processo decisivo nas pesquisas das ciências sociais e
históricas utiliza as fontes escritas que são referências científicas e base destas investigações. A
análise documental apresenta-se como método de recolha e de verificação de dados; visa o
acesso às fontes pertinentes, fazendo parte integrante da heurística da investigação.
São nossas fontes primárias de pesquisa Boletins de Ocorrência1 em que agentes da
comunidade escolar vão a Delegacia de Polícia para proteção a criança, ao adolescente e a mulher de Florianópolis e formulam denúncias que abrangem a temática selecionada. Estes documentos foram coletados em 2009, seguindo as normas éticas previstas e aprovadas pelo
Conselho de Ética para Pesquisas com Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina e
abrangem denúncias realizadas entre 2005 e 2008.
Nossos referenciais teóricos fundamentam-se, essencialmente, na contribuição do sociólogo Pierre Bourdieu, e em particular na sua teoria sobre a violência simbólica,
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Importa-nos saber que as violências simbólicas são uma forma de coação apoiada no reconhecimento de uma imposição determinada, seja ela econômica, social ou simbólica. As violências simbólicas se fundam na fabricação contínua de crenças no processo de socialização,
que induzem o indivíduo a se posicionar no campo social seguindo critérios e padrões do discurso dominante.
Devido ao conhecimento do discurso dominante, as violências simbólicas são manifestação deste conhecimento através do reconhecimento e da legitimidade deste discurso. Em Pierre
Bourdieu (2008), a violência simbólica é o meio de exercício do poder simbólico.
Outra referência teórica é a obra de François Dubet, intitulada O que é uma escola Justa?(2008) e Injustiças: A experiência das desigualdades no trabalho. (2009), que nos mostra
como estas relações da justiça na educação estão cercadas de paradoxos, pois a conquista jurídica do direito à educação para todos não eliminou a exclusão por abandono, reprovação e
aprendizagem deficiente.
E ainda no historiador Michel De Certeau (1996), que nos revela como se dá à produção de táticas para conviver com regras sociais nem sempre favoráveis a toda a população,
como as (re)denúncias que as escolas fazem dos meninos e meninas com pendências judiciais,
que figuram como seus alunos por imposição judicial.

2.RELAÇÕES DE PODER DESIGUAL: A INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA NA ESCOLA
2.1. O reingresso na escola de meninos e meninas infratores e em situação de abandono e negligência intelectual e social quando apreendidos e levados ao Ministério Público ou promotorias
de infância e adolescência.
Lei 8.069 /90 Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, visando garantir o direito
inalienável de acesso à escolarização como princípio elementar para cidadania
O Caso

Relata-me a comunicante que o autor é aluno onde a comunicante trabalha e que vem sendo agredida verbalmente e moralmente
pelo aluno, que a equipe pedagógica já conversou com ele, mas
de nada adianta, porque ele só está indo à escola porque a justiça
o obriga. A declarante foi também ao conselho tutelar e lá ficou
sabendo que a escola já fez vários registros deste aluno por
agressão a outros alunos e até mesmo aos professores. (Boletim
de Ocorrência registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Florianópolis).
Verificando os registros de reinserção do referido estudante encontramos na Secretaria
de Estado da Educação de Santa Catarina em seu setor jurídico, o ofício expedido pelo Ministério Publico do estado de Santa Catarina, referente ao mesmo adolescente, datado de 30 de setembro de 2008 ano em que se dá o relato acima com a seguinte requisição:

Senhor Secretário, cumprimentando-o cordialmente, tendo chegado
ao conhecimento desta promotoria de justiça que o adolescente
(nome completo do adolescente) Data de Nascimento: 07/12/1993,
filho de (nome completo da mãe), residente (endereço constando rua
e bairro), está fora da escola, sirvo-me do presente para requerer,
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no prazo de 10 dias, que esta secretaria disponibilize vaga para o
adolescente em escola nas adjacências de sua residência.
Atenciosamente
Assina o Promotor de Justiça
Ao buscar dados no programa informatizado da Secretaria de Estado da Educação sobre
as matrículas nas 1.320 escolas da Rede Estadual de Educação, constatou-se que o adolescente
apresentava uma última matrícula no início do ano letivo anterior, ou seja, em 2007. Em contato telefônico2 com a direção da escola fomos informados de que este aluno havia abandonado a
escola no início do mês de março do ano anterior, logo após a matrícula, na quarta série do
Ensino Fundamental. A direção da escola ainda informou que havia comunicado ao Conselho
Tutelar o abandono do aluno na segunda semana de sua ausência e que o adolescente apresentava um histórico de fracasso escolar e indisciplina.
No contato telefônico com o Ministério Público, obtivemos a informação de que o referido
estudante fora apreendido cometendo pequenos delitos com outros adolescentes, especificamente usando droga, mas que havia fortes indícios de que no período de quase 19 meses após
o abandono da escola o adolescente esteve envolvido no “mundo do crime”.
Cumprindo o solicitado pelo Ministério Público quanto ao reingresso do adolescente à escola, chega-se ao relato que abre este caso. Nos compete questionar sob a ótica da sociologia
da educação como uma medida que visa sempre garantir o direito inalienável de acesso à escolarização como princípio elementar para cidadania, gera novas violências para os envolvidos no
contexto escolar.

A Análise
O ofício expedido pelo Ministério público ao usar o termo “requerer no prazo de 10 dias”,
destitui a possibilidade de não atendimento. Mesmo que seja possível, ao órgão demandado,
expedir ao Ministério Público uma resposta questionadora da solicitação, a obrigação no cumprimento do solicitado no prazo fixado, estabelece um poder simbólico das instâncias do judiciário e dos órgãos da educação, gerando uma subserviência em que via de regra não se discute a
obediência ao solicitado.
Os dados referentes ao adolescente em questão nos dão conta de que no mês de setembro, data deste requerimento o mesmo tinha 14 anos, com apenas as três primeiras séries do
Ensino Fundamental completas, necessitando retornar a quarta série. Retornar a quarta série
significava estudar com meninos e meninas de nove anos de idade, pois a idade obrigatória no
Brasil de ingresso no Ensino Fundamental regular é de seis anos, com duração de 9 anos, assim
aos 14 anos esta etapa da escolaridade já deveria estar em fase de conclusão.
A Idade mínima para ingresso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos é de 15
anos, o que o adolescente só alcançaria em dezembro do ano em que se deu a solicitação judiciária, adiando a sua rematrícula para o ano subsequente. Esse procedimento inviabilizaria o
cumprimento do requerimento feito pelo Ministério Público.
É necessário lembrar que o ano letivo no Brasil vai de fevereiro a dezembro e se constitui de 200 dias e 800 horas de efetivo trabalho escolar como preconiza a LDB, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira,( LEI N°9394 de 20 de dezembro de 1996 ) em seu artigo 24,
inciso I.
Assim o que inicialmente começa a comprometer a garantia do direito a educação escolar de qualidade é o tempo da solicitação, 30 de setembro, estando o ano letivo em seu derradeiro bimestre. A insuficiência da frequência obrigatória, 75% do tempo determinado,
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automaticamente o levaria a uma nova reprovação, além de que os saberes escolares se distribuem nos anos letivos com progressivos graus de aprofundamento nos bimestres, em que via
de regra organizam-se formas de avaliação do processo ensino aprendizagem. A apropriação ou
não destes saberes que estão assim distribuídos no tempo e espaço escolar vão definir o estudante como aprendente ou não, validando sua aprovação ou reprovação.
Para além do tempo somos impelidos a pensar nos métodos selecionados e organizados
pela professora3 que deseja ensinar com sucesso esta seleção de saberes a crianças de nove
anos de idade, e na obviedade do quanto estes mesmos métodos podem ser inadequados para
um adolescente de 14 anos. A socialização bastante conhecida que se faz nas relações escolares está comprometida pela falta de interesses comuns nesta distinta faixa etária, que separa
este adolescente de todo o grupo de estudantes de sua classe, sem falar nos estigmas que
acompanham sua chegada na escola, uma vez que sua inserção por medida judicial é de conhecimento dos estudantes e dos profissionais.
Todos estes fatores demonstram que este ingresso a qualquer tempo e sem nenhuma
mudança na estrutura e organização da escola, exclui a possibilidade do sucesso escolar construindo e reforçando neste adolescente uma lógica de incapacidade pessoal que não decorre
dele mais do conjunto da estrutura como nos ensina Charlot (2000).

Em sua visão, o fracasso escolar é apresentado como o “não ter”, o
não “ser”, e para tentar esclarecer isto o autor descreve essa situação como uma experiência que o aluno vive e interpreta. Existe uma
busca pela compreensão de como é que se constrói uma situação de
um aluno que fracassa no aprendizado, e não “o que lhe falta” para
essa situação ser uma situação de aluno bem sucedido. Procura-se
explicar o fato de o aluno estar em dificuldade a partir do que ocorreu com ele, do que fez, do que pensou e não apenas do que não
ocorreu com ele, do que não fez e do que não pensou.
O autor entende ser importante compreender como se constrói as circunstâncias de
fracasso escolar, para isto é necessário entender também, qual o tipo de relações mantidas
com os outros alunos, com os professores, enfim entender as relações estabelecidas com o saber.
No caso apresentado o efeito dessa demanda atendida é tão perverso que ao contrário
da aquisição dos saberes escolares que é o direito que se pensa estar sendo garantido ao adolescente, o que ocorre são novas denúncias em Conselhos Tutelares e Delegacias de Polícia
reforçando seu lugar de marginal, como mostra o relato que abre este caso. Há ainda toda uma
violência que se institui sobre ele, sobre os outros estudantes e os profissionais na escola que
submetidos a esta relação desqualificada sofrem sem que sejam sequer consideradas numa
demande judicial desta natureza. Fica estabelecido para este adolescente e toda a comunidade
a sua falta de mérito para estar na escola, mesmo quando há uma aparente justiça sendo realizada. Frequentemente, os que fracassaram na escola aceitam o veredicto como nos ensina Dubet. Para este autor o mérito é um princípio de justiça ativo

Na medida em que cada um não cessa de avaliar o seu e o dos outros, na medida em que desencadeia uma crítica interrompida e à
geometria variável, na medida em que permite definir as desigualdades justas. Os vencedores crêem no mérito, os vencidos pensam que
seu mérito é ignorado pelos que os dominam, com frequência em
nome de seu próprio mérito.(Dubet, 2009, p. 28)
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Diante do analisado é possível inferir que o mérito não alcançado, o direito não efetivado transforma-se em injustiça ativa.

2.2 A guarda de crianças por um dos pais exercidas na escola via decisão judicial:
Lei 8.069 /90 Direito previsto no capítulo III intitulado Do Direito à Convivência Familiar e
Comunitária, sub seção II Da Guarda.
O Caso

Relata que a autora é sua ex-mulher e que o mesmo possui com ela
uma menina de 4 anos. Diz que ela não está cumprindo com a decisão judicial em relação à visita que o comunicante tem direito (vide
cópia do termo de audiência em anexo)”, Termo de Audiência- “ 1) A
filha ficará sob a guarda da mãe; 2) O pai terá direito de ficar com a
filha em fins de semana alternados, podendo buscá-la na sexta feira
no colégio e devolvê-la no domingo as 20:30horas, Quando vai buscar, ou a mãe já a levou para casa e a diretora deixou, ou começa
uma briga na escola(Boletim de Ocorrência registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Florianópolis).
A Análise
O exercício de guarda compartilhada tendo a escola como lócus de busca da criança por
um dos pais é comum. Em nossa pesquisa encontramos um significativo número de denúncias
envolvendo esta determinação. A escolha do relato acima nos permite questionar como sociologicamente a escola emerge como palco do exercício de um direito que é do âmbito exclusivo
das relações familiares?
O envolvimento da diretora como quem autoriza indevidamente a saída de criança com
sua mãe, lhe involucra diretamente em algo para além de suas funções. Entre suas funções
está a de proteger a criança até que os familiares venham buscá-la.4
Nas situações de guarda compartilhada as escolas não são comunicadas, ouvidas ou se
quer consideradas para as tomadas de decisões judiciais. São efetuados acordos judiciais que
a envolve , sem ao menos ponderar as possíveis consequências nas relações pedagógicas e
administrativas da mesma com a criança e com a família e sem jamais ouvir seus profissionais. São decisões que podem expor a criança e toda a comunidade escolar a situações constrangedoras, pois se uma das partes não cumprir as determinações, a instituição de educação
fica obrigada a lidar com processos que fogem a sua alçada. Novamente é um poder hierarquizado que se põe nas relações entre judiciário e as escolas.
Ao burlar o acordo judicial citado no referido relato, nos deparamos com ás táticas referenciadas por De Certeau:

Denomino de tática a ação calculada, que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a
condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o outro. E
por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter
em si mesma, a distância, numa posição recuada, de previsão e de
convocação própria: a tática é movimento “dentro do campo de visão
do inimigo”, como dizia Von Büllow e no espaço por ele controlado.
Ela não tem, portanto a possibilidade de dar a si mesma um projeto
global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e
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objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as
“ocasiões” e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saída. O que ela ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa
docilidade aos azares do tempo, para captar no vôo as possibilidades
oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que
as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia. De Certeau 1996, p.100).
Neste Caso o que se vê é o burlar a norma do poder hierarquizado não no confronto direto com ele, mas no desvio do instituído, produzindo resistências a poderes desiguais, o acordo feito na instância judicial parece aceitar o jogo do poder, mas o cotidiano revela sua
resistência:

Instrui-nos Certeau, na cultura ordinária, cotidiana, “a ordem é jogar”, isto é, por meio da astúcia, driblar o sistema, fingir seu jogo. O
sistema? Este às vezes “fecha os olhos”.Assim, no próprio interior da
ordem instituída, anuncia-se a resistência à reprodução uniformizante.( Sousa Filho 2007).
A briga ao qual se refere o relato traz para o cenário escolar cenas bizarras pais e mães
discutindo nos pátios e muitas vezes chegando a agressões físicas. Como o currículo certamente é mais do que apenas os conteúdos ministrados, pois se constitui de toda cultura disseminada nos diversos espaços escolares, é possível dizer que neste caso a determinação judicial do
exercício de guarda na escola, traz para ela um currículo de violência como porta de resolução
dos conflitos. Os adultos profissionais e pais da comunidade escolar educam pelo exemplo, assim a briga dos pais se configura como um episódio/conteúdo que não pode ser ignorado, mas
que tão pouco está na perspectiva cotidiana do trabalho dos profissionais da escola, especialmente neste formato de realidade envolvendo os agentes desta comunidade. Fica para o corpo
de profissionais mais uma tarefa : Organizar pautas interacionais com os estudantes e suas famílias para o estabelecimento de relações dialógicas, o estabelecimento de uma nova cultura de
auto proteção e proteção mútua. Uma cultura em que todos se comprometam com o bem estar
coletivo, este desafio extremamente complexo amplia suas dificuldades pelo protagonismo dos
adultos da comunidade escolar nas brigas em território escolar.

2.3 O cumprimento de mandato de segurança em desfavor do adolescente exercido na
escola.
Lei 8.069 /90Título III, Da Prática de Ato Infracional e do Capítulo IV, Das Medidas SócioEducativas.
O Caso

Relata-nos o comunicante que foi cumprido o Mandato de busca e
Apreensão em desfavor do adolescente [...] autos nº [...], que depois
de feita a apreensão no colégio onde ele estuda, foi chamado seus
pais.
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A Análise
Um oficial de justiça entra no estabelecimento escolar se informa da presença do aluno,
se dirige a sua sala de aula, o chama e lhe apresenta o mandato de busca e apreensão o levando para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre delitos.
Esta prática expõe a situação vexatória e constrangedora não apenas o adolescente em
questão, mas toda a comunidade escolar. O Estatuto da Criança e do adolescente, Lei 8.069 de
134 de julho de 1990, em seu artigo 18 preconiza que: “É dever de todos velar pela dignidade
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Por certo o executor de tais demandas no âmbito
judiciário não desconhece esta lei, mas ignora que a escola é o lugar da convivência entre pares, que esta convivência integra suas subjetividades e identidades, assim ao aprender um adolescente, todos os outros que presenciam este fato serão afetados diretamente e de muitas
formas.
Desconhece que a escola é também o lugar em que simbolicamente os pais sentem segurança para deixarem seus filhos, o fato de a direção não ter impedido a saída do adolescente
gera inúmeros conflitos entre os familiares e profissionais da escola. Os pais questionam a escola do porquê esta não os comunicou durante o ocorrido. Os pais desconhecem que a escola é
surpreendida pela presença das autoridades judiciais e policiais, que ela não é previamente avisada e que age na obediência do judiciário porque há uma violência simbólica envolvendo as
relações entre estas instituições, nem sempre percebidas pela própria escola.
A raiz das violências simbólicas estaria presente nos símbolos e signos culturais, especialmente no reconhecimento tácito da autoridade por certas pessoas e grupos. Assim, as violências simbólicas nem sempre são percebidas como violências, mas como uma espécie de
interdição desenvolvida com base em um respeito que passa a ser naturalizado. Esse fato desvela uma forma de “consentimento”, de compartilhamento de quem sofre, originário da forma
como se estabelecem essas relações, ou seja, está presente na estrutura interna do campo social5 onde as pessoas estão inseridas.

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor significação e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações
de força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas relações de força (BOURDIEU; PASSERON, 2008, p.25).
Este caso suscita ainda perguntas de vital importância que não foram formuladas: Este
adolescente estabelece que relações com o saber? No sentido de suas aprendizagens, sua frequencia, seu relacionamento com pares e profissionais. E ainda: Será considerado seu vinculo
escolar para medidas sócio educativas? Em caso de medidas de internação será assegurada a
continuidade da escolaridade?
Por fim não podemos omitir que as instituições de cumprimento de medida sócioeducativa, no Brasil sofrem sérias críticas, porque via de regra, se assemelham ao caótico sistema penitenciário.
3.CONCLUSÃO
Os três casos estudados demonstram que a escola se converteu em espaço do exercício
de demandas judiciais, mesmo quando o direito impetrado não se relaciona diretamente com o
campo educacional. Evidencia-se uma relação hierárquica vertical entre as instâncias de justiça
e os órgãos da educação.
Este movimento do exercício das demandas judiciais na escola causa uma série de novas
responsabilidades que geram mal-estar, desconforto e uma sensação de incompetência genera-
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lizada, num flagrante assédio ambiental6. O profissional se sente impotente frente aos novos
saberes e competências que lhe são exigidos. Esta impotência acaba ficando personificada sem
que sejam observados as reais condições e contextos em que se desenvolvem as situações.
O movimento gerado pela ação de apreensão do adolescente é violento para a escola, e
se antagoniza ao processo de inserção obrigatória demonstrada no primeiro caso que não é
menos violento. O caso da guarda de crianças involucra os profissionais em mazelas das relações conjugais, expõe a todos de forma hostil e constrangedora. A violência do casal que briga
publicamente se estende a cada membro da comunidade escolar quer a presencie ou não. Os
efeitos perversos estão no direito não atendido, na conversão do profissional em praticante de
violências na medida em que taticamente faz novas denúncias do menino infrator recolocado na
escola. É evidente que não se impõe por medida judicial a reinserção do estudante na perspectiva acadêmica de aprendizagem, “frequentar o espaço geográfico da escola não significa
estar nela e muito menos na condição de aprendente, razão de ser da medida que o levou
até lá. Ainda no fator da aprendizagem, exige que se estabeleça uma relação favorável”.
(Rocha, 2010,p?). Nas inúmeras demandas oriundas de instâncias judiciárias que impõe uma
métrica jurídica única para pessoas com trajetórias diversas e estruturas institucionais desiguais
como fica explícita em nossa análise.
Se, como nos esclarece Valle e Ruschel,(2009). “À sua maneira, a escola participa ativamente dos grandes ideais dos tempos modernos: a passagem de uma sociedade de posições
transmitidas a uma sociedade de posições adquiridas”, parece evidente que para determinados
meninos e meninas a aquisição de posições sociais via escolaridade está comprometida, seja
pela saída ou pela entrada forçada via instâncias judiciárias no sistema de ensino. Assim podemos inferir que para além dos direitos, almejados nos casos citados, não terem se efetivados,
estamos diante de novos processos seletivos que vão se institucionalizando como se natural
fossem. O que Bourdieu (in: Nogueira, Catani(orgs) 1998) chama de “excluídos do interior”. A
aparente justiça que se revela na demanda judicial acaba por compor um cenário de exclusão
no interior do próprio sistema de ensino, legitimado pela falsa idéia de que houve igualdade de
oportunidades numa métrica judiciária que desconsidera a diversidade das trajetórias humanas
bem como das estruturas escolares.
Nossos estudos revelam que o Direito inalienável a Educação, a convivência na família e
a aplicabilidade de medidas sócio educativas que tais demandas judiciárias tentam garantir, não
se configuram em realidade, ao contrário podem promover em algumas crianças e adolescentes
a certeza de que o mundo dos conhecimentos escolares não lhes pertence, que sua inadequação é personificada, portanto um defeito próprio, subjetivo, desvinculado do social. Revelam
também que o lócus escola como espaço de exercer a guarda de crianças pode gerar violências
paralelas entre os pais que expõe toda a escola a cenas bizarras, produzindo medos e sofrimento para as crianças envolvidas diretamente no pleito e para os outros membros da comunidade
que ficam expostos a estas situações; No caso da retirada de estudantes de sala de aula por
medida judicial fere diretamente a um outro artigo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que é o de o expor crianças e adolescentes a situação vexatória previsto no Capítulo II
artigo 18.
E Por fim nossos estudos revelam ainda, novas modulações de violências que afetam a
todos os da comunidade escolar que em resposta a estas violências produzem táticas (na perspectiva apresentada por De Certeau) para dirimir o problema do contexto escolar, o que significa muitas vezes revitimizar o estudante alvo do direito pretendido pela demanda judiciária, com
mais estigmas. Assim evidencia-se nas relações entre instâncias do judiciário e escolas a violência simbólica notabilizada pelo status e forma hierárquica que uma instituição parece ter sobre a
outra.
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1

O Boletim de Ocorrência é o documento oficial no Brasil no qual as delegacias de Polícia
registram as denúncias.
2
Os contatos são feitos por telefone, dado o exíguo prazo para reinserção do estudante no sistema de ensino, neste caso 10 dias.
3
Mantivemos o gênero no feminino, pois o relato deste caso envolve uma professora.
4
Exceto se há risco eminente e lhe foi oficialmente comunicado pelo poder judiciário para não
permitir o contato com algum membro da família, ou se presenciar maus tratos pelo familiar
que está buscando a criança.
5
Campo, em ciências sociais, designa um espaço limitado reservado a determinadas operações
ou dotado de certas propriedades. O espaço social se compõe de uma pluralidade de campos
autônomos, sendo que cada um define modos específicos de dominação e estabelece suas próprias regras. Pequenos mundos correspondendo a certos compartimentos da sociedade: campo
universitário, campo jornalístico, campo literário, entre outros. “Isto, é o universo na qual estão
inseridos os agentes e as instituições que produzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência esse universo é um mundo social como os outros, mas obedece a leis sociais mais ou menos
específicas” (BOURDIEU, 2004a, p.20)
6
O assédio horizontal ou ambiental ocorre quando a vítima é exposta a situações constrangedoras, estressantes, humilhantes ou inoportunas pelos colegas ou por terceiros (no caso, alunos
e pais de alunos). A vítima é hostilizada com investidas, provocações, violência, agressões, atos
desrespeitosos, atos ilegais e piadas de forma a caracterizar alta nocividade no ambiente.
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1.Introdução
No campo da historiografia brasileira, tem-se ressaltado a importância de se revisitar períodos da história do País, que, embora privilegiados pelas pesquisas ancoradas na vertente tradicional da história, merecem receber novas abordagens que privilegiem o estudo do cotidiano, de
diferentes sujeitos sociais, a exemplo dos estudos sobre as mulheres, os negros, os excluídos sociais. Esses objetos têm demandado também a utilização de novas fontes, conforme Maria de
Lourdes Janotti (2000). Por um lado, segundo a autora, a atenção que o olhar historiográfico tem
dedicado ao discurso popular possibilitou o surgimento de novos objetos de pesquisa. Por outro
lado, a emergência da palavra cotidiano vem, quase sempre, representando a luta pela sobrevivência dos mais pobres, vista como ato político e estratégia de resistência à dominação que permeia o tecido social. No bojo dessa produção atual, surgem, com forte presença, temáticas
relacionadas à situação feminina, à situação do menor e à situação dos excluídos.
Ainda que o trabalho de Maria de Lourdes Janotti (2000) enfatize a Primeira República,
como o período privilegiado por essa renovação, ela atingiu também os estudos historiográficos
de maneira mais ampla, nos quais se vê a investigação de diferentes períodos. Na historiografia
da educação, esse movimento também tem se apresentado, levando os pesquisadores a
considerarem outros objetos e outros problemas, além daqueles estudados nas tradicionais
história das ideias pedagógicas e história das políticas educacionais. Esse movimento tem
possibilitado a emergência de novos objetos para a investigação, tais como: a leitura, os
impressos, a profissão docente, os processos de escolarização, a cultura escolar e as práticas
educativas e pedagógicas. Somando-se a eles, sentimentos, emoções e mentalidades também
passaram a fazer parte da História, assim como fontes até então consideradas pouco confiáveis e
científicas, as quais constituem indícios para a reconstrução do passado, de acordo com Eliane
Marta Lopes e Ana Maria Galvão (2001) e também conforme o trabalho de Thais Fonseca (2003).
Mesmo com esse movimento de ampliação, Luciano Faria Filho, Irlen Gonçalves e
Sandra Caldeira (2005), em estudo realizado sobre a produção no campo da História da
Educação, em Minas Gerais, no período de 1985 a 2001, na distribuição dos trabalhos
realizados no referido período, identificaram, como temáticas menos pesquisadas, a educação
de jovens e adultos, a educação militar, a educação infantil, o ensino da história da educação e
a educação rural. Os autores ressaltam que os dados analisados chamam a atenção para a
necessidade de um maior investimento de pesquisas a respeito desses temas, o que
possibilitaria realçar uma pauta de investigação que vem sendo demandada.
Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa em andamento que tem
como objetivo fazer um levantamento da produção acadêmica sobre a educação das populações rurais, sobre a escola rural e as relações entre os saberes tradicionais e os saberes escolares, em especial sobre saúde das populações rurais, tendo o final do século XIX e a primeira
metade do século XX como períodos de análise. Os dados aqui apresentados são parte dos resultados de uma tese de doutoramento1 já finalizada e de uma pesquisa de doutorado em andamento2 sobre a educação das populações rurais em Minas Gerais. A primeira tinha por
objetivo apreender a emergência da escola rural em Minas Gerais no final do século XIX e as
lutas de representações, travadas entre diferentes sujeitos sociais, sobre os espaços rurais, a
escola rural e seus sujeitos. A segunda busca refletir sobre as relações entre os saberes tradicionais e os saberes escolares sobre saúdes das populações rurais em Minas Gerais/Brasil na
primeira metade do século XX, entendendo que a relação entre educação e saúde foi alvo de
intensos debates do governo mineiro na perspectiva de inculcar nos habitantes do campo um
ideal civilizatório divulgado pelos preceitos higienitas e que marcaram boa parte dos discursos
direcionados para a educação da população rural.

CD-ROM DE ATAS | 1537 | COLUBHE 2012

Embora os historiadores da educação brasileira, nas últimas décadas, venham se debruçando sobre novos objetos e trabalhando com novas fontes, as pesquisas sobre os processos de escolarização, em especial, o processo de constituição da escola como instituição
principal de educação das novas gerações, têm priorizado o contexto urbano. Essa prioridade
ficou evidenciada no levantamento da produção acadêmica no campo da História da Educação
Rural e da História da Educação. Para compreender melhor esse campo de produção acadêmica, definimos como principais fontes de pesquisa os anais dos Congressos Brasileiros de História
da Educação – CBHE - e dos Congressos de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais- COPEHE/MG, duas pesquisas de Estado da Arte sobre educação rural, e o banco de
teses da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES. Este último levantamento cobriu a produção acadêmica de 1980 a 2010.
Em um primeiro momento foi feito um mapeamento da produção acadêmica no campo
da história da educação das populações rurais no Brasil e em Minas Gerais, acessando os trabalhos publicados nos CBHE nos anos de 2000 a 2008, dos COPEHE/MG nos anos de 2001 a 2009
e duas pesquisas de Estado da Arte sobre a Educação Rural. Para esse levantamento utilizou-se
das seguintes palavras-chave: rural, educação rural, agrícola, ensino agrícola, patronatos agrícolas, campo e educação do campo, história da educação rural.
Em um segundo momento foi feito um levantamento no banco de dados da CAPES e
nos anais do Congresso Brasileiro de História da Educação (2011) – CBHE - e dos Congressos
de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais- COPEHE/MG (2009-2011). Para a pesquisa no banco de dados da CAPES foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: história da educação rural, história do ensino rural, história da formação de professores rurais,
história da educação rural, história do ensino rural, história da formação de professores rurais,
medicina popular, práticas de cura, saber médico, saberes populares, saberes tradicionais. No
decorrer da pesquisa identificou-se a necessidade de incluir outras palavras-chaves, como: educação sanitária, história da medicina. Em nossa pesquisa optamos pela busca que possibilitasse
realizar a seleção com todas as palavras chaves acima citadas, dissertações de mestrado e teses doutorados, pois assim teríamos uma maior abrangência para o contexto do termo pesquisado.
2. A produção acadêmica no campo da história do ensino rural
Para mapeamento da produção acadêmica no campo da história da educação das populações rurais no Brasil e em Minas Gerais, acessamos os trabalhos publicados nos Congressos
Brasileiros de História da Educação – CBHE nos anos de 2000 a 2008, dos Congressos de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas Gerais COPEHE/MG nos anos de 2001 a 2009
e duas pesquisas de Estado da Arte sobre a Educação Rural – uma pesquisa sobre a produção
nacional e outra sobre a produção mineira.
Embora os historiadores da educação brasileira, nas últimas décadas, venham se
debruçando sobre novos objetos e trabalhando com novas fontes3 as pesquisas sobre os
processos de escolarização, em especial, o processo de constituição da escola como instituição
principal de educação das novas gerações, têm priorizado o contexto urbano. Essa prioridade
fica evidenciada na análise feita dos trabalhos presentes nos anais dos CBHE, realizados nos
anos de 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, e dos COPEHE/MG, que ocorreram em 2001, 2003,
2005, 2007 e 2009.
Nos CBHE, foram encontrados 1.947 trabalhos, dos quais 31 tratavam de questões
ligadas à educação das populações rurais.4 Por sua vez, nos COPEHE/MG, dos 531 trabalhos
encontrados, 13 tratavam da referida temática.5
Dos 44 trabalhos que foram publicados em anais de congressos do campo da História
da Educação, 15 deles tratavam sobre a docência e a sua formação; nove, sobre a educação
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primária no contexto rural; oito, sobre o ensino profissional e superior; quatro abordavam as
escolas familiares rurais; três sobre Movimentos, Campanhas de Educação Rural; dois, a concepção de formação do trabalhador rural; dois tinham como temática os patronatos rurais para
crianças pobres; um, do balanço sobre a produção científica a respeito da educação rural, conforme quadro abaixo.
QUADRO 1
Distribuição dos trabalhos sobre a história do ensino rural quanto aos temas estudados
Temas
Quantidade de trabalhos encontrados
A docência e a sua formação
15
A educação primária no contexto 09
rural
O ensino profissional e superior
08
As escolas familiares rurais
04
Movimentos, Campanhas de Educa- 03
ção Rural
A concepção de formação do traba- 02
lhador rural
Os patronatos rurais para crianças 02
pobres
Balanço da produção no campo
01
Total trabalhos
44
Fonte: Anais dos CBHE e COPEHE de 2000 a 2009.
Em relação ao período estudado, há uma predominância de estudos posteriores a 1930.
Dos 44 trabalhos localizados, em 35 deles, os autores se debruçaram sobre o período posterior
à década de 30 e em nove, os autores se debruçaram sobre o período compreendido entre o
final do século XIX e o início do século XX. Dos nove trabalhos que tomam o final do século XIX
e início do século XX como período de estudo, três deles abordavam a educação primária no
contexto rural; dois, tratavam dos Patronatos Agrícolas em Minas Gerais; dois, sobre concepção
de formação do trabalhador rural; um sobre o Instituto Agronômico de Itabira; um, a respeito
da trajetória de professoras.
Dos três trabalhos nos quais os pesquisadores se debruçaram sobre a educação primária no contexto rural, no final do século XIX e no início do século XX, dois se debruçam sobre o
estado de Minas Gerais e um sobre o estado de São Paulo. Com relação aos temas estudados,
um deles pretendeu “apreender as representações que perpassaram a gênese do ensino rural

em São Pedro de Uberabinha, sob a égide de uma nova realidade política e social fomentada no
país a partir da Proclamação da República” (OLIVEIRA; INÁCIO FILHO, 2007, p.1). No segundo
trabalho, procurava-se compreender, a partir da análise das discussões travadas em torno das
especificidades, que marcavam as diferentes instituições, determinadas, sobretudo, pelas características das regiões em que se encontravam, se rural ou urbana, “o processo de constituição
do sistema educacional paulista” (VICENTINI; GALLEGO, 2006). Finalmente, no terceiro, buscou-se analisar os discursos produzidos sobre o rural, a escola rural e seus sujeitos a partir dos
relatórios dos Inspetores Escolares que visitaram Villa Nova de Lima e Sabará, no período compreendido entre 1892 e 1900, bem como entender a significação desses discursos no processo
de constituição da escola rural em Minas Gerais (MUSIAL, 2009).
Por meio da análise dessa produção historiográfica, é possível afirmar que os dados
apontam para uma ampliação do número de estudos sobre a história da educação das populações rurais, quando comparamos o número de trabalhos nos congressos do ano 2000 e
2001(quatro trabalhos) em relação aos congressos de 2008 e 2009 (quinze trabalhos). Entre-
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tanto, quando consideramos os percentuais nesses dois períodos, houve uma pequena alteração, ou seja, em 2000/2001 os trabalhos sobre história da educação das populações rurais representavam 1,3% em relação ao total de trabalhos dos congressos, enquanto que no período
de 2008/2009 representavam 1,9%.6 Percebe-se, ainda, um número muito reduzido de estudos
sobre a história do ensino rural do final do século XIX e do início do século XX.
Ainda que o período compreendido pelos anos finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX tenha sido privilegiado, durante muitos anos, nas pesquisas historiográficas, e
tenha se constituído um campo de produção científica importante sobre o fortalecimento da
República, quando analisada a produção historiográfica sobre a o ensino rural, presente nos
anais dos CBHE e dos COPEHE/MG7, nesse período, a lacuna é evidente.
No campo da educação, de modo mais amplo, também é possível identificar uma
pequena quantidade de trabalhos de pesquisas sobre a educação destinada às populações
rurais entre os anos de 1980 e 2005. Duas pesquisas de estado da arte, uma sobre a produção
nacional,8 e outra sobre a produção mineira,9 apresentam diagnósticos muito semelhantes a
respeito da produção acadêmica sobre a temática. Por um lado, ambas indicam um número
reduzido de estudos sobre educação destinada às populações rurais, e menos ainda em uma
abordagem história,10 quando esse número é comparado com estudos realizados em outras
áreas da educação. Por outro lado, os dois trabalhos ressaltam que os estudos analisados
caracterizam-se por uma preocupação cada vez maior em discutir o problema da educação rural
na perspectiva da população a que se destina, ou seja, os trabalhadores rurais. Eles também
destacam o protagonismo dos movimentos sociais de luta pela terra, em especial, as
experiências do MST, nas mudanças de enfoque verificadas no conjunto das pesquisas
analisadas.
A partir do conhecimento desse quadro a respeito das investigações nas quais os
pesquisadores se voltam para a educação destinada às populações rurais, perguntamo-nos: o
número reduzido de estudos sobre a escola rural do final do século XIX e início do XX, pode
evidenciar a não existência dessa especificidade das escolas de povoados e aldeias no Brasil?
Ou, seria resultado da produção de representações sobre os espaços sociais rurais como menos
importantes, não chamando a atenção dos pesquisadores para suas questões?
Pelo menos em Minas Gerais podemos afirmar a necessidade de construir uma escola
específica, nomeada de escola rural, adquire evidência nos primeiros anos do período
republicano conforme estudo realizado por Musial (2011). Em 1892, pela primeira vez, em
Minas Gerais se nomeou a escola de instrução primária, destinada às populações rurais, como
escola rural. A Lei nº 41, de 1892, estabeleceu uma distinção entre escolas rurais, distritais e
urbanas. Essa distinção definiu hierarquias entre essas escolas do ponto de vista da nomeação11
e também da remuneração dos professores, do currículo, das políticas de melhoria das
edificações, além da diferenciação da frequência exigida de alunos e alunas. Do ponto de vista
da nomeação e da remuneração, a Lei criou as classes dos professores rurais, distritais e
urbanos, acrescentando-as àquelas já existentes: efetivos e provisórios, normalistas e não
normalistas, assim como definiu salários menores para os professores rurais em relação aos
distritais e destes últimos em relação aos urbanos. Somando-se a isso, segundo o texto da lei,
um professor que prestava concurso para uma cadeira rural não poderia lecionar em uma
cadeira distrital ou urbana, sem que prestasse outro concurso.
Ao estudar a emergência da escola rural em Minas Gerais no período de 1892 a 1899,
Musial (2011) destaca que a distinção entre escola rural, distrital e urbana possibilitou a
constrição de políticas específica de melhoria das condições físicas, de distribuição de material
didático que privilegiou as escolas urbanas e distritais, construindo desse modo, do ponto de
vista das representações e das práticas a escola rural como lugar do precário, do rústico, da
ineficiência. Essa construção se deu em um contexto em que o estado de Minas Geria pode ser
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caracterizado como predominantemente urbano, mas fortemente marcado pelo urbano, seja
pela presença de centros importantes seja pelo simbolismo da construção da nova Capital.

3-História da educação rural: educação e saúde.
Quando se trata do debate sobre a relação da educação rural e saúde observa-se um
número ainda mais reduzido de trabalhos.12 No entanto, é possível perceber, ao estudar o processo de institucionalização da escola no Brasil, desde o século XIX, uma forte relação entre a
educação e saúde. De acordo com Gondra (2000), no momento de organização do Estado Nacional, houve um projeto enunciado para a escola em nome da ciência e da razão. Esse projeto
ganhou contornos a partir da produção de características da ordem médica, sua institucionalização, seus agentes e a produção discursiva para a modelação do objeto educacional; da exclusão de sujeitos, processos e práticas e modos de vida da população brasileira. Para Gondra
(2000), a escola, pensada como lugar legítimo de formação das novas gerações, era considerada essencial para a intervenção não apenas no próprio espaço público da instituição, mas também nos espaços privados das casas.

Entre os estudos que tratam da relação educação e saúde no meio rural em Minas Gerais, Pinho (2009), ao estudar os cursos de aperfeiçoamento13 para professores rurais na fazenda do Rosário em Minas Gerais entre os anos de 1947 a 1956, destaca o papel importante da
formação dos professores na criação e propagação de novos hábitos para o habitante do campo, possibilitando-lhes conhecimentos necessários para a racionalização e desenvolvimento de
seus padrões de vida e trabalho, tendo em vista a higienização de seus hábitos e costumes. De
acordo com Pinho (2009) é a partir da década de 40 do século XX que se constitui uma política
pedagógica de educação rural com uma proposta diferenciada para a educação nas escolas
primárias rurais mineiras. Nesse sentido, foi implantado um projeto de educação e saúde para o
meio rural por meio da educação escolar, no qual estava previsto um conjunto de saberes e
práticas direcionadas à população rural. O ideário pedagógico pensado para o meio rural foi
pautado numa idéia de urbanização e civilização do campo e de seus habitantes. Esse ideário
teve como pressuposto uma concepção de educação urbana e a negação e superação do rural
e dos modos de vida dessa população.
Segundo Pinho (2009), os discursos produzidos pelos intelectuais e autoridades em Minas Gerais nas primeiras décadas do século XX, a má qualidade de vida da população rural era
atribuída não só ao atraso econômico e educacional em que se encontraria essa população,
mas também às precárias condições sanitárias e de higiene, bem como às práticas vivenciadas
pela população em relação à saúde. Desse modo, buscava-se a superação dessa situação. Os
professores deveriam atuar na difusão dos modos de preservação da saúde de seus alunos e da
comunidade, de maneira que os sujeitos pudessem se prevenir de doenças. O programa dos
cursos de aperfeiçoamento incluía conteúdos voltados para a questão da saúde e higiene. Nessa direção, Pinho (2009) destaca que os professores dessas disciplinas eram médicos, o que
reforça a presença do discurso médico na produção do discurso pedagógico. As professoras,
alunas do referido curso, faziam inspeção e visitas às comunidades próximas à escola a fim de
pesquisar sobre as condições de saúde e higiene da população. A formação de professores rurais incluía assim práticas que se aproximavam da formação de um profissional da saúde. Essa
estratégia de formação estava relacionada à necessidade de tornar o professor um agente na
comunidade voltado para o combate às práticas e aos modos de vida das populações rurais que
estavam atrelados a hábitos, saberes e práticas consideradas não-científicas. Conforme a pro-
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fessora Aguiar (citada por PINHO, 2009), em referência ao Mensageiro Rural (1953) – um impresso da época –, o professor preparado para essa tarefa poderia diminuir o prestígio dos curandeiros.
Com relação à segunda etapa da pesquisa, os resultados iniciais indicam um número
reduzido de estudos sobre história da escola rural, história da educação rural, quando o tema é
relacionado à saúde e educação o número de trabalho é praticamente inexistente. O período
compreendido entre os anos 30 a 70, do século XX, é o que concentra maior número de estudos, enquanto que os anos finais do século XIX e início do XX esses estudos praticamente inexistem. Em relação à temática educação e saúde nos meios rurais as pesquisas no campo da
História da Educação ainda são muito incipientes. Do ponto de vista teórico metodológico predominam os estudos no campo da História Cultural e a fonte oral aparece como elemento importante nos estudos sobre representações e identidade de professores e professoras rurais.
Por fim, identificou-se uma ampliação significativa dos estudos sobre a referida temática nos
anos de 2008 e 2009, o que pode nos indicar que esse é um tema fértil de pesquisa.
QUADRO 2
Distribuição dos trabalhos pesquisados no banco de dados da CAPES. 1998/2010.
Palavras Chaves
Educação Sanitária
Historia da Educação Rural
História do ensino Rural
História da formação de Professores
rurais
História da Medicina
Medicina Popular
Práticas de cura
Saber médico
Saberes Populares
Saberes Tradicionais
Discurso Médico Higienistas
Total trabalhos

Quantidade de trabalhos encontrados
04
02
03
00
01
02
01
02
01
01
03
20

No século XX, após a solidificação da medicina acadêmica, como conhecimento legítimo
e único, os trabalhos irão abordar, a construção de um país (Brasil) civilizado de acordo com os
ideais positivistas, enfatizando sobre tudo o discurso higienista e a educação sanitária, elaborado pela medicina, nas áreas ditas urbanas e posteriormente nas áreas rurais. Por fim, as décadas analisadas por essa pesquisa percebem-se nas pesquisas que abordam esse período, que
há uma ampliação de políticas públicas para conter o homem no campo. Em todo esse processo, a escola atua como intermediária da validação, negação ou imposição de saberes e discursos dominantes.
4.Considerações finais.
A partir desse levantamento sobre a produção acadêmica sobre a educação das populações rurais podemos fazer as seguintes perguntas: o número reduzido de estudos sobre a escola rural do final do século XIX e início do XX, pode evidenciar a não existência dessa
especificidade das escolas de povoados e aldeias em outros estados do Brasil? Ou, seria resultado da produção de representações sobre os espaços sociais rurais como menos importantes,
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não chamando a atenção dos pesquisadores para suas questões? Quais as representações sobre os habitantes do campo foram sendo produzidas no final do século XIX e primeira metade
do século XX? Como foram produzidos os discursos sobre a relação educação e saúde das populações rurais, nesse período?
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Thais Fonseca (2003).
4
No primeiro I Congresso Brasileiro de História da Educação, que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), no
ano 2000, dos 231 trabalhos aprovados, foram encontrados três que tratavam da temática: educação rural/do campo, agrícola. São eles: (OLIVEIRA, Milton Ramon Pires de); (BEZERRA NETO, Luiz);
(OLIVEIRA, Vânia Beatriz V. de). No II CBHE, que aconteceu em Natal (RN), em 2002, dos 284 trabalhos apresentados, foram encontrados cinco, abordando esse tema, quais sejam: (SOUZA, Francisco das
Chagas de Loiola); (NASCIMENTO, Jorge Carvalho do); (COSTA, Eremilda Vieira da); (VIEIRA,
Gladys de França; PAIVA, Marlúcia Menezes de); (LOPES, Antônio de Pádua Carvalho). No III Congresso, que aconteceu em Curitiba (PR), em 2004, dos 418 trabalhos, foram encontrados quatro trabalhos
que tematizaram a educação rural/do campo e agrícola. São eles: (WERLE, Flávia Obino Corrêa);
(ARAÚJO, Sandra Regina Magalhães de); (NASCIMENTO, Jorge Carvalho); (SOUZA, Francisco Alencar de). No IV Congresso, realizado em Goiânia (GO), em 2006, dos 231 trabalhos, foram encontrados
dez no formato de comunicação individual ou de co-autoria, os quais tratavam do tema da educação rural/do campo, agrícola: (ROCHA, Angélica Pinho Martins); (OTRANTO, Celia Regina); (AZEVEDO,
Denilson Santos de); (RIBEIRO, Cristiane Angélica); (ALVES, Gilberto Luiz); (CONCEIÇÃO, Joaquim
Tavares da), (MEDEIROS, Mário Lourenço de); (VICENTINI, Paula Perin; GALLEGO, Rita de Cássia);
(SILVEIRA, Tânia Cristina da; LIMA, Sandra Cristina F. de; 2006); (SOUZA, Terezinha Fernandes Mar-
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tins de; AMÂNCIO, Lázara Nanci de Barros). Sobre a temática, foi localizada ainda uma comunicação
coordenada (WESCHENFELDER, Noeli Valentina); (THUM, Carmo; MARTINSON, Célia Carmem);
(WERLE, Flávia Obino Corrêa); (MAGALHÃES JUNIOR, Antonio Germano; FARIAS, Isabel Maria
Sabino de); (ZARTH, Paulo Afonso). No V Congresso, que aconteceu em Aracajú (SE), em 2008, dos
783 trabalhos, foram encontrados nove trabalhos sobre o tema (BISPO, Alessandra Barbosa); (ARAÚJO,
Fátima Maria Leitão); (FARIAS, Isabel Maria Sabino de); (SOUZA, José Nicolau); (WERLE, Flávia
Obino Corrêa); (PINHO, Larissa Assis); (PEREIRA, Fábio Inácio, MELO, José Joaquim Pereira);
(MENDONÇA, Sônia Regina); (RIBEIRO, Cristiane Angélica).
5
No I COPEHE/MG, que aconteceu em Belo Horizonte (MG), em 2001, dos 57 trabalhos apresentados,
um tratou da temática estudada: (OLIVEIRA, Milton Ramon Pires de). No II Congresso de Pesquisa e
Ensino em História da Educação, realizado em Uberlândia (MG), em 2003, de um total de 151 trabalhos,
também foi encontrado apenas um trabalho, que abordou a temática de nosso estudo: (RIBEIRO, Maria
das Graças M.; VITÓRIA, Eliane Leandra; COMETTI, Ellen Scopel). No III Congresso, que aconteceu
em São João Del Rei (MG), em 2005, de um total de 86 trabalhos, foi localizado um somente, com a temática: educação rural/do campo, agrícola, a saber: (ANDRADE, Therezinha; PEIXOTO, Ana Maria
Casasanta). No IV COPEHE/MG, realizado em Juiz de Fora (MG), em 2007, de um total de 164 trabalhos, foram encontrados quatro, os quais tratavam dessa temática: (PINCER, Valeska de Mello); (ROSSI,
Michelle Pereira da Silva; INÁCIO FILHO, Geraldo); (OLIVEIRA, Vanessa Alves de); (PINHO, Larissa
Assis). No V Congresso, que aconteceu em Montes Claros (MG), em 2009, de um total de 73 trabalhos,
foram encontrados seis a respeito da temática, quais sejam: (MACHADO,Vinícius Azevedo, GONÇALVES, Irlen Antônio); (RAPOSO, Lucy Rosane O. Vieira); (LIMA, Sandra Cristina Fagundes de); (BOTELHO, Jorge Florentino, GONÇALVES, Irlen Antônio); (OLIVEIRA, Letícia Borges de, SOUZA,
Saulo Éber Tarsio de); (MUSIAL, Gilvanice; 2009).
6
Em 2000 e 2001, de um total de 288 trabalhos dos dois congressos, 4 tratavam da história da
educação das populações rurais. Já nos anos de 2008 e 2009, do total de 856 trabalho 15
travam da referida temática.
7
Nos V e VI COPEHE (2009-2011) foram encontrados dez ao todo trabalhos em relacionados a temática estudada. No ano de 2009 no V COPEHE das 140 comunicações apresentadas cinco foram relativas
ao tema estudado , destas 4 no eixo Estado e políticas educacionais na História da Educação Brasileira –
(Raposo, 2009);( Lima, 2009); (Portes, 2009);( Musial, 2009); e uma no eixo Profissão docente: (Oliveira
e Souza, 2009). Dos 117 comunicações apresentadas no ano de 2011no VI COPEHE apenas 5 foram
relativas ao tema; destas quatro foram apresentadas no eixo –Estado e políticas educacionais na História
da Educação Brasileira : (Fonseca, 2011); (Barros, 2011); (Soares, 2011), (Narciso, 2011) e um no eixo o
Ensino de História da Educação: (Lima e Araújo,2011).
8
O trabalho intitulado: “Estudos sobre educação rural no Brasil: o estado da arte e perspectivas”, produzido por Maria Nobre Damasceno e Bernadete Beserra (2004), mapeia e discute o
conhecimento produzido na área da educação rural, no Brasil, no período de 1980 e 1990.
9
O relatório técnico da pesquisa intitulada: “Cenários da educação no meio rural em Minas Gerais, sob a coordenação de Lourdes Helena da Silva (2006)”, apresenta um estudo sobre “O
estado da arte das pesquisas sobre educação rural em Minas Gerais no período de 1990 a
2005.
10
Na pesquisa em âmbito nacional, segundo Maria Nobre Damasceno e Bernadete Beserra (2004), dos
1.000 trabalhos localizados apenas 12 tratavam da educação rural ; na pesquisa sobre a produção mineira,
conforme Lourdes Helena da Silva (2006), de um total de 840 trabalhos acadêmicos, 21 abordavam a
educação rural do Estado.
11
Esse termo é utilizado aqui de acordo com estas duas acepções: 1) nomear, “dar nome”; 2)
nomear, contratar.
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12

Através de levantamento bibliográfico realizado no banco de teses da Capes com as palavras chaves:
educação sanitária, educação rural, educação e saúde, saber médico, práticas de cura, história da educação
rural, formação de professores rurais, história da medicina, saber tradicional foi possível encontrar apenas
uma tese de doutorado sobre o tema de educação e saúde cuja referência seja o espaço rural ( Zagoury,
2003) e uma dissertação de mestrado (Pinho, 2009). Foram encontradas outras referências de teses sobre
o tema de saúde e formação de professores, no entanto não relacionadas aos espaços ruruais: Rocha
(2001), Stephanou (1999). Referências de dissertações: Carvalho (1999), Martins (2005), Lopes (1996),
Silva (2004)
13
Os Cursos de Aperfeiçoamento realizados na Fazenda do Rosário no distrito de Ibirité, município de
Betim (MG), para professores rurais eram cursos intensivos e tinham a duração de três meses, em regime
de internato. Distante vinte e oito quilômetros de Belo Horizonte e dois quilômetros da Estrada de Ferro
Central do Brasil, a Fazenda do Rosário, segundo Antipoff, apresentavam as características ideais para a
realização dos cursos: localizava-se em um ambiente rural, com espaço suficiente para a realização de
trabalhos práticos agrícolas, mas não totalmente distante da zona urbana, pois dela deveria receber “a
contribuição cultural necessária.” No período de 1948 a 1956 foram realizados na Fazenda do Rosário 18
Cursos de Aperfeiçoamento. O primeiro aconteceu em 1948 e o 18º Curso, em 1956. Esse foi o último
Curso de Aperfeiçoamento realizado na Fazenda, já que, a partir de 1956, eles foram transferidos para o
Instituto Superior de Educação Rural (ISER). Valeska Pincer investiga os Cursos de Aperfeiçoamento e
Treinamento de Professores Rurais, realizados no ISER, de 1955-1970 (PINCER, 2008). O ISER foi criado em 1955, como parte do Complexo da Fazenda do Rosário e instalado em prédio próprio, com recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário (INEP), por meio de convênio do Ministério da Educação e
Cultura com a Secretaria de Educação. O Instituto “destinava-se à pesquisa, preparo, especialização e
orientação em assuntos de Educação Rural” (MINAS GERAIS. Decreto nº 4.830,12 de dezembro de
1955). Para saber mais sobre a formação de professores realizada na Fazenda do Rosário ver Andrade
(1996), Pincer (2008), Pinto (2007), Pinho (2009).
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A EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA NA FRONTEIRA
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Introdução
O Estado de São Paulo, maior centro urbano e produtivo do Brasil, liderou o crescimento industrial e se tornou o principal destino das correntes migratórias. A cidade de Ribeirão Preto, localizada no nordeste do Estado, vivenciou todas as etapas deste processo de transição
pela qual o Brasil passou. Partindo da análise de três jornais, esta pesquisa buscou reconstituir
parcialmente, na ótica da imprensa escrita, o debate educacional no interior paulista, em meados do século XX. A investigação teve como objetivos: examinar como a educação secundária
foi retratada nos periódicos.
Para a investigação, foram selecionados como fontes principais três periódicos de Ribeirão Preto: O Diário da Manhã, A Cidade e o Diário de Notícias. A escolha dos jornais seguiu três
critérios: número de exemplares (eram os jornais com maiores tiragens nas décadas de 40 e
50, portanto, os mais lidos pela população); conteúdo (todos apresentam editoriais, colunas,
artigos e notícias específicos, direcionados à área da educação); e por ultimo, a diversidade
ideológica e cultural. Enquanto os periódicos, O Diário da Manhã e A Cidade apresentavam os
princípios do liberalismo, o Diário de Notícias era veículo de divulgação da doutrina e dogmas
da igreja católica.
A abordagem teórica privilegiou a história cultural, buscou-se aprofundar o conceito de
ideologia, desenvolvido na obra do pensador italiano, Antônio Gramsci. Para Gramsci (2000), as
ideologias constituem o campo no qual se realizam os avanços da ciência, as conquistas da objetividade, a representação da realidade que é reconhecida por todos os homens, que independe do ponto de vista meramente particular ou de grupos. A concepção de ideologia, adotada
pelo autor, está permanentemente atenta para a criação cultural do ser humano. As representações não se deixam reduzir às condições em que se encontravam seus criadores, no momento em que as criaram, e também não devem ser consideradas imutáveis na forma que
assumiram na cabeça das pessoas, que as adotaram. Por isso, Gramsci não abandonava, em
momento algum, sua convicção de que as representações, as ideias, as formas da sensibilidade,
os preconceitos, as superstições e também os sistemas filosóficos e as teorias científicas precisavam sempre ser pensados historicamente.
Os jornais desempenharam um papel importante no cotidiano da cidade, ora informando, ora denunciando, em outros momentos dando voz à população. Também agindo como formador de opinião e educadores da sociedade, modelando modos de conceber o mundo e
reforçando valores sociais. Com relação ao ensino secundário, os periódicos, enalteceram as
escolas e colégios, identificados como instituições tradicionais, responsáveis pela formação da
elite intelectual de Ribeirão Preto.
A sociedade que se formou em Ribeirão Preto, ao longo do século XX, foi fruto de um
processo acelerado de urbanização, decorrente de uma diversificação econômica que levou a
indústria, o comércio e os serviços a exigirem e absorverem profissionais com as mais diversificadas qualificações. Por outro lado, houve um aumento expressivo da classe média, oriunda
principalmente da expansão das profissões liberais e da burocracia estatal, gerada pelo aumento do funcionalismo público. Por fim, a própria elite também se diversificou. Existia uma elite
formada por famílias tradicionais, descentes da República do Café, que migraram seu capital
para outras atividades econômicas. Outra parte desta elite era formada pelos “forasteiros imigrantes e migrantes” que souberam investir e enriquecer.
Esta sociedade complexa e dinâmica estava retratada nos periódicos com suas reivindicações, publicidade, reclamações, cobertura social, festas, datas comemorativas. Os jornais
sempre destacavam, preferencialmente, na primeira página, as notícias sobre o ensino secundário e superior. Reportagens, artigos e editoriais que ocupavam grande espaço nas coberturas
feitas pelos periódicos, sempre enfatizavam que “Ribeirão Preto se orgulhava de seus ginásios,
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colégios e faculdades”, apesar de apenas uma pequena parcela da sociedade ter acesso a estas
instituições de ensino.
Com uma população de 100 mil habitantes, em 1950, a cidade contava somente com
um colégio estadual que oferecia o 2º ciclo, 10 ginásios (apenas 1 era oficial); 5 escolas normais (sendo 1 oficial); 1 escola industrial estadual e 2 escolas de aprendizagem industrial e comercial privadas. Segundo dados do IBGE, em 1956, havia cerca de 4.600 alunos matriculados
no ensino secundário, ou seja, aproximadamente 4% da população. Autoridades compareciam
aos eventos e inaugurações promovidos pelas escolas secundaristas. Diretores e professores
eram figuras eminentes que se destacavam na sociedade. Médico, advogados, engenheiros,
jornalistas, políticos, ao trabalharem nas escolas, ganhavam “status” ao mesmo tempo que conferiam “status” aos estabelecimentos de ensino.
A vida política e social perpassava por estas instituições, que foram responsáveis pela
formação dos dirigentes que governaram a cidade no passado, dirigentes que a governavam no
presente. E naquele momento, em seus bancos escolares, estava em formação a futura geração. Passado, presente e futuro se encontravam nas escolas secundaristas.
O ensino secundário foi muito discutido e questionado. Nos periódicos não faltaram críticas ao governo federal, que seria responsável pela excessiva centralização legislativa e administrativa. A ganância dos proprietários dos estabelecimentos privados, que colocavam o lucro
acima do compromisso com a educação, currículos enciclopédicos, conteúdos inúteis à formação dos jovens, escolas fantasmas, fraudes nos exames, etc.
O Ensino Secundário: da tradição no encontro de gerações à demarcação dos espaços sociais
Em 1957, A Cidade e o Diário da Manhã fizeram várias reportagens sobre as comemorações do I Cinqüentenário do Ginásio do Estado. No dia 1º de abril, no salão nobre do Palácio
do Comércio e Indústria, discursou o Doutor Edgard de Moura Bittencourt, ex-aluno do Ginásio
do Estado e Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado:

(...) É o que me representas neste instante, minha terra natal. Não te
volves, é certo, para o horizonte do teu futuro, como fazes permanentemente, nem te volves para o céu da tua fé inquebrantável de
grandeza cada vez maior. Olhas agora um pouco para o passado,
como num deleite, de quem compara o que era dantes, para a realidade do que é agora e para a certeza do que será ainda. Volves teu
olhar para o passado, cuidando de preservar a tradição com o qual
irás valorizando, nessa sinfonia de gerações, a punjança de cada
passo na energia da marcha cada vez mais firme, mais determinada,
mais invencível. (Diário da Manhã, p.3, 4 abr., 1957)
Tradição, encontro de gerações... O Ginásio do Estado era o símbolo da excelência educacional no ensino secundário em Ribeirão Preto.
Em março de 1957, o Diário da Manhã dedicou a primeira página às comemorações do
I Cinqüentenário, destacando uma lista com o nome de ex-alunos ilustres e suas respectivas
ocupações: militares, políticos, médicos, advogados, engenheiros:
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Fotografia 1: A comemoração do Cinqüentenário do Colégio do Estado
Fonte: Diário da Manhã, p.1, 12 mar., 1957

O evento foi planejado, durante meses. Convites foram emitidos aos ex-alunos, ilustres
personalidades de destaque na sociedade de Ribeirão Preto. A cerimônia patrocinada pela Associação Comercial e Industrial mostrava a valorização e respeito que comerciantes e industriais
tinham por esta instituição de ensino.
Pelos jornais também desfilavam as rainhas dos estudantes (alunas vencedoras dos
concursos de beleza) e acompanhava-se a cobertura das festas, formaturas, verdadeiros eventos sociais, em que a elite riberãopretana comparecia e prestigiava:
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Fotografia 2: Baile de coroação da Rainha dos estudantes, ao lado da eleita, o
paraninfo Dr. Oswaldo de Abreu Sampaio, diretor do Diário da Manhã
Fonte: Diário da Manhã, p.8, 30 nov., 1955

Fotografia 3: Baile de coroação da Rainha dos estudantes na Sociedade Recreativa
Fonte: Diário da Manhã, p.8, 30 nov., 1955

Clube frequentado pela elite de Ribeirão Preto.
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Fotografia 4: Formatura do Curso de Relações Humanas, promovido pelo SESI
Fonte: Diário de Notícias, p.8, 12 dez., 1959

O Diário de Notícias, além de noticiar as atividades promovidas pelas escolas católicas
da cidade, sempre prestigiava os eventos promovidos pelo SESI e SESC. O Paraninfo Welson
Gasparine era repórter do jornal e ocupou cargos públicos como vereador e prefeito.
Como se pode constatar, na educação também o lugar de cada segmento da sociedade
estava bem demarcado. A missa na paróquia de bairro, formatura simples, no próprio grupo
escolar ou na escola profissionalizante, cerimônias e bailes no Clube Operário ou na sede da
Legião Brasileira - o povo colava grau. Missa na Catedral Metropolitana, presidida pelo bispo,
colação de grau no luxuoso Teatro Pedro II, bailes no salão do tradicional clube da Recreativa
animado por bandas e orquestra famosa - a elite colava grau.
Embora houvesse uma pressão pela expansão do ensino secundário, não havia nos periódicos um debate mais aprofundado, que contemplasse mudanças efetivas para um acesso
maior da população a este grau de ensino. Os exames de admissão não eram vistos como um
gargalo que excluía parcela significativa da sociedade das escolas, já que para as classes populares, deveria haver outro tipo de escola. Era consenso. Os três periódicos ressaltavam, destacavam e clamavam: “era preciso expandir o ensino profissionalizante”, porque este sim, era
destinado às classes trabalhadoras. Apesar das ações, principalmente do governo estadual, e as
mudanças na legislação, que buscaram garantir maior acesso ao ensino secundário, prevalecia
a mentalidade conservadora, que permeava o pensamento dos jornalistas e articulistas da época: “o ensino secundário não era para o povão”.
Avanços e retrocessos na expansão do ensino secundário: interesses públicos e privados se chocam, mas também se cruzam
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A ampliação da rede estadual de ensino médio gerou muita polêmica, controvérsia e
defesas apaixonadas a favor e contra a expansão. Na Assembleia Legislativa do estado de São
Paulo, a resistência maior foi da bancada da União Democrática Nacional (UDN). Uma forte justificativa era o medo de que a expansão levasse à democratização e popularização do ensino
secundário, que deveria continuar restrito às elites. Uma parcela dos educadores protestava
alegando que a expansão dos ginásios significava prejuízo para a escola primária, relegada a
segundo plano nos orçamentos e prioridades dos legisladores e chefes de governo. Havia também os defensores da expansão das escolas profissionalizantes, em detrimento dos ginásios. O
jornal A Cidade, em seu editorial, saiu em defesa dos cursos profissionalizantes, criticando a
instalação de novos ginásios:

O governador Nogueira Garcez vetou o projeto de lei nº 1016, que
dispunha sobre a criação de ginásios em várias cidades paulistas. A
criação de um ginásio é ato complexo que implica em considerar necessidades reais da região, considerar se o Estado tem meios para dar
também a casa para o funcionamento do ginásio. Construir escolas no
papel não resolve o problema do ensino, é preciso aparelhamento,
corpo docente. Não se pode criar escolas como tática eleitoral. Criaram ginásios em cidades que não possuem nem grupo escolar. Se
municípios da mesma região podem se agrupar para instalação, administração e exploração de serviços em comum, e se o ensino secundário é um serviço que aproveita vários municípios, por que não
fazer um consórcio? (...) Os deputados dão preferência aos ginásios
porque não semeiam escolas profissionais e instituições técnicas? O
Ginásio leva ao Colégio e o Colégio à Universidade. A Constituição de
São Paulo – Artigo 121 determina que o Estado distribuirá equitativamente pelo seu território escolas secundárias, profissionais e agrícolas, podendo faze-lo em colaboração com os municípios diretamente
interessados. Foi equitativa na legislação passada, a distribuição de
escolas secundárias e agrícolas? (A Cidade, p.1, 20 fev., 1951)
Berardo (1951) em sua coluna, com o título “Ginásios ou Escolas Agrícolas?” também
saiu em defesa do ensino profissionalizante. Ele começava parabenizando o governador Lucas
Garcez por ter vetado o projeto de lei que dava quase uma centena de Ginásios para o interior
do estado, sendo que as cidades não atendiam as condições para receber ensino secundário, só
atendiam aos interesses políticos. Seguia argumentando que o problema do Brasil era técnico
“o país necessita de escolas técnicas, inclusive de agricultura. Estamos inflacionando os cursos
secundários, 70% de seus frequentadores são candidatos ao funcionalismo público, pretendentes à burocracia. Pertencerão à classe estéril da economia.” Berardo continuava denunciando,
que havia também excesso de escolas normais e colégios. Encerrava propondo algumas soluções:

Soluções: descentralizar os serviços, fixar as diretrizes mínimas federais da organização escolar, completar essas diretrizes de acordo com
as exigências locais, aperfeiçoar a fiscalização do ensino, intensificar o
programa de criação de escolas rurais e profissionalizantes de grau
médio, moralizar o ambiente escolar, preservar a escola secundária
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dos perigos que a ameaçam. (A Cidade, Ribeirão Preto, p.5, 9 mar.,
1951)
A centralização, segundo os periódicos, acabava por criar um sistema de ensino ineficiente, desonesto, movido por interesses políticos e partidários. Como acontecia no Estado de
São Paulo, na esfera federal também faltavam critérios técnicos e um projeto de educação. A
esperança era de que com a votação da LDBE, os problemas seriam resolvidos e as distorções
sanadas.
Na imprensa eram constantes as denúncias de abusos cometidos pelos estabelecimentos privados de ensino, que segundo os jornais cobravam taxas altíssimas, extorsivas, particularmente da população mais carente que, por não obter vaga em escolas oficiais, eram
obrigadas a recorrer ao ensino privado de péssima qualidade. Havia uma pressão social por
maior fiscalização e controle dos poderes públicos sobre os aumentos das taxas escolares, a fim
de que os abusos fossem coibidos. A intervenção do Estado, no ensino privado, era uma política
totalmente contrária aos princípios liberais da livre concorrência capitalista. O governo federal
estabelecia o limite máximo para o aumento das anuidades, porém eram constantes as denúncias de escolas que desrespeitavam a determinação federal. Os donos de estabelecimentos privados também pressionavam o governo.
Em dezembro de 1958, o Diário da Manhã, noticiava que o Ministério da Educação tinha
autorizado um aumento de 30% sobre as anuidades cobradas em 1957. Segundo a reportagem, o Ministério permitiu o aumento, atendendo aos apelos das escolas particulares. Cedendo
mais, o governo federal acabou por permitir um aumento de 35%. Porém no início de 1959, os
alunos em protesto deflagraram uma greve geral, mediante as pressões o governo recuou, autorizando um aumento de apenas 10% na anuidade. Desta vez quem se sentiu prejudicado foram os professores que decretaram greve. A Cidade, publicou várias matérias sobre as greve
dos alunos e professores, atacando o governo do presidente Juscelino Kubitschek acusando-o
de ser o responsável pelo caos em que se encontrava a educação:

(...) Economicamente o governo Juscelino Kubitschek tem sido um
verdadeiro descalabro. O caso dos professores mostra a incapacidade
deste governo. No primeiro momento autoriza os colégios particulares
a aumentarem a taxa escolar em 35%, para no momento seguinte
por pressão dos estudantes, voltar atrás e diminuir o aumento para
10%. Os donos acharam injusto e o governo resolveu conceder um
subsídio aos colégios para que pagassem a diferença dos salários. Só
que os donos não aumentam os salários enquanto não receberem o
subsidio do governo. Os professores não confiando nos empregadores, nem no governo decidiram entrar em greve. Se o governo não tivesse se metido a fixar taxas e deixasse que cada colégio se
entendesse com alunos e professores nada disso teria acontecido. (A
Cidade, p.5, 20 mar., 1959)
Esta situação demonstra o quanto era complexo gerir o ensino em um país tão extenso
e com tantas desigualdades. Público e privado se confrontavam. A intervenção estatal gerava
problemas, a não intervenção, significava lançar a educação nas regras da livre regulamentação
em que a sociedade sempre perdia, pois ao invés de baratear o ensino, este se tornava mais
caro.
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Os três periódicos defenderam os alunos e professores em suas lutas e reivindicações,
divulgaram informações sobre as greves que eclodiram em todo país, convocavam os professores para as assembleias e apontaram sugestões para a solução dos problemas. O Diário da Manhã citava os donos das instituições privadas, os chamados “tubarões do ensino”, como os
principais responsáveis pela situação, ávidos pelo lucro obtido pela cobrança das taxas escolares e a exploração dos professores que recebiam salários miseráveis. O jornal A Cidade, como
citado acima, criticou abertamente o governo de Juscelino Kubitschek.
O processo de reconhecimento dos estabelecimentos de ensino pelo governo federal e
a autorização de funcionamento, também estavam contaminados pela burocracia e interesses
políticos, que afetaram tanto a rede pública, quanto a particular. As estatísticas mostravam que
estudantes do 1º e 2º ciclos interrompiam os estudos por falta de recursos financeiros. Através
da concessão de bolsas, mediante a aprovação em provas públicas, o governo federal buscava
democratizar o acesso ao ensino médio, pelo menos este era o discurso vinculado na imprensa.
Em outubro de 1955, o Diário da Manhã publicou a relação de bolsas concedidas às instituições
particulares da cidade.

Ribeirão Preto, por intermédio da Inspetora Seccional, Professora Elza
Rêgo Barros, conseguiu em 55, vinte seis bolsas, totalizando um valor
de Cr$ 54.400,00 cruzeiros. Os colégios beneficiados são: Ginásio
Brasil com 5 bolsas; Colégio Duque de Caxias com 7 bolsas, Ginásio
Metodista com 9 bolsas e o Colégio Moura Lacerda com 5 bolsas. (Diário da Manhã, p.8, 20, out., 1955)
Interessante destacar que nenhuma das instituições contempladas era católica, sendo
as escolas leigas, as maiores beneficiadas pela subvenção estatal. Os dados sobre a distribuição
das bolsas de estudo, pelo menos naquele ano, em Ribeirão Preto, corroboram com os estudos
de Romanelli (1980); Buffa (1991); Ghiraldelli (2000) e Saviani (2008), sobre a tramitação no
Congresso Nacional do projeto de Lei de Diretrizes e Base da Educação. As disputas entre os
defensores da escola pública e da escola privada, ainda que de forma velada, tinham como pano de fundo, o destino dos recursos públicos para a educação. Dois anos antes da entrada do
Substitutivo Lacerda no Parlamento, ou seja, em 1956, o debate entre defensores da escola
pública e defensores da escola particular já dava mostras de que se desencadearia uma verdadeira guerra ideológica na sociedade civil.
A rede pública de ensino, que vinha se expandindo, tornou-se um patrimônio que os setores sociais mais democráticos não titubeavam em defender. Por outro lado, os empresários
do ensino, os donos das escolas particulares, na falta de uma justa bandeira para lutarem pelo
ensino privatizado, utilizavam-se da Igreja Católica, que lhes forneceu os velhos argumentos da
“liberdade de ensino” e do “direito da família na educação dos filhos”.

Chegamos a conclusão que o objetivo do substitutivo era obter, do
poder público, todas as regalias proteção para a iniciativa privada, em
detrimento da escola pública. Em síntese, este era o aspecto central
do problema: a iniciativa privada estava reivindicando para si a prioridade absoluta de ação e de proteção por parte do Estado, e para tanto, ela se opunha a que este exercesse a sua função democrática, que
era a de fornecer educação ao povo, educação que, sendo pública,
seria gratuita e, como tal entraria, em condições favoráveis, na linha
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de competição com a educação particular. Cabia, portanto, à iniciativa
privada opor-se ao ensino oficial. Mas, não podia ela faze-lo sem um
mínimo de embasamento filosófico. Daí o seu apego “aos direitos da
família”. Obviamente, seus interesses não poderiam ser defendidos,
se ela não colocasse esses direitos, com base de sustentação de suas
reivindicações. (ROMANELLI, p.175, 1980)

Em abril de 1959, o colunista José Roberio Tambúrus do Diário da Manhã, publicou um
artigo em que criticava o Deputado Carlos Lacerda e destacava a necessidade da aprovação da
LDBE, o mais rápido possível:

Aqui a nossa legislação é uma colcha de retalhos que o Sr. Carlos Lacerda, Gustavo Corção e todo seu “time” estão interessadíssimos em
manter porque estão no Parlamento fazendo o joguinho dos comerciantes do ensino pelos quais são altamente recompensados. Ao contrário desses senhores, está porém trabalhando a Frente Parlamentar
Nacionalista que em entrevista que manteve com o Sr. Ministro Clovis
Salgado deixou patente o seu interesse em fazer aprovar o Projeto de
Diretrizes e Bases do Ensino sobre o qual já tivemos oportunidade de
nos referir, projeto esse que virá ditar normas para um ensino brasileiro que se readapte ao atual desenvolvimento da nação.(Diário da
Manhã, p.6, 12 abr., 1959)
Como podemos constatar, o colunista atacou abertamente o deputado Carlos Lacerda,
acusando-o de defensor dos interesses dos “comerciantes do ensino”.
Embora o embate no Congresso Nacional tenha se polarizado entre o ensino público e o
privado, a imprensa não retratava as escolas privadas da mesma forma, ou seja, não havia um
discurso hegemônico. Apesar de estarem do mesmo lado na defesa dos interesses do ensino
privado, os proprietários das escolas leigas, eram vistos pela imprensa como “comerciantes do
ensino”, enquanto que os católicos, lutavam por manter sua hegemonia filosófica e doutrinária.
Os periódicos identificavam, e denunciavam os proprietários de escolas particulares como os
“tubarões” da educação, contaminados pelo principal “vício” privado, ou seja, a ganância. Entretanto, os jornais nunca atacavam ou incluíam as escolas particulares confessionais, na categoria de negócio, em que o lucro estava à frente dos objetivos nobres da educação.

A falta de um projeto de educação para o país
Havia uma pressão, principalmente por parte das camadas médias da população, de ascensão socio-econômica, através do ensino secundário. As brechas na lei, a multiplicação de
escolas, as promessas, a venda de diplomas, escolas fantasmas eram sintomas de um sistema
totalmente ineficiente e elitista que não servia mais para esta sociedade que crescia, se urbanizava, se industrializava e almejava níveis mais altos de escolarização, que passava a ser valorizada e reconhecida como um bem social. Como afirma Romanelli:
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Quantitativamente falando, a expansão existiu, mas foi contida pela
inelasticidade da oferta, pelo baixo rendimento do sistema escolar e
por seu acentuado aspecto de discriminação social. Qualitativamente,
essa expansão sofreu deficiências de caráter estrutural, porque tanto
em relação à demanda quanto em relação à oferta ela se processou
em direção oposta àquela exigida pelo desenvolvimento brasileiro.
(ROMANELLI, p.127, 1980)

Viraram manchetes de jornal também os resultados “sofríveis” nos exames de admissão, de madureza e dos vestibulares. Os jornais publicavam os erros dos estudantes como se
fossem verdadeiras anedotas. A responsabilidade pelo baixo rendimento, as reprovações em
massa, eram sempre dos alunos que não se prepararam adequadamente. Em outros artigos e
reportagens, os “programas quilométricos” eram os vilões, criticados, inclusive pelo próprio governo. Importante ressaltar que em momento algum a imprensa questiona a necessidade dos
exames ou critica sua existência. O exame era uma “entidade” que garantia a qualidade, o
acesso dos melhores, que excluía, segregava e que garantia que o ensino secundário continuasse a ser para poucos.
Com a manchete: “Demonstração coletiva de ignorância nos vestibulares de Odontologia”, o jornal A Cidade, em 1951, destacava o fracasso dos candidatos: eram 187 jovens concorrendo a 50 vagas, apenas 7 passaram. “Isto porque, sem que eles quisessem, serviram
durante 7 anos, de material de experiências frustradas na adaptação de um programa de ensino quilométrico. Aí está o resultado concreto da chamada Reforma Capanema1. Alguns dos
candidatos cursaram o Pedro II, que serve de padrão no ensino secundário nacional” (A Cidade,
p.3, 20 abr., 1951). A reportagem finalizava, dando destaque aos erros mais gritantes: Machado de Assis, escritor português; Rui Barbosa, romancista do século XVIII e autor de “Quincas
Borba”, além dos erros de gramática, conjugação de verbo, etc.
O Ministro da Educação Simões Filho foi duro em suas críticas, principalmente, quando
declarou que o ensino secundário só estava servindo como passagem para o ensino superior,
sendo que os alunos só estudavam para passar no vestibular. Provavelmente repreendido, no
dia seguinte foi mais cauteloso e comedido em seus comentários. Estava tomando ciência dos
problemas de sua pasta, e com relação às reformas de Francisco de Campos (1931) e Capanema (1942), declarava que era cedo para avaliar os resultados, já que pouco tempo tinha se
passado. Diante da cautela do Ministro, o artigo cobrava providências, alegando que:

Os programas atuais são “inexeqüíveis”, quer pela sua extensão, quer
por sua complexidade. Queremos significar, porém, que o Sr. Ministro
deve antes de mais nada cogitar de reduzir os programas atuais, porque nada adianta ao professor esgotar as unidades determinadas no
seu programa, quando os alunos estão in albis. Atualmente o aluno
recém saído do Grupo Escolar, na primeira série ginasial, com apenas
onze anos, se vê “afogado” por nove matérias, com programas quilométricos. É preciso restabelecer a quinta série, pois com cinco anos o
aluno fica mais maduro. (A Cidade, p.2, 12 abr., 1951)

Mudou o governo, mas o problema persistiu. Em 1957, com a manchete de primeira
página “A crise no Ensino Secundário”, o Diário da Manhã publicava:
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A percentagem das reprovações continua a ser espantosa e desalentadora. O resultado dos exames vestibulares é alarmante. Fracassada
a organização do Ensino Secundário porque o próprio Congresso insiste em manter programas de ensino inadequados.
Ninguém mais ousa contestar, com efeito, que a falência do ensino
secundário resulta em grande parte da má organização dos programas oficiais, caracterizados por um excesso absurdo de matérias, sobretudo nos cursos ginasiais. (...) O pior aspecto do regime vigente de
rigorosa centralização reside na evidência de que o governo federal,
através do Ministério da Educação, requerendo tantos poderes para si,
de fato não exerce. Detém o poder mas não governa pela impossibilidade material de atender um país tão extenso. (Diário da Manhã, p.1,
10 mar., 1957)
Como podemos concluir, os problemas eram percebidos, apontados, denunciados, ridicularizados, mas não havia efetivamente uma propostas, um projeto para que mudanças concretas e estruturais fossem feitas no ensino secundário.

Considerações Finais
Os três jornais defendiam no Brasil, como afirma Fausto (2004) um padrão dualista na
educação, mantendo dois sistemas paralelos de ensino, um para o povo e outro para a elite. O
primeiro começava na escola primária e continuava nas poucas escolas profissionalizantes de
ensino médio. O segundo sistema, também iniciado no primário, continuava na escola secundária, organizada com a intenção de encaminhar as elites para as escolas superiores e para posições mais privilegiadas na sociedade.
Em determinados assuntos, houve consenso, em outros momentos polêmica e contradição. Esta polissemia de vozes, é que torna a “fonte jornal” tão interessante. Vozes mediadas
pelo calor dos acontecimentos vividos, naquele momento, em tempo real, impregnados de sentimentos, com defesas apaixonadas, demarcando espaços. Formadores de opinião manifestavam uma visão de mundo, reforçando valores e crenças.
Quando iniciamos esta jornada, eu, como historiadora, professora no Ensino Fundamental e Médio, na rede pública do estado de São Paulo, os assuntos que me mobilizaram, instigaram e desafiaram na pesquisa foram: a democratização da educação, o ensino público e o
papel da escola na sociedade. Ao nos depararmos com os debates feitos na imprensa, em meados do século XX, sobre a missão da escola, os sentidos dos conteúdos, metodologias, a inserção das camadas populares na educação, a escola como micro organismo do macro social, as
políticas públicas, percebemos que as mesmas questões estão postas em pleno século XXI.
Nesta jornada, mergulhamos no passado e nos deparamos com a face do presente.
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1

O ministro Gustavo Capanema elaborou as “leis orgânicas do ensino”, também conhecidas como “Reforma Capanema”, implantando-as através de uma série de Decretos-Leis baixados entre 1942 e 1946.
Por essa via foram promulgadas em 1942 as leis orgânicas do ensino secundário (Decreto-Lei n 4.244 de
09.04.42) e do ensino industrial (Decreto-Lei n 4.073 de 31.01.42). Através do Decreto-Lei 4.048 de
22.01.42, foi criado o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, colocado sob controle da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), entidade representativa do empresariado industrial. Em 1943,
foi a vez da lei orgânica do ensino comercial (Decreto-Lei n 6.141 de 28.12.43). E em 1946, portanto já
após a queda do Estado Novo, foram decretadas as leis orgânicas do ensino agrícola (Decreto-Lei 9.613
de 20.08.46), do ensino primário (Decreto-Lei 8.529 de 02.01.46) e do ensino normal (Decreto-Lei 8.530
de 02.01.46), tendo sido ainda criado o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Decretos-Leis 8.621 e 8.622 de 10.01.46) que, a exemplo do SENAI, foi também colocado sob o controle do
empresariado correspondente. (Saviani, p.10, 2000)
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Este estudo concebe imagens como privilegiados canais do fluxo da memória, elas
mesmas tomadas como narrativas de memórias, fruto da dissertação defendida em 2009 na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha da História da Educação. Na investigação
examinei as complexas relações entre memória e imagem, detive-me na análise dessas relações
a partir das obras de pintura do artista gaúcho Flávio Scholles1, que desde 1976 desenvolve um
trabalho artístico de cunho biográfico, podendo ser considerado um guardião de memórias.
Minha problemática e objetivos? Discutir em que medida as pinturas do artista, que
expressam suas narrativas de memória, constituem-se em evocadores de memórias individuais
e coletivas de sujeitos do Vale do Rio dos Sinos. Indagar se os sujeitos se reconheciam nas
imagens por ele produzidas, quais conteúdos manifestavam em suas narrativas, sobre si
mesmos e sobre seus grupos de pertencimento. Elencar os significados atribuídos pelos
espectadores no exercício de rememorar, observando atentamente o potencial e a dimensão
educativa dessas imagens. O objetivo maior da pesquisa foi investigar as relações imagens e
memórias, preservando objetos que permitem ancorar a construção da memória e não a mera
reconstituição do vivido, considerando que as experiências cotidianas constituem a malha
espaço-temporal da vida social e verificar quais foram os temas recorrentes.
Neste artigo volto-me em especial as evocações em relação ao tema “Educação”, pois
muitas foram as lembranças escolares expressas, os rituais e rotinas, regras e valores do
passado. Enquadro este recorte no “Eixo 1” do Gongresso Luso-Brasileiro, intitulado: “Espaços,
tempos, quotidianos, sociabilidades escolares”, valorizando as histórias relativas ao contexto
escolar ,familiar e comunitário, que emergiram nas falas de alguns depoentes.
Na estética do texto aproprio-me da metáfora do tecelão, neste sentido convido o leitor
a tecer também a sua reflexão a partir desta problemática tomando as imagens evocadoras
como um intertexto, não meras ilustrações, percebendo nesse exercício algo novo e instigante.
Primeiras tessituras
Como arte-educadora e gestora cultural realizei a pesquisa tentando contemplar uma
problemática de valia para a indagação histórica, especialmente a História da Educação.
Procurando dar à vida um sentido, e, vindo ao encontro da questão “Quem sou eu?” recorro à
Maris Stephanou e Maria Bastos (2005, p. 420) que, a partir de Alistair Thomson (1997),
afirmam que construímos um passado mediante o que nos parece significativo, e para que
tenhamos um sentido mais satisfatório ao viver. Freqüentemente me pergunto: Quais as
relações que se estabelecem entre imagens produzidas pela arte e memórias, entre o ver e o
lembrar? Quais as contribuições destas problemáticas para a produção científica?
Passei a refletir sobre as questões relativas às narrativas de identidade como
reveladoras de idéias, fatos, símbolos de indivíduos e grupos, que podem ser elucidadas de
diferentes formas. Arte e imagem são campos suscetíveis a estas questões. A problemática do
sujeito contemporâneo, e, o tema da memória tem afetado minha prática, uma vez que a cada
dia me deparo com questões relativas às identidades dos diferentes grupos étnicos junto aos
quais eu atuo, e frente à necessidade e a importância de valorizar e preservar as
reminiscências. A importância não está nos objetos em si, mas naquilo que suscitam e indiciam,
acabando por se constituírem como documentos históricos investidos das diferentes
subjetividades.
Os conceitos de arte/imagem e memória tem sido alvo de poucos estudos no campo da
História da Educação. Imagens, por vezes, aparecem apenas como recursos e ilustrações no
campo da história, mas dificilmente como objeto investigativo imbricado com a memória.
Modos de tramar
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A proposta metodológica utilizada rompeu com concepções tradicionais de investigação
em História da Educação, propondo uma discussão mais contemporânea sobre a intersecção
entre arte/imagem e memória. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que integrou narrativas de
memórias produzidas em entrevistas individuais e um grupo de conversação, iniciadas em
novembro de 2008, cuja análise foi sendo tecida a partir da metade de 2009. Estas se
constituíram em documentos importantes para discussão da problemática da investigação, que
somada ao corpus teórico, resultaram na Dissertação de Mestrado defendida e aprovada no
final de 2009.
Importa lembrar que a escolha da metodologia foi fundamental para a definição quanto
aos sujeitos a quem escutar na pesquisa, como realizá-la, que relações estabelecer com os
sujeitos, onde gostaria de chegar ou seguir, o que priorizar. Foi delineado um design
metodológico em que tive que fazer uma profunda imersão na vida e obra do artista, cada novo
dado foi configurando um novo documento.
A investigação colheu narrativas de vida de diferentes sujeitos da região do Vale dos
2
Sinos , seis escolhidos para as entrevistas individuais e onze para um grupo de conversação. As
narrativas seguiram mediadas pelas imagens, sem qualquer questionário pré-estabelecido,
tendo como critérios: a) ter entre 40 a 75 anos, tomando como referência a idade do artista
que hoje está com 60 anos; b) sujeitos com vivências ou experiências similares as do artista; c)
a variação de gênero, pois homens e mulheres desempenhavam importantes papéis na colônia.
As entrevistas com os seis narradores ocorreram em encontros individuais e dias
alternados, estabelecidos com cada um conforme suas possibilidades, tendo sido realizada
apenas uma entrevista com cada um. O grupo de conversação reuniu-se duas vezes. As
entrevistas individuais foram analisadas e comparadas com as falas do grupo, e ambas as
modalidades permitiram a evocação de memórias individuais e coletivas.
A utilização da técnica da gravação e a posterior transcrição foram autorizadas pelos
entrevistados. Foi imprescindível instalar um processo de comunicação e de deslocamento da
linguagem, atentando para a criação de uma ponte interpessoal entre a pesquisadora e os
entrevistados, como sugere Antoinette Errante (2000). Foi permitido o uso do dialeto alemão
durante as narrativas orais, já que para alguns destes entrevistados, falar no idioma que usam
diariamente foi um facilitador para comunicação, para mim de fácil entendimento.
Um corpus restrito de seis pinturas/imagens, produzidas em diferentes momentos dos
últimos 37 anos de trabalho do artista, representativas dos quatro eixos temáticos que abrange
- Colônia, Êxodo, Cidade e Origens - foram eleitos para a mediação das falas. Para esta seleção
tornou-se fundamental conhecer as obras mais expressivas, ter uma noção da circulação destas
imagens, observar a inserção de figuras humanas, objetos característicos e típicos do contexto
da colônia, temas e cenários, enfim, elementos visuais comuns ao cotidiano de pessoas que
vivem no interior, de modo que os narradores pudessem se relacionar com maior
espontaneidade com as obras.
As obras evocadoras e as narrativas
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Colheita de Batatas Família Sapataria
230cm x 100cm 120cm x 90cm 100cm x 180cm

Despedaçamento Familiar Rebarbas Urbanas
Retalhos
100cm x 130cm
100cm X 130 cm 70cm X 70cm
As três primeiras obras escolhidas são do eixo Colônia: a primeira intitula-se “Colheita de
Batatas”, uma alusão ao crescimento econômico de São José do Herval- terra natal do artista; a
segunda imagem denomina-se “Família”, integra os membros da mesma num formato circular
sugerindo uma relação harmônica entre os personagens; a terceira é “Sapataria”, onde a
família está inserida na economia coureiro-calçadista que se expande no Vale dos Sinos na
década de 60 e 70. A quarta obra, “Despedaçamento Familiar” do eixo Êxodo, identifica-se com
o estilo de Picasso, as figuras humanas são repuxadas e distorcidas, enfatizando a situação de
desconforto dos sujeitos frente às mudanças radicais que surgem. A quinta imagem, do eixo
Cidade, denomina-se “Rebarbas Urbanas”, traduz em sua composição a precariedade das
moradias que as pessoas do interior empobrecidas passam a erguer. A última imagem
selecionada intitula-se “Retalhos”, pertence ao eixo Origens, uma série mais abstrata do ponto
de vista figurativo, que faz lembrar uma colcha de retalhos.
Os seis entrevistados tiveram cada um, a seu modo, uma relação diferente frente às imagens
que foram sendo apresentadas uma a uma. Alguns conheciam o artista e suas obras, outros
tiveram o primeiro contato com as imagens no evento da própria entrevista. Todos foram
reagindo, diferentemente, à proposta do trabalho, evocando memórias singulares, alguns
valorizando mais as recordações, outros a necessidade de se manterem ligados ao presente e à
atualidade.
Os temas que compareceram com mais freqüência nas entrevistas, estão relacionados à
família, ao trabalho, à educação, a outras atividades ou lazer, a lugares e cidades, em geral
mesclados entre si ou abordados em diferentes momentos das entrevistas. Tal constatação
decorreu da elaboração de uma sistematização dos achados em quadros-síntese3 das falas de
cada entrevistado, bem como do grupo, que contrastadas umas com as outras, embasaram e
direcionaram a análise reflexiva, permitindo observar e destacar os temas mais recorrentes.
Fios e teares
As muitas temáticas, diálogos, problematizações voltadas à re-significação do passado e
à busca constante por um lugar de permanências, motivaram para este estudo no campo da
História da Educação, que só foi possível graças à imersão num amplo corpus teórico, do qual
apresento alguns recortes.
Ecléa Bosi (1983) leva a pensar que memória é como um fenômeno em que o corpo, o
pensamento, as ações, e fatos se somam numa trama complexa, possui uma função decisiva na
existência permitindo a relação do corpo presente com o passado, interferindo ainda no curso
atual das representações.
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Imagens, por vezes, aparecem como recursos e ilustrações no campo da história, mas
dificilmente como objeto investigativo imbricado com a memória. Alberto Manguel (2001)
atribui um caráter temporal à narrativa que se constrói num campo amplo de circunstâncias em
que palavras e imagens traduzem experiências do mundo ou daquilo que chamamos de real.
Michel de Certeau (2002) leva a pensar que precisamos estar atentos ao olhar que é instaurado
pelas imagens no cotidiano, com vistas a pensar sobre modos de ser, pertencimentos e
relações, o que vem reforçar a importância desta investigação.
Novas linguagens possibilitam que as narrativas escritas, sonoras, visuais e assim a
transmissão do conhecimento sejam um diferencial em tempos de massificação e globalização.
Novas posturas conceituais podem ser encontradas, dissolvem dicotomias obsoletas,
demarcações seguras e duradouras. A integração entre o rigor científico e a expressão da
criatividade, possibilita um olhar sobre a plasticidade da memória, num tempo em que a
memória imagética e poética é exercida. As narrativas revelam-se tessituras densas,
construídas por sujeitos que articulam imagens mediante a labuta da memória e dos
sentimentos de pertença.
O mapeamento de uma gama variada de autores que tematizam o conceito de
memória4, possibilitou ampliar a visão sobre os complexos processos de construção da
memória, percebendo que neste âmbito ainda são pouco discutidas as imbricações arte &
imagem & memória no campo da História da Educação conforme reforça a investigação junto
ao Banco de Teses da CAPES, a partir de 20035. Edison Luiz Saturnino (2003)6, em seu Projeto
para Dissertação de Mestrado intitulada “Imagens em Circulação: produzindo modos de ver,
lembrar e narrar”, aponta para a relevância de estudos sobre imagem e memória, mostrando
que é na década de 90 que inúmeros questionamentos sobre o assunto se tornaram mais
evidentes. A produção dos modos de ver, de lembrar e narrar, o papel social dos artistas, a
crescente expansão da educação estética e visual, o uso das imagens na contemporaneidade e
a preocupação cada vez maior com a mudança educativa foram alguns dos aspectos que
nortearam as leituras em relação à arte e imagem. A raridade do objeto, a abordagem que teve
como foco as pinturas do artista Flávio Scholles, ressaltou a pertinência da investigação.
É grande o poder das imagens no que diz respeito à representação de fatos históricos, ou
a materialização de formas de viver. Contudo, na contemporaneidade, a arte diluiu-se na vida e
revela também aspectos ocultos da sociedade. Há uma reconceitualização da arte como presença
e não apenas como representação. Alberto Manguel (2001) se refere à possibilidade de leitura de
uma obra como algo mediado por conhecimentos, experiências e múltiplas subjetividades, feitas
de interpretações nem sempre compreendidas, já que não há uma única verdade que possa
determinar o processo de leitura de imagens, nem a imagem como narrativa. Roger
Chartier(2001), chama atenção para as capacidades inventivas dos indivíduos e das comunidades,
apontando também para os constrangimentos, normas e convenções que os limitam em seu
pensar, enunciar e fazer. Ele afirma que as produções estéticas são sempre inscritas no campo
dos possíveis, nos espaços que as tornam pensáveis e comunicáveis, pois as obras não possuem
um sentido estável e congelado, são plurais e móveis. Para ele o espectador é aquele que olha a
imagem, dela se apropria, e assim recria significados para o que vê.
A partir do século XX há uma ruptura quase definitiva com a forma de ver e valorizar o
passado, a crescente aceleração fragiliza progressivamente o elo de ligação entre os diferentes
tempos. A sociedade capitalista destrói muitos suportes materiais da memória, bloqueando os
caminhos da lembrança, arrancando marcos e apagando os rastros, como chama atenção Ecléa
Bosi (1983). Não se trata de refletir somente sobre a destruição dos lugares de memória, e sim
de atentar também para a destruição das identidades e memórias coletivas. (STEPHANOU,
1998). Ecléa Bosi (2003), diz que recontar é sempre um ato de criação no presente, que o
passado reconstruído é um manancial de onde retiramos forças para lutar, portanto cada um,
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ao ser um recordador, é sobretudo um trabalhador, afinal memória é reflexão, compreensão,
diálogo a partir do outrora, é um trabalho que lida com o afeto e que se dedica a perpetuar.
Segundo Bosi (2003), Bergson vê na linguagem metafórica de um artista a possibilidade
de realizar a conjunção entre ato intuitivo e expressão num incessante trabalho da memória,
algo que o discurso convencional não alcança. Em sua obra, Flávio insere a representação de
um conjunto de objetos que de alguma forma estiveram presentes em sua infância na colônia.
Mais que uma sensação estética ou de utilidade, cabe lembrar que os objetos nos dão um
assentimento à nossa posição no mundo e nos identificam num determinado contexto. Bosi
(2003) faz referência aos “objetos biográficos”7 dos quais Viollete Morin (1969) fala, trazendo a
idéia de que estes objetos envelhecem com o possuidor e se incorporam à vida, representando
experiências vividas, afetividades, recordações.

Fotografia do Artista Flávio Scholles - Atelier de Vila Waldberta
Munique/Alemanha – 2006
Scholles parece fazer de si um “homem-memória8” ao rever suas lembranças e
saudades, num exercício de querer ressuscitar o vivido. Por outro lado, parece haver uma
memória-dever que propõe um olhar crítico e um comprometimento com uma situação social
extremamente desagregadora, instaurada no contexto em que se insere com o capitalismo e a
crescente globalização. A reflexão sobre o artista como guardião da memória, faz pensar num
recordador vivo, que com suas capacidades intuitivas e inventivas, testemunha o jeito de ser e
viver de um povo.
O fio da Educação
Embora as obras evocadoras escolhidas não sejam voltadas a educação formal, tema
que o artista também aborda em muitas de suas pinturas, foi na simplicidade das falas que os
sujeitos trouxeram suas histórias de vida, também suas experiências em relação à educação,
não somente quanto à escolarização ou à educação formal, mas também a aprendizagem dos
valores e das sociabilidades, através de assuntos como o estudo oportunizado aos filhos, à
influência do professor, à educação para valores de vida, ensinamentos transmitidos de pai
para filho, regras de convivência, as lições de casa.
A obra “Colheita de Batatas” desencadeou diferentes comentários focados no tema
Educação. Um dos narradores observou que as crianças talvez tivessem acabado de vir da
escola, o que suscitou um intenso rememorar sobre o tempo vivido numa determinada escola
que hoje é uma faculdade. Assim disse:

A gente tinha de caminhar alguns quilômetros da casa da colônia até chegar à escola que ficava
na sede, em Ivoti [...] o caminho era de chão batido e muitas vezes a gente ia descalço,
pulando nas poças d’água [...] tinha muito barro nos dias de chuva, a gente tinha que lavar os
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pés e colocar chinelos na sala de aula, ou aquecê-los com panos. Primeiro a escola era uma
pequena casa em estilo enxaimel onde a gente só aprendia em alemão [...] foi crescendo com a
ajuda de todos até ser o Instituto de Educação Ivoti, que hoje já é uma faculdade (LÍRIO,
entrevista em 10/01/2009).
Para algumas pessoas como Gertha, a imagem “Colheita de Batatas” foi um disparador
de falas múltiplas. Entusiasmada narrou:

Quando saí de casa com oito anos, fui para o colégio de freiras, a Escola Imaculada Conceição,
em Dois Irmãos, e onde fiquei cinco anos. Eu me lembro que era uma vida bonita, eu adorava
o colégio, não sabia falar nada de português, nunca tinha saído de casa [...] me lembro das
portas do colégio onde eu estava parada, chorando [...] Mas tudo passou, fiquei gostando das
freiras, eram muito carinhosas, pareciam à mãe da gente, de lá tenho muitas boas lembranças.
Ler e escrever era o que se esperava de um aluno. Mas no colégio das freiras o que mais
aprendi foi enfrentar a vida. (GERTHA, entrevista em 15/12/2008).
A obra “Retalhos” fora para José Darci, disparadora de vários conteúdos, relatando sua
trajetória de estudante. O entrevistado foi minucioso em seu depoimento, dando importância
para cada uma das etapas que ele viveu. São múltiplos tempos que emergiram nas narrativas
deste entrevistado, pois a memória atribui identidades à história de uma vida e permite ancorar
os pertencimentos. Evocou lembranças decisivas que deram rumo à sua vida a partir dos seus
20 anos. Para ele, a mediação com as obras, o levou a rever o tempo vivido, valorizar ainda
mais o ontem como algo significativo no hoje, e, sobretudo, teceu um “retalho” significativo de
sua história, fundamentado no social. Assim relatou:

[...] Estudei naquela escola até a 3ª série, hoje ensino fundamental, naquela vez ensino
primário. Com 10 anos tinha uma idéia de ser padre [...] Fui para o Seminário São Miguel em
Criciúma, mas saindo do 3º ano do primário não consegui atingir a meta do 1º ano, o que não
foi suficiente para ser aprovado, isso foi em 61 para 62. A admissão ao ginásio, que seria entre
a 5ª e hoje 6ª série [...] Sabendo que não ia passar, meu pai veio ao seminário, falar com o
reitor, nem fiz os exames e voltei para casa. No outro ano, mais uma vez fui para o Seminário
em Criciúma, e neste ano tirei 1º lugar na admissão ao ginásio. De lá parti, para Corupá - SC,
onde fiz o ginásio completo. [...] Eu era um guri de 20 anos, líder na comunidade. Fui professor
na minha localidade por cinco anos. O estudo foi fundamental, pois aprendi muita coisa que uso
até hoje, e quantas coisas aprendi com outros. As obras do artista nos dão um indicativo de
que não há como a pessoa viver isolada a gente precisa de convívio, conhecer a gente mesmo,
aprender mais, para depois seguir [...] Segui participando e acabei tendo liderança política
apesar de ser uma pessoa muito simples. O ontem foi ‘professor’ do hoje que estou vivendo,
vivenciando, realizando. [...] assim, nós estamos costurando, não a nossa roupa, mas a nossa
própria vida e existência, nessa sociedade. (JOSE DARCI, entrevista em 21/11/2008).
Ele, como recordador, referiu-se ao passado como o trabalho de um mestre, ou seja, o
ontem dando suporte ao hoje. “A memória deve ser concebida como construção social” (BOSI,
1983 apud STEPHANOU, 1998, p. 139).
Observando as narrativas de Nilson, percebe-se que ele pouco menciona seus estudos,
e suas falas são usadas apenas para justificar o pouco entendimento que diz ter das imagens
apresentadas. Limitou-se a falar que conseguira estudar até a 4ª série e lamentou não ter
podido estudar mais. Comentou que com muito esforço conseguira dar estudo aos filhos, pois
enquanto ele trabalhava, eles estudavam. “Cada um dos filhos seguiu seu caminho, mas
tiveram chance de estudar. O filho mais velho é desenhista, trabalha com serigrafia e, o outro
se formou em técnico agrícola, mas trabalha no seu mini-mercado.” (NILSON, entrevista em
18/12/2008). Nilson deixa apenas breves rastros de sua vida escolar. As pausas e os silêncios
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fazem parte do trabalho da memória, são uma maneira de produzir-se a si mesmo. Por vezes,
algumas coisas precisam ser esquecidas para outras serem lembradas.
Outro aspecto abordado, em algumas narrativas, voltou-se à prática do cotidiano, “o
aprender com a vida”, como afirmou insistentemente Lenise (2008) mediada pela imagem
“Colheita de Batatas”. Seu comentário ultrapassa os conteúdos formais da escola, a ênfase
recai nas regras e valores transmitidos pelos pais, necessários para viver bem. Ao mesmo
tempo em que narrou o passado, Lenise anunciou princípios e valores em que continua
acreditando. No excerto, que segue, ela se referiu ao seu processo de aprender:

Aprendi mais com a vida, as regras e os valores transmitidos e ensinados pelos pais deram a
melhor orientação e educação que eu podia ter [...] Além da escola, foi na família que se
aprendeu e foram os mais velhos que ensinaram e deram conselhos. Os pais precisaram se
virar e ganhar o pão, as coisas foram modificando, o pessoal na roça ainda conseguiu controlar
os filhos, mas na cidade sempre foi diferente [...] Eu não tinha problema com os meus filhos
porque eu tinha lugar, eu tinha roça e ensinei-lhes a ajudar em alguma coisa, podiam pegar
martelo, faziam as coisas [...] A gente não tinha problema, e os pais e avós ficaram junto,
criaram seus filhos junto com coisas. (LENISE, entrevista em 1º/12/2008).
Outro entrevistado, Círio, volta-se ao aprender com a prática diária. Relatou que
estudou até o 3º ano primário, afirmando que ainda hoje se vê como um analfabeto, diante do
que significa para ele o ensino formal. A partir da imagem “Colheita de Batatas” expôs que a
prática diária lhe permitira aprender a ser ágil e preciso no raciocínio matemático, realizava
cálculos sem o uso de qualquer equipamento. Orgulhoso de seu saber, falou do presente sem
dispensar o passado, reforçando que, sobretudo a prática cumulativa, lhe garantira habilidades
que nem sempre a educação formal consegue estabelecer. Esta é uma questão interessante
para discussão no âmbito da educação, pois frequentemente percebe-se a mesma como
distanciada do contexto e da realidade dos alunos, acabando por ser apenas a conclusão de
uma etapa vista como obrigatoriedade, fruto do direito e do dever de qualquer cidadão. Círio
distanciou-se da idéia de que seguir estudando era fundamental para saber, tentando mostrar
que muito mais que a escola, aprendeu na lida diária. Também aos filhos motivou que
aprendessem, sem necessariamente oportunizar a educação formal. Assim comentou:

[...] às vezes tinha e ainda tem 30, 40 itens para arrumar, e cada coisinha precisa ser feita com
atenção, e daí, tem que cuidar para não esquecer nada, até o último troquinho tem que
controlar, tenho tudo anotado de cabeça. O Alfredo, meu irmão, estudou mais e eu só fui até o
3º ano primário. O Alfredo fez segundo grau, quando alguém falava uma coisa ele já anotava,
mas quando ele chegava na feira, quando o freguês chegava, as vezes nem lembrava de olhar
aquele livro com anotações para saber a conta, nem dava tempo, mas eu sempre tive facilidade
de guardar na cabeça. (CÍRIO, entrevista em 12/01/2009).
Apresentaram-se também narrativas sobre as tarefas escolares e as lições de casa, que
de alguma forma marcaram a escolaridade de alguns entrevistados, quer seja pela dedicação às
mesmas, quer seja pelas dificuldades que surgiam para realizá-las. Lírio comentou o quanto se
esmerava nas lições e que todos os dias: “Se fazia o tema em português, mas se pensava em
alemão. Os avós o ajudavam a ler em alemão, mas não em português.” (LÍRIO, entrevista em
10/01/2009).
No grupo de conversação as falas se imbricaram muito entre os vários assuntos, mas
houve destaque especial as lembranças do que acontecia no caminho para escola, as poças de
água, os medos, as brincadeiras. A maioria não concluiu o ensino fundamental e que mesmo
assim conseguiram avançar na vida, pois aprendiam uns dos outros, os saberes foram
passando de geração em geração.
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Em suma, a memória constitui-nos como sujeitos. Não se relaciona só ao que somos,
mas àquilo que queremos nos tornar, produzindo sentidos para a vida. O que aprendemos e o
modo como aprendemos integra o todo maior que recompõe tempos e institui novos lugares
para as identidades.
Arremates
A maneira como os narradores construíram as evocações, parece ter estreita relação
com a disposição que investiram neste encontro com as imagens, tendo a consciência de
que,as imagens não se restringiam a meras representações. A memória foi reavivada por meio
de imagens, e as recordações trouxeram as marcas, a cor e a textura dos valores de vida de
cada sujeito, como fios de sentimentos a colorir as lembranças, entremeando o íntimo com o
público, externando as crônicas do indivíduo na família, na escola, no trabalho, nos lugares, nas
atividades sociais.
Importa lembrar que o forte potencial evocador de memórias individuais e coletivas
nutre canais privilegiados para compor e reelaborar identidades e sentidos de pertencimento,
ou seja, esta mediação com as imagens motivou pessoas que tiveram acesso às pinturas a
refazerem suas próprias histórias de vida. Voltar-se ao passado através das imagens, permitiu
que os sujeitos formulassem interrogações sobre eles mesmos e suas implicações no mundo. As
lembranças do grupo teceram ecos nos ouvidos de outros, a ressonância no ouvir baseou-se na
aceitação e no respeito ao recordar de cada um. Para a maioria dos participantes a experiência
evocativa foi profunda e relacional.
As narrativas da maioria dos sujeitos reconstruíram diferentes momentos da história de
cada um, inclusive os mais difíceis, muitas vezes inaceitáveis, trazendo implícitas nas falas, as
opiniões, denúncias e descontentamentos frente aos novos tempos. Por outro lado, falaram de
muitos motivos de celebração da vida, onde o apego aos sonhos e ideais construídos no
passado, foram reconstruídos no tempo presente. Muitos foram os momentos em que se
evidenciou a construção de fragmentos de pensamento, retalhos do tempo muitas vezes
esquecidos e abandonados, especialmente pelos mais velhos que parecem retrair-se do seu
lugar social, ficando à margem da vida que corre rapidamente.
O contato com as obras, re-acendeu o desejo pela “vida colorida”, as lembranças
cheias de vida, o tônus sensível e vital, enfim, a busca de um sentido para o existencial.
Mediados pelas imagens deram, voz e vez a rememorações engraçadas e divertidas,
perpetuando o que de fato teve significado no passado vivido, ressaltando um contexto mais
harmonioso e amoroso, que ainda vivem hoje. Uma nostalgia produtiva e positiva que, não
raro, nos acomete a partir de certa idade, como também comentou o artista em relação a seus
próprios quadros. A mobilização dos afetos e emoções foi recorrente nas falas tanto de homens
quanto de mulheres, reativando emoções individuais e coletivas, políticas e sociais, em que
ambos manifestaram sentir-se parte de um todo maior, destacando a família. O testemunho
serviu também para avaliar o presente.
Unir imagens e memórias, produzir anotações das narrativas de vida em diversas cores
e plasticidades, utilizar a arte para re-pensar a vida foram algumas das minhas inspirações, mas
é no uso das palavras e narrativas que se pode traçar fios expressivos oriundos do exercício de
olhar para ver e lembrar. Quiçá seja este o pano ou a tela de uma nova obra de arte.
A pesquisa passou pela indispensável negação das certezas ao vislumbrar novos
sentidos, formatos e composições, lembrando que nem tudo está descoberto, que nem tudo
está dito e nem tudo pode ser dito ou escrito. Conduziu-me a construir também uma
experiência de narrar, habitando imagens, re-significando lembranças, marcando história,
agindo sobre as coisas, ser autor. Indicaram, sobretudo, o quanto é fundamental que imagens
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e narrativas conservem vivos certos tesouros do passado, que sejam tesouros de pano no
presente, tramas de memórias para urdir o futuro também no que se refere a cultura teutobrasileira.
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1

Artista plástico da Região do Vale dos Sinos, área metropolitana de POA/RS. Visite o site do
artista para conhecer suas obras: WWW.fscholles.com.br
2
Participaram moradores de: São José do Herval / Morro Reuter- terra natal do artista, de Dois
Irmãos, de Ivoti, de Lindolfo Collor, e de Novo Hamburgo.
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3

Os vários quadros–síntese estão nos anexos da Dissertação “Imagens Pintadas de Flávio
Scholles: evocadores de memórias e histórias de vida” - UFRGS/2009.
4
Tal mapeamento foi possível nas disciplinas frequentadas como aluna junto ao PPGEdu
/UFRGS, nos anos de 2004 e 2006, intituladas “Memória e História Oral na Pesquisa em
Educação” e “Narrativas de Memórias, História Oral e Escrituras Ordinárias na História da
Educação” coordenadas pela professora Maria Stephanou.
5
Títulos das pesquisas de mestrado e doutorado foram verificados no banco de teses da CAPES,
disponível em <http//www.capes.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2008. Encontrei apenas seis
trabalhos de mestrado e três de doutorado em 2003, nenhum deles na área da História. A
maioria destas pesquisas se insere no campo da Arte, da História da Arte e da Comunicação
Visual, versando sobre temas ligados à fotografia e à visualidade. Em 2005 sete trabalhos de
mestrado e quatro de doutorado das áreas de Antropologia, Arqueologia, Arquitetura, Artes
Plásticas, Fotografia, Letras, e Psicologia.
6
Baseou-se nos periódicos da área da Educação, História, Antropologia e no Banco de Teses da
CAPES em que evidenciou poucos estudos até então sobre esta relação .Seu objeto de estudo
foi a obra artística II Quarto Stato, de Giuseppe Pelliza da Volpedo.
7
Scholles inclui vários objetos lúdicos, decorativos, ferramentas de trabalhos artesanais em
suas pinturas, valorizando cenas de conversas e rodas de chimarrão, apresentando vez por
outra os raros materiais escolares a que tinha acesso.
8
Esta expressão é usada por Pierre Nora no texto “Entre memória e história: a problemática dos
lugares”, para falar do engajamento de uma consciência individual quando a memória não está
mais em todo o lugar. (NORA, apud POSSAMAI, 1993, p.18.)
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Adentrar nos caminhos e trajetos trilhados por Rocha Pombo na viagem empreendida
ao Norte do Brasil nos idos de 1917 é o horizonte deste trabalho. Busca-se inventariar as instituições, as práticas educativas cotidianas e os sujeitos com os quais dialogou ao longo da travessia, na qual a dimensão da aprendizagem pelo encontro com o outro e pelo movimento são
essenciais para compreendermos a condição do andarilho em suas buscas e inquietações.
Nascido em 1857, na cidade de Morretes, interior do atual estado do Paraná, sul do
Brasil, José Francisco da Rocha Pombo, ainda muito jovem, ingressou no magistério das primeiras letras e no exercício da escrita em periódicos, publicando artigos relacionados à instrução.
Mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital da República, em 1897, onde, a partir de então,
passou a frequentar os círculos intelectuais da cidade, em esforços diversos para sobreviver e
se estabelecer no campo intelectual. Foi poeta, contista, dicionarista, historiador, professor de
História do Pedagogium, da Escola Normal, do Colégio Batista, membro do Instituto Histórico e
Geográfico (membro efetivo e honorário) e jornalista. Morreu aos 75 anos, quando acabara de
ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, sem tomar posse1. Por sua vez, os estudos sobre o intelectual paranaense até então não contemplaram a viagem realizada aos estados do
norte do Brasil como um importante momento na trajetória desse historiador-educador. Acredito que a viagem empreendida em 1917 representou um divisor de águas na experiência de Rocha Pombo, estando nesta ocasião, no auge de seus 60 anos, podendo esta ter representado a
realização pessoal de uma vida, uma vez que desde muito nutria o desejo de visitar o norte,
lamentando não ter sido isso possível antes de escrever a sua História do Brasil.
Em forma de livro, publicado por Benjamin de Águila em 1918, as impressões advindas
da viagem, realizada pelo paranaense Rocha Pombo a onze estados2 do Brasil nos idos de
1917, permitem que sejam vislumbradas muitas questões. Quem foi o viajante? Quais os sentidos e motivações? Qual o lugar da instrução nas páginas do impresso?
Ao longo de 271 páginas, contendo data e lugar, as anotações ganham forma de impresso, sendo a primeira parte um prefácio escrito na fase pós-viagem, nos idos de 24 de dezembro de 1917, e ocupando 19 páginas do opúsculo. No exemplar analisado na presente
pesquisa consta a assinatura de Enoch de Cerqueira Lima, em Santos, aos 2 de fevereiro de
1920. Neste sentido, é importante atentar para a materialidade do impresso, pensando as motivações para a edição, recepção e circulação do mesmo, conforme indicam as perspectivas de
Roger Chartier nos apontamentos sobre as utilizações do objeto impresso (CHARTIER, 1998).
Ao adentrar pelo próprio país, pôde conhecer gentes, paisagens e histórias de um Brasil
“interior” tão próximo e exótico ao mesmo tempo, remetendo, em muita medida, à dimensão
proposta por Antonio Viñao, em relação à viagem, em que “todos los viajes educan, aunque
solo sea por abrir al viajero a uma realidad diferente a la suya. Sólo que unos educan más que
otros, o de forma diferente a otros” (VIÑAO FRAGO, 2007, p. 15). A dimensão da aprendizagem
pode ser pensada enquanto um dos sentidos da viagem, mesmo quando esta não aparece como a motivação principal. Além disso, ao se percorrer o próprio país, o estranhamento do que
seria familiar transforma o viajante, produzindo um olhar paradoxal, pois “ao mesmo tempo em
que é estrangeiro em sua própria terra, é também um olhar nativo que busca reconhecer seus
valores e sua história nos pequenos detalhes de sua viagem, construindo, assim, sua memória”
(CABRAL, 2009, p. 5).
Negligenciada em grande parte dos estudos sobre o paranaense, a análise da escrita de
viagem deste intelectual, por sua vez, permite mapear a comunhão em uma única obra, dos
vários temas e interesses ao longo de sua trajetória. Neste sentido, quais as motivações de Rocha Pombo, historiador, professor, jornalista, político, também enquanto viajante? Como professor, percorreu os estados do norte do Brasil para o aperfeiçoamento de estudos, formação,
ou mesmo observação, comparação e apropriação de modelos de ensino, a exemplo de outros
educadores que também empreenderam viagens?
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Outros olhares: viajantes na história da educação
A partir de seus vestígios e pegadas, por meio de seus textos, busco pensar as contradições, tensões e coerências deste sujeito. Na dimensão de viajante, Rocha Pombo demonstrava especial interesse pelos aspectos referentes à instrução e educação, em suas andanças pelo
Brasil afora e, assim como ele, muitos outros sujeitos realizaram incursões que podem, sim,
serem concebidas como educativas e pedagógicas, considerando o próprio viajar como um movimento de possível ampliação e conquista de novos conhecimentos sobre o outro e sobre si
mesmo.
A dimensão da aprendizagem que, nas palavras de Michel Serres, consiste numa tal
mestiçagem, através do encontro com o outro e com a alteridade, é essencial para o entendimento da condição do viajante em suas angústias e inquietações3. Por meio dos contatos estabelecidos, novos saberes e novos espaços são desvendados, num constante movimento de
busca pelo conhecimento em que, conforme salienta Serres, as várias diferenças conhecidas e
assimiladas durante as viagens trazem para casa, novos gestos e novos usos, além de muitas
outras aprendizagens “para fazer brilhar a liberdade de invenção, ou seja, de pensamento”4.
Embarcando para a Europa do século XVIII, encontro homens como John Locke, David
Hume e Jean Jacques Rousseau, discutindo a respeito das vantagens e desvantagens das viagens no processo educativo5. A viagem teria sempre um duplo efeito: modificaria a cultura visitada e a própria cultura do viajante. Na perspectiva de Peter Brenner, viajar definiu-se como
um importante instrumento para a educação no século XVIII, ou, pelo menos, desde A Sentimental Journey, de Laurence Sterne (1768). Por sua vez, o “mito da viagem educativa” estabeleceu-se na Alemanha especialmente desde Goethe. Todavia, pondera Brenner, para muitos
estudiosos, nem sempre a viagem terá uma dimensão educativa significativa na vida dos sujeitos, pois o viajante pode ver menos de uma cultura do que ele pensa.
O viajante só vê o que pode ver, dentro daquilo que sua cultura lhe permite, no que interferem problemas individuais, necessidades, preconceitos e estereótipos, que podem ter até
mais influência do que a percepção autêntica do desconhecido6. Um exemplo disso, para Peter
Brenner, poderia ser visto na literatura, na obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Para
Brenner, Quixote nada teria aprendido em suas jornadas. Ele não teria se tornado mais inteligente, mais informado ou mais “iluminado” e, ao final, teria permanecido o mesmo homem do
início da obra: um simpático e inofensivo cavaleiro, cheio de sonhos e ilusões7.
As ponderações de Brenner, feitas de análises de viajantes da Idade Moderna, são pertinentes para que não se ignore a dupla dimensão do viajar, que tanto pode ampliar a noção de
mundo e de conhecimento, como também, pode servir para reafirmar preconceitos e estereótipos. Com estas ferramentas, busco interpretar os sentidos e construções em torno de algumas
experiências que se diziam motivadas por um viés educativo no viajar. Através do diálogo com
trabalhos no âmbito da História da Educação, acompanhando um movimento de outros trabalhos sobre a temática: viagens e viajantes, produzidos na área, pode-se aferir a multiplicidade
de possibilidades no trabalho com fontes diversas, tais como cartas, cartões, diários, relatórios,
notas de viagem, dentre as quais transbordam relatos de espanto, admiração, respeito e esperança. “Olhares de familiaridade e estranhamento que tentaram inspirar e legitimar mudanças
nas realidades educacionais” (MIGNOT & GONDRA, 2007, p. 9).
Assim, retornando para Rocha Pombo, busco não isolar tal experiência. Para tanto, a interpretação de outros sujeitos que realizaram viagens pelo interior do próprio país, pode ajudar
na compreensão dos sentidos, aproximações e especificidades no objeto em questão. A partir
da análise de algumas experiências, procuro compreender as nuances de cada uma. Desse modo, o inspetor técnico de ensino Estevão de Oliveira8foi comissionado pelo governo e no ano de
1902, viajou para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro como representante da comissão do
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governo mineiro, a fim de visitar as escolas dos referidos estados, de modo a delinear um plano
de reforma para o ensino público primário e Normal mineiro9. O viajante pôde observar os modelos escolares e os métodos adotados nas escolas, comparando com a experiência de Minas
Gerais. Ademais, as observações possibilitaram elementos para a escrita de um relatório, intitulado Reforma do ensino primário e Normal em Minas Gerais.
Assim, através da comparação com outras realidades educacionais dentro do próprio
país, Estevão de Oliveira mostrava as diferenças na regulamentação e organização escolar nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais10.
Em outro momento, no século XIX, o inspetor da Instrução Pública da Província de Pernambuco, João Barbalho Uchoa Cavalcanti11 viajou à corte e às províncias do Rio de Janeiro e
São Paulo, e a partir desta experiência, escreveu o relatório Instrução Pública — estudo sobre o

sistema de ensino primário e organização pedagógica das escolas da Corte, Rio de Janeiro e
Pernambuco, publicado no ano de 1897, em Recife, pela Typographia de Manoel Figueiroa de
Faria & Filhos. Dentre outros aspectos, o inspetor direcionou seus olhares em relação às escolas
infantis, primárias, asilos, cursos noturnos, escolas dominicais, bibliotecas, museus, caixa econômica escolar, conferências pedagógicas e planos de ensino. Objetivava, a partir da atenta
observação, adotar os aperfeiçoamentos e melhoramentos na educação de Pernambuco12.
Assim, nos casos Estevão de Oliveira e Uchoa Cavalcanti, ambos ocupavam posição diferente de Rocha Pombo ao viajar. Enquanto inspetores, a reflexão e os olhares dos mesmos
sobre a educação deveriam ir de ao encontro à preocupação com a organização da educação,
traçando, por meio dos relatórios oficiais, um diagnóstico, para, muitas vezes, remodelar a realidade educativa vigente. Neste sentido, a figura do inspetor pode ser entendida em uma dimensão mediadora, pois, ao realizar um diagnóstico, o inspetor produz um discurso mediador,
que, “mais do que revelar a realidade das coisas como pretendia, indicava determinados lugares
sociais de pertencimento e a sua posição política como autoridade gestora da instrução em uma
região do país”13.
Pelo conjunto de travessias até aqui reunidas, respeitando-se as especificidades de cada uma, nota-se, em grande parte dos casos, a preocupação com o registro das experiências,
valorizando-se o movimento de buscar conhecer e divulgar as diferentes realidades educativas.
Assim, em muitos dos casos, a observação e anotação do visto e do vivido, unem os distintos
viajantes. Ao se preocuparem com as questões referentes à educação, a prática de percorrer
escolas e instituições tidas como modelares, foi outra constante nas experiências. Assim, em
que medida a experiência de Rocha Pombo se diferencia e se aproxima dos outros viajantes
aqui analisados?
- A instrução como causa da nação
O entendimento da ideia de instrução na ótica de Rocha Pombo é complexo, sobretudo
ao mapear os diferentes aspectos desta problemática em suas escritas, sobretudo a escrita de
viagem. Quais seriam os locais e práticas considerados educativos por ele? Como a localização
de sujeitos, instituições e práticas podem ajudam a compreender os sentidos da instrução para
o viajante?
Muitos foram os encontros com sujeitos e instituições durante a travessia do intelectual
paranaense, sendo o tema instrução recorrentemente comentado e discutido.
Defendia, especialmente, em relação à instrução pública que esta seria uma das questões que mais deveria preocupar os governos, em todos os estados, não somente nos do norte
do país, uma vez que o problema da mendicância e da pobreza não seria exclusivo dos estados
do norte; sendo um caminho para a resolução deste problema, “a criação de sanatórios e de
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escolas de higiene. E isso mesmo não seria justo que se pedisse só para o norte, senão para
todo o Brasil” (ROCHA POMBO, 1918, p. 80).
Na companhia de professores e inspetores da instrução, percorreu diferentes
espaços, o que fornece indícios para o alargamento da defesa que fazia em torno das causas da
instrução. Tais sujeitos foram importantes para que o viajante tivesse visões privilegiadas a
respeito das diferentes instituições que pôde conhecer. Em Sergipe, o contato com o médico e
educador Helvécio de Andrade14, então Diretor da Instrução Pública, foi crucial para a posterior
visita à Escola Normal, na presença do referido inspetor. O apoio dos professores locais também foi apontado pelo visitante em diferentes momentos. Em Natal, destaca a presença do professor Jeronymo Gueiros, lente da Escola Normal, descrito pelo viajante como “homem de
espírito culto e alta competência em história” (ROCHA POMBO, 1918, p.102). Ressalta ainda, a
presença de D Isabel Gondim, professora, historiadora e poetisa, uma das defensoras do ensino
público para mulheres.15 Já no Maranhão, elege o professor Ribeiro Amaral, “mestre de duas ou
três gerações na terra maranhense, e é muito querido e venerado pelos moços e pelas crianças”, sendo também, presidente Academia Maranhense e dono de uma das mais importantes
bibliotecas particulares, a mais opulenta em bibliografia especial do Brasil, e particularmente do
Maranhão, possuindo coleções completas da imprensa maranhense (Ibidem, p. 119). A figura
do professor Justo também foi lembrada nas notas de viagem, sendo este descrito como sendo
“um homem de muita cultura, dedicado especialmente a geografia, de cuja cadeira é professor
no Liceu Maranhense” (Ibidem, p.127). Já em Manaus, foram apontadas como decisivas as
companhias de Alfredo da Matta, Faria e Souza e do professor Mariano de Lima, em visita realizada no Ginásio Amazonense, onde também teria estado presente o Dr. Araujo Lima, diretor da
Instrução Pública.
Assim, nas visitas que realizou aos mais variados espaços e instituições, também contou
com a companhia de diretores da instrução pública, jornalistas, e professores,; sendo estes sujeitos determinantes para a atenta observação do viajante no que tange às análises sobre a
instrução pelo Brasil afora, que, pelas preocupações do intelectual do sul, deveria atingir variados públicos, com finalidades e abordagens distintas.
- Escolas normais e instrução para as crianças
Preocupado com a existência de espaços adequados à formação dos professores primários, Rocha Pombo visitou algumas escolas normais nos estados percorridos. Em Sergipe, pôde
assistir a algumas aulas da instituição, considerando a Escola Normal um bom estabelecimento
de ensino, sendo seu edifício, que se encontrava situado em posição privilegiada na praça onde
estava também a catedral, considerado “amplo e bem disposto, em excelentes condições de
higiene.” O viajante destaca positivamente a existência de “algumas aulas de ensino primário,
onde as alunas da escola fazem prática escolar” (ROCHA POMBO,1918, p. 57). Além de delimitar a importância da prática de ensino na formação, delimita o público da Escola Normal às alunas, restringindo-se ao sexo feminino. 16 É possível aferir certa preocupação com a “boa”
localização de uma escola normal, que deveria apresentar instalações físicas apropriadas para o
funcionamento adequado de uma escola que formaria professores.
Além da Escola Normal, visitou ainda, o Atheneu Sergipense, no qual destaca que era
diretor do estabelecimento o Dr. Aristides Pontes, “onde assistimos a varias aulas do Dr Leandro Diniz (francês), do Dr. Figueiredo Martins (geografia) e do padre Possidonio Rocha”. Para o
intelectual paranaense, a capital Aracajú cuidava muito bem da instrução e da caridade, o que
deveria causar orgulho ao sergipense, que “distingue-se particularmente por um profundo sentimento, quase piedoso, de amor à terra”(ROCHA POMBO, 1918, p. 58).
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A respeito da Escola Normal da Paraíba,17reforçou o que seria “uma atmosfera de afetos, num delicioso convívio com as almas: recitativos, cantos, danças, tudo numa espontânea
alegria de juventude ruidosa, no meio de canduras e meiguices que muito nos comoveram”
(Ibidem, p.91). Em São Luís, surpreendeu os olhos do visitante, a coexistência, num só estabelecimento, da Escola Normal e do Liceu18, onde estudariam “promiscuamente os dois sexos”
(Ibidem, p. 123). Já em Manaus, além da Escola Normal, relata que conheceu o Curso Anexo,
onde alguns alunos realizavam exames (Ibidem, p. 172).
A preocupação com a instrução das crianças também chamou atenção no relato do viajante, evidenciando a necessidade de formação, ambiente apropriado, métodos e materiais de
ensino para este público. Ao descrever a visita feita ao Instituto Rosa Nina, em São Luís do Maranhão, destaca a direção de D Maria da Gloria Parga Nina, onde pôde ver crianças de todas as
idades, “e até pequeninas de 5 ou 6 anos, já cantando hinos escolares. Assistimos a várias aulas de exercícios, mostrando as meninas muito desembaraço e vivacidade” (Ibidem, p.128).
Ressalta que não se recorda de ter encontrado no Instituto Nina Rosa, como em outras capitais,
as cartas de Weiszflog sobre o ensino intuitivo.
Do Instituto Benjamin Constant, em Manaus, com “o coração meio nublado de umas
saudades,” recordou-se o viajante da tarde em que recebeu homenagem do Dr. Astrolabio Passos, “acompanhado de um bando de crianças uniformizadas,” trazendo cada qual um ramalhete
de flores. Com ternura, o viajante do sul afirma que por serem algumas crianças do instituto
“tão pequeninas foi preciso fazê-las sentar em cadeiras. Vinham agradecer-me a visita que eu
tinha feito àquele educandário”(Ibidem, 203). Perpassava a preocupação com a instrução para
as crianças, a necessidade de assistência à infância pobre, tida desvalida, para a qual, seriam
necessários espaços como a criação de orfanatos.

-Asilos, orfanatos e casas de correção: abrigar e corrigir os pobres
O investimento em obras para a criação de asilos em todo o país foi um dos temas eleitos na escrita do intelectual paranaense, sendo que no estado da Paraíba, a questão já estaria
bem encaminhada, uma vez que da visita feita ao asilo de mendicidade, num arrabalde não
muito distante do centro da capital paraibana, concluiu ser a dita instituição uma “obra digna de
louvores - toda devida ao grande devotamento de alguns homens, destacando que os recolhimentos, de um e outro sexo, na maioria velhos, parecem satisfeitíssimos daquela fortuna” (ROCHA POMBO, 1918, p. 90). Destacou ainda que quase todos os serviços seriam feitos pelos
próprios asilados, tanto os internos como os da lavoura. Na percepção do viajante, a situação
observada nesse asilo é considerada encantadora e modelar, ressaltando a existência de um
magnífico parque de recreio, através do qual se torna compreensível, na ótica do visitante,
“como não há mendigos na Paraíba” (Idem). No asilo de mendicidade do Maranhão, observou
que o amplo edifício, seria muito bem cuidado pelas irmãs de Sant’Anna. Entretanto, ponderou
que os asilados pareciam “meio tristes, mas visivelmente satisfeitos. Apenas notamos na sessão
feminina, uma certa incúria e desordem no convívio das detentas” (Ibidem, p. 143).
Em visita à Beneficente Portuguesa, no Amazonas, destacou que esta seria uma das
mais notáveis do Brasil, “chega a ser opulenta e luxuosa” (Ibidem, p. 180). Teria sido recebido
pela diretoria da instituição, tendo acompanhado toda visita aos pavimentos, o Dr. Jorge de
Moraes, diretor do serviço médico, “explicando-nos tudo com proficiência de mestre e com uma
distinção que nos cativou” (Idem). Acentua ainda, a respeito do Dr. Jorge de Moraes que este
já teria, como político, “um nome nacional, pois já representou na Câmara o Estado do Amazonas. O que talvez nem todos saibam é que o Dr. Moraes é uma das mais brilhantes notabilidades científicas do norte” (Idem). Posteriormente, ao visitar a Santa Casa de Misericórdia de
Manaus, da qual seria provedor o Dr. Ayres de Almeida, constatou que esta não seria tão rica
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como a Beneficente Portuguesa, sendo ainda assim, um estabelecimento que mereceria especial referência, sobretudo “pela ordem interna e pelo esmero com que são feitos todos os serviços, e que recomenda pela soma de benefícios incalculáveis que faz à pobreza desvalida”
(ROCHA POMBO, Op. Cit. p. 181). Além de escolas, asilos e casas de misericórdia, visitou, também as chamadas colônias correcionais, como a localizada em Paricatuba, Manaus, onde pontuou a necessidade do trabalho para a correção dos sujeitos apenados. O viajante diz não ter
lembranças de ter “visto por ali um só homem fardado,” e que todos pareciam muito satisfeitos,
evidenciando uma ordem que admiraria até o criminalista italiano Cezare Lombroso,19uma vez
que o regime instituído ali seria o mais liberal que se pode imaginar em tais condições nas quais
“vivem aquelas criaturas em perfeita liberdade, trabalhando com prazer e muitas fazendo o seu
pecúlio, pois ali não se trabalha de graça. Cada trabalhador tem a sua diária e ali permanece
até cumprir a respectiva pena.” Pena esta, considerada pelo visitante, “a mais suave que um
precito poderia desejar neste mundo. Quantas daquelas almas não andarão a sentir por ali como o homem não é tão ruim quanto haviam pensado”(Ibidem, pp. 183-184). Revela ainda que,
pôde percorrer os campos lavrados e perceber o trabalho realizado pelos detentos nas plantações “bem cuidadas por eles” (Idem).
-Indícios da cultura material escolar e da circulação de livros
Além de atentar para a localização das escolas nas cidades, Rocha Pombo confere especial olhar ao cotidiano e funcionamento das instituições de ensino, fornecendo indícios para a
análise de aspectos da cultura material escolar. Assim, ao visitar a Escola Normal de São Luiz
no Maranhão, permite que se vislumbre o que considera um belo e espaçoso edifício, onde
além de amplos salões para as aulas, com excelente mobiliário, existiriam gabinetes de Física e
Química, além de aparelhos modernos para o estudo de Cosmografia. Causa estranhamento a
coexistência de meninos e meninas num mesmo espaço, que ali estudariam promiscuamente,
sob a direção do Dr. Lamagniére20. Do Instituto Benjamin Constant, na capital amazonense,
destacou as muitas dependências do estabelecimento, dentre as quais, locutório, capela, dispensa, enfermarias, sala de prendas, jardim e horta.
Ademais, os relatos de Rocha Pombo também mostram preocupação com a circulação e
usos de livros didáticos, o que possibilita esboçar indícios da própria circulação de livros e impressos em falas como esta, em que “não me lembro bem se ali encontramos, como em outras
capitais, as cartas de Weiszflog ensino intuitivo”21. Outros trechos reforçam o argumento em
favor do interesse do viajante pelos livros didáticos, como na ocasião em que visitou o grupo
escolar Barão de Maroim, dirigido pelo Dr. Mario Menezes onde “vi as coleções Weiszflog para o
ensino intuitivo”22. Ou ainda: “quando fui despedir-me do Dr. Matta, quem me veio receber no
jardim, e muito ancho de alegria, foi o pequeno Arnaldo, dizendo-me logo que tinha lido já o
Nossa Pátria, e abraçando-me carinhoso”23. Pode-se aferir que os usos dos livros didáticos não
se limitavam ao ambiente da escola ou sala de aula, pois a leitura do menino Arnaldo parece ter
sido no ambiente familiar, uma vez que Rocha Pombo visitara a casa e não a escola da criança.
Ademais, interrogo: por que o viajante buscava e evidenciava apenas os livros da editora Weiszflog? Não teria observado livros de outros autores e editores? A ênfase nos livros da recémcriada Weiszflog pode ser uma estratégia24 no competitivo mercado editorial, conforme também
salientado por Fernanda Lucchesi, para a qual, “vale a pena lembrar que a Cia. havia entrado
no mercado competitivo dos livros didáticos apenas em 1916. Assim, parece haver uma grande
mobilização por parte da Melhoramentos para uma inserção vantajosa nesse mercado”25.
A escolha de Rocha Pombo parece ancorar-se na tentativa de conferir visibilidade à recém-lançada editora, bem como, aos livros editados pela mesma, sendo a obra Nossa Pátria, e
o próprio Rocha Pombo, um dos investimentos da mesma. Assim, a própria viagem pode ser
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pensada enquanto uma estratégia editorial no sentido de, não somente verificar a recepção e
circulação dos impressos, como também, tornar mais conhecidos os seus autores. Ademais,
uma estratégia da editora Melhoramentos & Cia foi a realização de viagens pelo país, a fim de
promover os livros. Neste sentido, José Alves Dias, considerado “um auxiliar prestimoso,” entrou para a editora em 1912, prestando diferentes serviços para a mesma, dentre os quais, “viajava pelo Brasil fazendo a propaganda dos livros da Cia nos estados e estabelecendo relações
com a elite intelectual dos lugares por que passava. É ele, por sinal, quem apresenta Pombo
aos Weizsflog”.

Considerações finais
O presente trabalho buscou contribuir com os estudos no campo da História da Educação, problematizando as pegadas e registros produzidos no viajar em seu caráter peculiar, errante, como um caminho possível de pesquisa, sobretudo, para se inventariar temas,
abordagens e escolhas no que concerne aos olhares que o viajante teceu, em seus múltiplos
pertencimentos, percursos e percalços, como também, em relação às instituições, às práticas
educativas cotidianas.
O relato de Rocha Pombo pelo Brasil afora nos permite, em muita medida, vislumbrar a
existência de diferentes experiências de instrução pelo país, evidenciando a circulação de livros
didáticos e de diferentes práticas e concepções de educação no período, para além da esfera da
capital tida como lócus intelectual e vitrine do progresso e da modernidade. A análise do registro de viagem em Rocha Pombo o circunscreve no movimento coletivo de diferentes sujeitos e
debates acerca da necessidade de projetos de educação para o “povo”, na constituição de um
país que se pretendia grande, encontrando na diversidade e na igualdade, a constituição enquanto pátria para o progresso, unida do sul ao norte.
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INTERNATO DO IMPERIAL COLÉGIO DE PEDRO II
Campo de São Cristóvão – Rio de Janeiro.

Já escrevi noutro lugar que “... assim como são inconfundíveis, na Inglaterra os homens que estudaram nos colégios de Cambridge e Oxford, na França, os que foram alunos de Stanislas e de Louis-le-Grand,
no Brasil, os que tivemos a honra de passar pelo velho Pedro II, dali
trouxemos o espírito da casa que é tendência democrática e gosto pelas ciências, vocação liberal e apreço pelas artes”. A prova? Não resisto à tentação de escrever uma longa série de nomes, cada um elo da
cadeia que nos une numa imensa e secular família espiritual. São os
nossos colegas de todos os tempos. Dormimos nos mesmos dormitórios, comemos da mesma comida, passamos pelas mesmas punições,
tivemos os mesmos mestres e deles recebemos os mesmos ensinamentos, os mesmos respes, os mesmos prêmios, as mesmas categorias mentais e morais (NAVA, 2000, p. 292-293).
O objetivo deste trabalho consiste em observar e analisar marcas de sociabilidade formada na comunidade escolar (discentes) do Internato do Colégio Pedro II, instituição secular
de ensino secundário, fundado em 02 de dezembro de 1837, na cidade do Rio de Janeiro – Brasil.
O âmbito cronológico desta pesquisa situa-se entre os séculos XIX (1858) e início do
século XX (1925). Para a realização do trabalho utilizaremos como fontes obras memorialistas
de ex alunos do colégio1 no referido corte temporal; além de fontes primárias como o Decreto
que dividiu o colégio em Internato e Externato, Livros de Matrículas de alunos, Livros de Prêmios e Bancos de Honra.
A origem do Colégio Pedro II é o Seminário dos órfãos de São Pedro criado por Provisão Eclesiástica em 08 de junho de 1739, pelo bispo Dom Frei Antonio de Guadalupe. O seminário recebeu esta denominação por situar-se em terreno localizado atrás da Igreja de São
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Pedro. Tinha como finalidade acolher os meninos abandonados à própria sorte, órfãos de pais
pobres para instruí-los dentro de uma educação confessional e habilitá-los para a vida eclesiástica. Sensibilizado pelas precárias condições do edifício do seminário, o comerciante Manoel
Campos Dias, dono de terras no Valongo, atual Rua Camerino no centro da cidade do Rio de
Janeiro e, devoto de São Joaquim, doou o terreno que já continha a capela com o mesmo nome
erguida, também, por provisão eclesiástica de 14 de janeiro de 1758. Após a mudança, “foi o
povo substituindo a denominação de órfãos de São Pedro pela de seminaristas de São Joaquim
(DORIA, 1997, p. 19)”.
Em 1837, o seminário, devido ao estado de abandono, passou para a subordinação da
Câmara Municipal da Corte. Nesta época, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Ministro da Justiça
e interino do Império, com o objetivo criar um estabelecimento oficial de ensino de instrução
secundária para servir de modelo aos liceus e escolas existentes dentro e fora do Município da
Corte, reformula o Seminário de São Joaquim transformando-o, por decreto2, no Imperial Colégio de Pedro II. A data escolhida para a inauguração do educandário era 02 de dezembro de
1837, em homenagem ao aniversário do Imperador-menino D. Pedro II, que completava 12
anos de idade:

[...] A vista das deploráveis condições a que chegara o Seminário, a
Regência que compreendera a necessidade urgente de um grande estabelecimento nacional de Instrução Secundária, resolveu chamar a si
o patrimônio do Seminário de São Joaquim e transformar esta velha
instituição num Colégio onde a mocidade se preparasse de modo
completo nos estudos das humanidades (GABAGLIA, 2009, p.37).
O primeiro regulamento, com os estatutos do colégio, data de 31 de janeiro de 1838 e
prescreve, ao longo dos seus 239 artigos, as normas para ingresso dos alunos, admissão de
professores e funcionários. Incluía também regras de disciplina e quais os castigos a serem
aplicados em ordem crescente de acordo com a gravidade de comportamento apresentado pelos alunos. O material escolar era fornecido pela instituição e o uniforme, que também estava
discriminado pelo estatuto, em quantidade suficiente para todo ano, sendo obrigatório para os
alunos internos e deveria ser trazido no primeiro dia de aula. Eram admitidos alunos internos,
externos e alunos pobres, desde que comprovado e, com a devida autorização do reitor. Para
ingresso, os alunos deveriam atender um conjunto de pré-requisitos: meninos com a idade mínima de 8 anos e máxima de 12, saber ler, escrever e contar as quatro primeiras operações de
aritmética3 , além de prestarem provas orais e escritas.
A qualidade do ensino ministrado, o rigor da disciplina, a fiscalização exercida pelo
Estado na figura do Inspetor Geral da Instrução Pública e do reitor, além da ligação, tanto pelo
nome que trazia, quanto pela presença efetiva do Imperador em visitas ao educandário, nos
concursos para professores, como nas cerimônias de formatura dos bacharelandos criaram as
marcas de reconhecimento, prestígio e tradição para o educandário.
No momento da formatura o aluno deveria prestar o “juramento sobre os Santos
Evangelhos ligados a Igreja e Estado”4. Ainda segundo Dória: “[...] Devia o bacharel, por juramento, respeitar e defender constantemente instituições pátrias concorrendo, quanto possível
para a prosperidade do Império, satisfazendo com lealdade as obrigações a ele incumbidas
(DORIA, 1997, p. 55)”.
Por Decreto de 24 de outubro de 1857 foi baixado o regulamento que seccionou fisicamente o colégio em duas seções: Internato e Externato. O Ministro do Império, Pedro de
Araújo Lima, com a reforma, pretendia organizar o plano dos estudos do colégio, além de distribuir melhor os alunos.
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O Internato inicia suas atividades no ano de 1858, em um casarão alugado na Chácara do Mata, no bairro da Tijuca, aí permanecendo até 1888, quando foi transferido para a sede
própria no bairro de São Cristóvão. Já o Externato permaneceu em seu local de origem na Rua
Larga de São Joaquim esquina com Rua Camerino no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Apesar de não haver impedimento legal no colégio, a presença feminina só acontece de
forma permanente a partir do século XX mais precisamente no ano de 1925, quando as meninas entram em número significativo para a instituição e somente no Externato.
O Internato recebia principalmente os alunos de outros estados mandados para estudar
na capital por seus pais geralmente senadores, proprietários de terras e comerciantes abastados ansiosos por verem seus filhos formados pela escola secundária considerada padrão pelas
famílias que reconheciam o colégio como o lugar estratégico para as posições sociais que pretendiam adquirir ou reforçar.
Entre os alunos admitidos no Internato doze seriam órfãos e pobres e ficariam como
pensionistas gratuitos. Para estudar no Internato os alunos pagavam além da matrícula uma
taxa trimestral destinada aos custos com alimentação e vestuário.
Os alunos internos eram chamados de pensionistas de 1ª e 2ª classes; os alunos do Externato eram denominados meio pensionista e externo. Os pensionistas de 1ª classe tinham
direito às lições, repetidores para as horas de estudo, medico e botica nas enfermidades, dentista, cabeleireiro, alimentação sadia, e abundante, banhos de asseio todo o ano, e outros especiais no verão, roupa lavada, e engomada regularmente, cama, sendo mudada a roupa pelo
menos todos os sábados, livros, mapas, papel, penas, &c. Os pensionistas da 2ª classe terão as
mesmas vantagens enumeradas (...) exceto a roupa, que deveria ser fornecida, lavada, e engomada à custa de suas famílias. Os meio pensionistas teriam direito à alimentação na hora do
jantar, e ao ensino nas aulas do externato. Os externos só teriam direito a esta última vantagem.5

Esta categorização dos alunos em classes distintas fornece elementos para compreender a que público era destinado o colégio:

[...] Ter funcionado como internato durante longos anos supõe considerar dois outros aspectos que ajudam a problematizar a tese de colégio padrão e grande formador da elite brasileira: a questão de
gênero e a questão dos custos para se manter um aluno na instituição
por sete anos. (GONDRA & SCHUELER, 2008, p. 128).
A forma escolar Internato, assim como os asilos e abrigos foi um dos instrumentos que serviu para operacionalizar o modelo educacional pretendido pelo Estado, durante
o século XIX, para civilizar e modelar um padrão de comportamento que deveria ser obedecido
pelos indivíduos (negros, crianças, pobres, desvalidos, mulheres) da sociedade. O Internato tem
entre suas características a identificação pelo gênero (masculino ou feminino), pela idade e,
traz a marca do rompimento com os laços familiares, pois “ separa totalmente o indivíduo do
convívio social, submetendo-o a esta espécie de “segunda sociedade”, cuja meta é preparar os
sujeitos para a vida no exterior dos muros que internam (GONDRA & SCHUELER, 2008, p.
108)”.
A Escola é por excelência o primeiro local, depois do espaço familiar (quando
este existe), onde o indivíduo estabelece os laços iniciais de sociabilidade com uma comunidade
da qual ele passa a fazer parte, quando do início de sua formação educativa oficial. As afinidades aí estabelecidas vão ser, muitas vezes, determinantes para a criação de identidade e pertencimento junto a um grupo/instituição. No dia a dia da escola vão se solidificando as marcas
de sociabilidade dadas pelas relações formadas na hora do recreio, nos passeios escolares, nos
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grêmios e jornais estudantis, na sala de aula, no coral, nos grupos que se formam para fazer as
lições, nas relações com os professores, etc. Estas relações de sociabilidade formadas no locus
escolar quando solidificadas ultrapassam os muros da escola, e tornam-se permanentes após o
término de convivência escolar.
Podemos identificar através da criação, ainda no século XIX, do Instituto de Bacharéis em Letras, uma associação de antigos ex alunos, que seguindo os moldes de grêmios
estudantis similares, evidencia uma dessas marcas de sociabilidade: as relações estabelecidas
por meio da congregação dos alunos na formação do referido grêmio estudantil. O instituto foi
fundado por sete ex-alunos (Benjamim Franklin Ramiz Galvão (1861); Eduardo Cesar de Almeida Rego (1862); Ernesto Frederico da Cunha (1862); Francisco José Xavier (1862); João Carlos
Mayrink (1862); José Pereira Rego filho(1862) e Pantaleão José Pinto (1861). Além desses,
mais 21 bacharéis foram convidados para fazer parte da primeira reunião. Posteriormente, muitos dos membros do instituto destacaram-se na vida pública como Alfredo d’Escragnolle Taunay, Domingos Freire e Manoel Francisco de Almeida, futuros senadores e ministros do Império.
Dada o prestígio e reconhecimento do Instituto, o Imperador, por decreto imperial de 16 de
maio de 1864, reconheceu os seus estatutos e autorizou o seu funcionamento.
No Internato do colégio Pedro II, desde o século XIX podemos constatar através de obras de ex-alunos memorialistas do colégio como são latentes essas marcas de sociabilidade e pertencimento ao junto a um grupo/instituição. Nas “Memórias” de Alfredo
d’Escragnolle Taunay6 encontramos várias passagens que enfatizam as relações constituídas
pelo convívio escolar e que ultrapassaram o tempo como estudante:

Nesse tempo[...], foi que se estreitaram as minhas relações com José
Antônio de Azevedo Castro, tendo o nosso coleguismo provindo de
encontrá-lo eu quando passei do quinto para o sexto ano, a repetir
esse ano, em que foi na repetição aprovado, ao passo que me sucedia
o naufrágio por êle já suportado anteriormente. [...]. Tais relações foram a princípio alimentadas pela troca simpática de romances, de que
éramos insaciáveis devoradores[...]. Depois tornou-se essa convivência com Azevedo Castro e Tomás Alves (Manuel Tomás Alves Nogueira) um dos meus maiores encantos na adolescência. Do primeiro
fiquei sempre amigo íntimo até hoje [...] (TAUNAY, 1960, P. 38).

Pedro Nava,7 outro ex-aluno memorialista, dá a conhecer o que era o espaço
social e pedagógico do Internato, através de suas impressões, tomamos conhecimento do impacto provocado pela convivência do espaço escolar entre os alunos e as marcas de sociabilidade que ficaram permanentes findo o período como aluno da instituição:

No dia 4 de dezembro de 1937 eu tinha encontro marcado na esquina
da Cinelândia, em frente ao Cinema Odeon. Três e meia da tarde.
Com a maior pontualidade e dando gargalhadas de menino, ali nos
reunimos Prudente de Morais Neto, Afonso Arinos de Melo Franco e
eu. Batemos rápidos para a Praça Paris onde dar-se-ia a grande concentração dos ex-alunos do Pedro II. Já lá estavam antigos condiscípulos, sendo postos em fila pelos velhos inspetores, entre os quais se
destacava a figura impressionante do Goston comandando ali almirantes, generais, políticos. Luminares das artes liberais, do comércio, da
indústria e da finança – com a mesma desenvoltura com que há trinta
anos atrás privava tudo de recreio e de saída. Vamos com isto! os se-
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nhores metam-se já em fila – perfilem-se! que a formatura vai seguir.
Só estamos esperando pelo Barão de Ramiz Galvão que abrirá a marcha, dentro daquele carro de capota arriada [...]. Recolhemos o riso
quando vimos os porta-cartazes com a indicação dos nossos anos de
término de curso – 1920 e 1921 – ali, na vanguarda, face ao Monroe,
à entrada da Avenida, às portas da Morte... Dolorosamente verificamos que começávamos a declinar e foi como pedindo socorro uns aos
outros, que nos demos os braços e formamos com uns velhotes em
quem, bestificados! Íamos reconhecendo antigos companheiros de
carteira.[...]. Ia chover. Uma nuvem veio, imensa, escura e rápida[...]. Chuva de verão que logo passou. Quando nos dispersamos,
nas alturas do Municipal, já se fora o eclipse e o dia brilhava ressurrecto. Só nossas almas, ah! permanecem encharcadas... (NAVA, 2000,
p.289-290).
Segundo Santana:

São múltiplos os registros da experiência educativa e subjetiva que
marcaram a passagem do memorialista como aluno daquela centenária instituição: arquitetura, práticas de leitura, lembranças docentes,
relações de amizade e desafeto, conteúdos disciplinares, punições,
registros sobre as práticas de escrita: jornaizinhos, boletins, o cotidiano escolar: primeiro dia, dormitório, refeitório, aulas, recreios, preleções disciplinares, estudos noturnos, etc[...](SANTANA, 2011, p. 133).
O internato do Colégio Pedro II imprimiu nos seus educandos uma marca de identidade
e pertencimento que ajudou a moldar um conjunto de práticas sociais e contribuiu para a formação de círculos intelectuais estabelecidos em suas trajetórias de vida após a saída do educandário.

Considerações finais

O Colégio Pedro II, desde a sua criação, procurou construir uma marca institucional e cultural articulada à tradição de preparar indivíduos atuantes na sociedade, quadros
que pudessem interferir na gestão e nas decisões políticas do Estado, evidenciado, por exemplo, na passagem de três presidentes da República pelos seus bancos escolares, além de senadores, deputados e ministros do Império e da República.
As redes de sociabilidade e relacionamentos formados pelos alunos durante a
sua formação escolar parecem ter ajudado a modelar um conjunto de práticas sociais iniciadas
com a entrada no colégio, com sinais de permanência ao longo da vida de alguns alunos, pois
vários destes alunos tornaram-se membros de instituições científicas e culturais como a Academia Brasileira de Letras, o IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Instituto de Educação e as Faculdades, entre outras. Com esse estudo, pudemos observar o investimento familiar
na formação secundária regular com efeitos sociais que reforçam os projetos dos usuários da
Instituição, ao mesmo tempo em que afirma o caráter preparatório e propedêutico por ela assumido.
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Alfredo Maria Adriano d'Escragnolle Taunay nasceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de
1843, e faleceu em 25 de janeiro de 1899. Formou-se em 1858, Bacharel em Letras pelo Imperial Colégio de Pedro II. Ingressou na Escola Militar, formando-se em Ciências Físicas e Matemáticas. Na guerra do Paraguai, como engenheiro-geógrafo do Exército, fez parte da Expedição
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de Mato Grosso. Esta Expedição é retratada no seu livro A retirada de Laguna (1871), escrito
em francês. Depois de deixar o Exército, dedica-se à política, tendo alcançado a presidência da
província de Santa Catarina e do Paraná. É um dos membros fundadores da Academia Brasileira
de Letras. Uma de suas obras mais conhecidas é o romance Inocência (1872) (ENCICLOPÉDIA,
1995, v. 2, p. 1292).
7
Pedro da Silva Nava . Nasceu em 5 de junho de 1903, Juiz de Fora, MG. Faleceu em 13 de
maio de 1984, no Rio de Janeiro. Formou-se no Colégio Pedro II em 1922, médico, foi membro
da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia e livre docente da Universidade do Brasil,
escritor, autor de seis obras consagradas de memórias. O memorialismo brasileiro encontrou,
modernamente, em Pedro Nava, um cultor dos mais significativos. Sobretudo seus livros de
memórias enquadram-se em faixa nitidamente literária. Graças ao estilo e ao sutil tratamento
da vida passada, em que se mesclam o lirismo e a simplicidade, o humanismo bem brasileiro e
uma visão aguda dos costumes da sociedade de seu tempo. Pedro Nava eleva o gênero aos
seus melhores momentos. (ENCICLOPÉDIA, 1995, v. 2, p. 962).
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Discutir as condições que levaram quatro professores, no ano de 1900, a escrever, assinar e publicar um manifesto dirigido ao professorado de Minas é a proposta deste trabalho.
Busca-se empreender um mapeamento dos espaços ocupados por esses sujeitos na cidade de
Juiz de Fora, Minas Gerais, dos seus locais de atuação e dos seus cotidianos escolares, apreendendo nas relações sociais vivenciadas por eles, aproximações, empatias e ideias que contribuíram na decisão de manifestar-se publicamente e na construção e redação do texto. O
documento, publicado no Jornal do Commercio periódico que circulava também pelo Rio de Janeiro e outras cidades mineiras, foi assinado por quatro professores que inspirados pela “simpatia de classe”, como verdadeiros “operários do espírito” objetivavam construir entre o
professorado mineiro o “espírito de coesão”.
O discurso pela união perpassa todo o Manifesto que foi assinado, entre outros, pelo
professor e escritor José Paixão, futuro membro da Academia Mineira de Letras fundada em
Juiz de Fora alguns anos depois. A “turma de heróis” incluía ainda os nomes de Raymundo Tavares, professor da Escola Normal da cidade, Francisco Paixão, médico que exercia também a
função de professor e “um excelente negro, pouco letrado” (RANGEL, 1940, p. 161) Felicíssimo
Mendes Ribeiro, professor primário muito atuante em prol das melhorias das condições dos professores em Juiz de Fora.
A necessidade de tecerem outras formas de relações, e o desejo de mudança da postura por parte dos professores em seus modos de agir são explicitados pelos signatários que consideravam um desperdício os esforços e as “energias isoladas”. Ao mesmo tempo em que
esclareciam a situação vivida pelos professores, apontavam alternativas de ações para suas
prováveis soluções, a exemplo da expressão “unamo-nos e seremos fortes!”.
O Manifesto pode ser considerado como uma forma de ação dos professores, um movimento frente às condições de trabalho e todas as dificuldades que permeavam o cotidiano dos
docentes na época, demonstrando uma consciência por parte dos mesmos e a configuração do
que os próprios signatários definiram como “simpatia de classe”, o que acontece, segundo
Thompson “quando homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos
interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus” (THOMPSON, 1987, p.10). Pode-se pensar que os professores estavam imbuídos de uma autoridade acumulada pelas suas práticas
cotidianas, pelas relações estabelecidas entre eles, e pelas suas experiências, seus costumes,
seus sentidos construídos e compartilhados (FARIA FILHO, 2009).
Mas afinal, qual a intencionalidade dos quatro professores ao assinarem o documento?
O apelo pela união e as ideias expostas no texto não seriam mais importantes do que a autoria
do próprio texto? Constar as assinaturas, a autoria, os nomes no final do texto não é uma questão desprezível, o nome próprio, como alerta Bourdieu, “institui-se como uma identidade social,
que garante a identidade do indivíduo biológico em todos os campos possíveis onde ele intervém como agente, isto é, em todas as suas histórias de vida possíveis” (1996, p.186).
Neste sentido, pode-se entender que os nomes dos quatro professores representavam
uma certa autoridade entre o professorado da cidade, daí, fazer constar no final do Manifesto
as suas “identidades”, o que daria ao texto maior legitimidade, já que “o nome próprio é o atestado visível da identidade do seu portador através dos tempos e dos espaços sociais, o fundamento da unidade de sucessivas manifestações e da possibilidade socialmente reconhecida de
totalizar essas manifestações em registros oficiais” (BOURDIEU, 1996, p.187). Mais que entender a atitude dos mesmos como um gesto coletivo, deve-se inferir que tais professores atuaram
como homens públicos, pelo social, portanto, podendo ser definidos como intelectuais a partir
da definição de Jean-François Sirinelli, que atribui aos seus comportamentos acepções que englobam os criadores e os mediadores culturais e também, aqueles engajados e eruditos representados pela imagem do jornalista, do escritor, do professor. O autor baseia a sua concepção
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de intelectual “na noção de engajamento na vida da cidade como ator; segundo modalidades
específicas, como por exemplo, a assinatura de manifestos; testemunha ou consciência” (SIRINELLI, 2003, p.243).
Quem escreveu cada parágrafo? Será que houve apenas um redator? Um fator pode ser
considerado inevitável para o Manifesto ter sido publicado no jornal: houve concordância entre
os quatro professores. Portanto, seus nomes no final também representam autoria/identidade e
autoridade, ou seja, os assinantes escreveram o texto (autoria) e seus nomes, talvez pela representatividade na cidade ou entre o professorado, consolidava uma autoridade ao conteúdo.
As posições ocupadas pelos signatários nos espaços da cidade
O processo dos exames escolares pode ser entendido como um espaço de sociabilidade
entre os professores, pois nesse momento eles estavam “com um outro, para um outro e contra um outro”, estabelecendo através dos impulsos ou dos propósitos uma forma de desenvolver os conteúdos e os interesses materiais ou individuais (SIMMEL, 1983, p.168).
Provavelmente, eles conversavam entre si antes e depois do processo, discutiam as questões e
falavam do desempenho dos alunos. O momento dos exames servia também de termômetro da
situação do professorado, pois as visitas em várias escolas traziam a tona os problemas vividos
pela categoria, tanto em relação à questão do ensino, quanto às deficiências materiais, atuando
como um fator de aproximação entre os sujeitos, ao mesmo tempo, causando a percepção da
necessidade de união entre os professores, pois “interesses e necessidades específicas certamente fazem com que os homens se unam” (SIMMEL, 1983, p. 168).
Os signatários Francisco Paixão e Raymundo Tavares constituíram a banca examinadora
dos exames da Escola Normal de Juiz de Fora em 1898:

Foram ontem encerradas as aulas deste estabelecimento, devendo ter
começo os exames amanhã. Em reunião da congregação, ficaram
constituídas as bancas examinadoras do modo seguinte: Aula pratica
do sexo feminino, a Sra. Alexandrina de Santa Cecilia e o sr. Raymundo Tavares.(...) Português, os srs. F. Paixão e Luciano Brasileiro. Musica, os srs. Henrique de Gusmão e Raymundo Tavares. (...)
Economia doméstica, a sra. D. Alexandrina de Santa Cecilia e o sr.
Raymundo Tavares. (...) Francês, os srs. Luciano Brasileiro e
Raymundo Tavares. Pedagogia, os srs. Raymundo Tavares e dr. Eloy
de Araújo. Algebra e geometria, os srs. Dr. Leonidas Detsi e F. Paixão

Os dados contidos na notícia acima reforçam a ideia da percepção, por parte dos signatários, de estarem imbuídos de uma autoridade para falarem aos professores. Raymundo Tavares e Francisco Paixão aparecem juntos como examinadores, ou seja, na mesma condição
hierárquica, no mesmo espaço e na mesma instituição, a Escola Normal. Impressiona a diversidade das disciplinas a que Raymundo Tavares serviu de examinador, evidenciando amplo conhecimento possuído, levando em consideração que o professor deveria saber um mínimo a
respeito do que iria avaliar.
Sobre a formação dos dois professores, sabe-se que Francisco Paixão era médico e
Raymundo Tavares tornou-se bacharel pelo colégio Academia de Comércio em 1898, aumentando ainda mais o seu prestígio, tendo em vista a “preferência que o Estado de Minas dava
aos bacharéis da Academia”:
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Da parte dos poderes do Estado e da República a “Academia de Comércio” desde o princípio experimentava a maior deferência e amistosa simpatia. Provam-no a transformação do curso preparatório num
curso de ensino secundário integral, modelado pelo Ginásio Nacional
da Capital da República, com o direito de conferir o titulo de Bacharel,
a preferência que o Estado de Minas dava aos bacharéis da Academia
para o desempenho de comissões no interior. Em 26 de julho de 1898
verificou-se na Academia a primeira colação de grau de Bacharel aos
Srs. Raymundo Tavares e Lucas de Moraes e Castro1
O contato do professor Raymundo Tavares com os irmãos Paixão parece ter ocorrido de
forma mais contundente, não apenas nos exames escolares. Em um artigo intitulado “Instrução
Pública em Juiz de Fora”, publicado no Jornal do Commercio, José Rangel2 apresenta um relato
da instrução na cidade, listando as escolas que surgiram e desapareceram ao longo do tempo,
entre elas o “externato Moreira Pinto, dos professores Paixão e Raymundo Tavares” que “poucos dias consegui viver”3. Pela característica do texto, em forma de retrospecto, deduz-se que o
colégio tenha se constituído anteriormente a publicação do Manifesto assinado por eles, ilustrando que os mesmos possuíam laços bastante constituídos, ao ponto de fundar um colégio
juntos.
Entre os signatários do Manifesto consta o professor Felicíssimo Mendes Ribeiro, provavelmente o único negro entre o grupo dos que assinaram o Manifesto. Qual o papel dele no
manifesto? Qual a sua importância no contexto da cidade? Como se inseriu entre os signatários?
Apesar de descrito como “pouco letrado”, o professor Felicíssimo utilizava-se da escrita
para comunicar-se com a Câmara Municipal, pedindo, requerendo e enviando solicitações que
diziam respeito, de algum modo, a melhorias na instrução, como se pode observar em um requerimento de 1879:

O professor da instrução pública primaria desta Cidade vem a presença de V.S. solicitar um auxílio ou mesmo ordem para ser fornecida a
trinta alunos pobres que freqüentam sua Escola, papel, penas e livros,
pois esses alunos por falta absoluta de meios não podem comprar evitando assim seu adiantamento4.
Termos como “doutor” não antecede o nome do professor Felicíssimo nos documentos,
ele próprio se reconhece como “o professor primário”. O tratamento dado aos professores indica, em certa medida, a quais grupos são pertencentes no contexto da cidade. Neste caso, “o
professor primário” esteve em contato com as classes desfavorecidas, a população escolar pobre, mas a qual considerava capaz, pois o que evitava o adiantamento dos alunos era “a falta
absoluta de meios” para comprar os materiais e não uma incapacidade intelectual.
A experiência com os grupos desfavorecidos pode ter influenciado sua escolha para ser
o professor da escola noturna criada em 1899. A escola que em sua fundação contava com dezesseis alunos, em poucos dias já estava sendo frequentada “por mais de 40 alunos, quase todos libertos”,5 justificando sua criação a partir de uma demanda existente. Segundo Jefferson
de Almeida Pinto, abalizado no recenseamento de 1872, o município de Juiz de Fora contava
naquela época com 14.368 escravos, sendo a maioria dessa população masculina, sobrepondo
à feminina. O autor ainda aponta outros estudos que fundamentados em outras fontes, a
exemplo dos registros de matrícula especial de escravos existentes em Juiz de Fora, encontra-
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ram números ainda mais impressionantes, chegando o número de escravos até 19.141 por volta do ano de 1873. (PINTO, 2008, p.19)
Nas pistas deixadas pelos quatro assinantes do Manifesto, são percebidos indícios de
suas relações, tornando possível algumas inferências que ajudam a refletir melhor sobre esse
grupo. A presença do professor em alguns eventos importantes, como a solenidade de inauguração da Associação Médica de Juiz de Fora, realizada na Câmara Municipal,6 demonstra as relações que ele possuía e que pode ter contribuído para uma aproximação com os outros
professores signatários do Manifesto. Porém, isso não significa que ele se inseria nas mesmas
condições sociais, econômicas e culturais dos outros, como alertou Simmel “a sociabilidade é o
jogo no qual se ‘faz de conta” que são todos iguais (...) e “fazer de conta” não é mentira mais
do que o jogo ou a arte são mentiras devido ao seu desvio da realidade” (SIMMEL, 1983, p.
173).
O Manifesto de 1900 não foi a primeira experiência do professor Felicíssimo Mendes
Ribeiro como signatário de um texto coletivo e reivindicatório. Dois anos antes, em 1898, juntamente com os professores Ismael Gonçalves Maia e Maria Eliza Ferreira, ele enviou uma representação ao “Presidente e mais vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora”, onde se
consideravam como as vozes que quebrariam o silêncio que imperava na cidade em relação à
situação da instrução e dos professores,

O nosso silencio como protesto enérgico ficaria como efigie vingadora
da injustiça que sofremos, talvez eternamente, si o cumprimento do
dever a nosso respeito e admiração aos dotes elevados dos vereadores da Câmara Municipal desta cidade não despertassem em nosso íntimo a iniciativa que tomamos desta representação que sintetiza cada
necessidade, cuja solução compete-vos e a qual não podeis fugir porque a isso se opõe os vossos nobres e elevados sentimentos de justiça e verdade, únicos pedestais da honra e dignidade publica. No
cumprimento de nosso dever quebramos esse silencio, porque não
vos consiste o direito de desprezar os recursos de vossa nobreza e
justiça, admirando vossas grandezas d’almas e vastidão nas coisas
publicas, fim pra que fostes eleitos do povo. Assim confiantes seriamos criminosos se guardássemos silencio do mal que nos assoberba,
cumprindo, pois, nosso dever, vamos expor-vos e representar confiantes em vós e na justiça de nossa causa a qual também é vossa por
ser do povo e do futuro da Pátria7.
Percebe-se na representação dos três professores, traços de cidadania, a partir da
consciência de qual papel os agentes administrativos deveriam cumprir, deixando claro, os professores, em nome de quem eles estavam “quebrando o silêncio”, ou seja, em prol de uma
causa que é do “povo”, e por ser dele é também da Câmara, que foi eleita para servi-lo. Interessante observar a menção feita “as coisas públicas”, em um município onde a Câmara Municipal funcionou desde o Império respaldando o investimento privado e encampando as iniciativas
particulares na construção da cidade, o que impede de se considerar, pelo menos até aproximadamente 1892, as ações da Câmara como “politicas públicas”, tal qual se entende nos dias
de hoje. (MIRANDA, 1994 Apud DIAS, 2008, p. 187).
O discurso de que a causa defendida também era do povo e que este iria inclusive
“aplaudir” a decisão, caso favorecesse os professores, perpassa todo o texto da representação
e continua como argumento dos três professores para alcançarem o que desejavam, o aumento
dos vencimentos
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Não é uma exceção que os professores peçam aumento de vencimento, porquanto tem, todas as classes sociais, máxime as servidoras do
Estado, reclamado e sido com justiça atendidas. Não é pois, força de
proposito e antes até natural e justificabilíssimo que os professores
venham trazer a V. Exa. Seu pedido de aumento de vencimentos, ao
qual dareis a atenção que merece no vosso alto e criterioso conceito
de homens práticos e nobres em vossos elevados cargos sociais, onde
com justiça o Povo a quem servimos, vos colocou. Esperamos Justiça.
Cidade de Juiz de Fora, 14 de abril de 1898. Felicíssimo Mendes Ribeiro, Ismael Gonçalves Maia, Maria Eliza Ferreira.8
Outro assinante do Manifesto J. Paixão. Esse professor atuou na área de música, poesia, desenhos, sátira, política e tornou-se membro da Academia Mineira de Letras (AML) fundada em Juiz de Fora no ano de 1909, ocupando a Cadeira patronímica de Corrêa de Azevedo.
Nasceu em 1868 na freguesia de S. José da Boa Morte, em um lugar chamado Itinga, Estado
do Rio de Janeiro. Contava em 1900, com apenas 32 anos, mesma idade do professor Raymundo Tavares.
Mudou-se com sua mãe para a cidade de Juiz de Fora, no final do século XIX, a fim de
se reunir a seu irmão, onde permaneceu até 25 de outubro de 1909, dia em que transferiu sua
residência para cidade de Oliveira, oeste de Minas, para ocupar o lugar de professor técnico do
Grupo Escolar “Francisco Fernandes”, dirigido pelo advogado Dr. Assis das Chagas, jornalista e
escritor, amigo dedicado de J. Paixão. Em Juiz de Fora, lecionou na Escola Normal, na Academia de Comércio, ocupando a cadeira de inglês, no ex-colégio Andrés, no colégio Sagrado Coração de Jesus e muitos outros estabelecimentos.
Logo que foi para Juiz de Fora publicou o seu primeiro livro de versos “Gamas e Palhetas” em 1897, o segundo, “Adelfas” um folheto em alexandrinos sobre “13 de Maio”, e em
1903, os “Pensamentos”. Colaborou em todos os jornais da cidade, nomeadamente no “Correio
de Minas” e “Jornal do Comércio”, de cuja redação fez parte. Com Joviano de Mello criou em
Juiz de Fora “O Bandolim” no qual colaboraram todos os literatos dessa época: Lindolpho Gomes, José Rangel, Luiz de Oliveira e outros.
Os jornais fluminenses guardam muitas de suas produções, principalmente a revista
“Rua do Ouvidor”. Colaborou no “Mário” como caricaturista, publicando nesta revista a Galeria
dos poetas mineiros, com os retratos feitos a pena de Belmiro Braga, Brant Horta, Heitor e Lindolpho Gomes, não continuando depois por lhe faltar tempo (BARBOSA & RODRIGUES, 2010,
pág. 82). Foi professor da Escola Noturna Municipal, além de ter atuado enquanto examinador
escolar nos exames das escolas públicas municipais, cargo, aliás, que os outros signatários
também ocuparam.
Para além do Manifesto
O historiador ao interpretar, analisar, questionar os documentos, define conceitos, utiliza-se de termos inventados ou já existentes, para classificar os fatos e as pessoas, tecendo assim sua narrativa, e ao fazê-lo restaura possíveis esquecimentos, encontrando os homens
através dos traços que eles deixaram. (CERTEAU, 1982, p.46)
São os homens, disse Bloch, que a história quer capturar, “os homens no tempo”
(2001, p.55). Os signatários eram homens que viviam, tinham sonhos, desejos, pensamentos e
se relacionavam, ou seja, estavam inseridos em uma realidade que não era só deles, mas de
muitos professores que não escreveram manifestos, mas que também foram importantes para
o contexto em que estavam inseridos. Perceber os signatários “no tempo”, a partir de suas trajetórias, ajuda a entender como se constituíram em autoridade para falar aos professores mi-
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neiros, de que modo houve concordância entre eles, de qual maneira se encontraram ao ponto
de se articularem para escrever um manifesto.
Felicíssimo talvez fosse o mais experiente na época da publicação do Manifesto, isto
pode ser deduzido pelas datas dos documentos onde ele está presente, como o requerimento
enviado por ele à Câmara Municipal em 1879. Outro forte indício sobre a idade do professor
pode ser percebido na notícia sobre os exames realizados na sua escola em 1901, quando o
“competente e criterioso” professor foi considerado pelo jornal como “decano dos professores
de Juiz de Fora”. A definição da palavra “decano” quer dizer alguém que se destaca, ou seja,
eminente em uma atividade entre seus iguais.
O fato de seu nome constar como signatário do Manifesto demonstra o quanto o professor era ativo nas questões relacionadas aos problemas da instrução, o que pode ser notado
em outros momentos da sua trajetória. A dedicação do professor Felicíssimo, unida ao tempo
em que o mesmo lecionava, fez seu nome ganhar prestígio também entre os moradores da cidade, especialmente entre a população pobre.
Há de se considerar notável um professor ser citado em um abaixo assinado onde consta a assinatura de duzentos e noventa e cinco moradores:

Os abaixo assinados, moradores nesta cidade, convictos da solicitude
e máximo zelo, com que esta ilustre corporação cuida dos interesses e
bem-estar dos seus munícipes, não hesitarão em trazer a presente
representação, mediante a qual pretendem o restabelecimento da escola primária do sexo masculino do bairro “Botanágua desta cidade, a
cargo do (...) professor Felicíssimo Mendes Ribeiro.(...) a escola
de Botanágua, pela grande e assídua frequência de seus alunos, é a
que não pode ser suprimida, mesmo porque a sua vasta zona escolar
abrange na parte de zona suburbana, cuja população numerosa e
densa, aufere os benefícios da instrução que proporciona-lhe a dita
escola, calculadamente ali colocada pelo extinto conselho distrital que
a criou. Por outro lado, o emérito professor que rege aquela escola,
pelas suas provadas aptidões e dedicação ao ensino, constituindo-se
verdadeiro apostolo no magistério, deve ser aproveitado nesse
mister, e não pode ser indiretamente distribuído do professorado onde tão proveitoso tirocínio, tem feito, a ponto de provocar encômios
da imprensa local imparcial, nesse ramo da publica administração9.
[Grifos meus]

É interessante perceber nesse documento a relevância dada pelos moradores ao nome
do professor Felicíssimo, como se sua figura constituísse um fator positivo na argumentação
dos moradores do Botanágua, bairro localizado “nos arrabaldes da cidade”, onde se encontrava
a população pobre, que possuía “uma infinidade de expressões culturais, vistas como expressões maior da vadiagem” (PINTO, 2008, p.49). Tratava-se de um lugar periférico onde se concentrava a maioria da população negra, que apesar de serem considerados “vadios” também
exigiam escolas. Como visto Felicíssimo foi um professor atuante, talvez isso seja um indício
para justificar o fato dos moradores quererem que o mesmo continuasse a ministrar as aulas,
ao ponto de firmarem essa posição por escrito em um documento que clamava pela reabertura
da escola e no qual o nome do professor vinculava-se a seguinte atribuição: “constituindo-se
verdadeiro apostolo do magistério”.
Entre várias discussões em torno da instrução, uma que se tornou constante foi sobre a
supressão das escolas normais, chegando a figurarem duas hipóteses, continuar funcionando
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todas as escolas ou ter seu número suprimido pela metade10. Frente a essa investida, a congregação da Escola Normal de Juiz de Fora dirige ao diretório do partido republicano do município
uma representação em defesa dessa instituição, assinada por seis professores, entre eles
Raymundo Tavares e Francisco Paixão.

Tendo chegado ao nosso conhecimento que entre outras medidas de
economia que os poderes dirigentes do estado pretendem adotar, figura a supressão de todas as escolas normais, inclusive a desta cidade, medida essa que se tornará efetiva se não forem tomadas prontas
e eficazes providencias, no sentido de salvar-se aquela de que somos
professores, como vossos amigos e dedicados correligionários, tomamos a deliberação de apelar para esse diretório, pedindo-lhe que faça
valer nesta emergência o seu considerável e merecido prestígio, a fim
que seja respeitado o direito que honradamente conquistamos e mantido esse estabelecimento que, sobre ser o único da região da mata,
tem por todos os títulos honrado a nossa cidade, e, modéstia a parte,
até mesmo ao estado de Minas11.
A partir da trajetória do professor Raymundo Tavares percebe-se a relevância que este
foi conquistando no meio educacional. De professor da Escola Normal chegou ao cargo de inspetor regional. Em 1916 concede uma entrevista ao jornal Correio de Minas para falar sobre o
“Problema da Instrução em Minas Gerais”. O “ilustre professor” defendia um pensamento sobre
a organização escolar:

A escola primaria é, por assim dizer, a célula da dinâmica social, força
propulsora indireta do evoluir das coletividades, fonte suprema e instrumento da salvação comum, na linguagem expressiva de Vessiot, a
educação popular, que lhe serve de escopo, é o mais momentoso
problema de quantos absorver a energia dos governos; e se subordina as duas equações: - seleção do professorado e organização da escola – duas questões complexas e que, mediata ou imediatamente se
prendem varias outras12.
O texto do Manifesto que Raymundo Tavares também assinou dezesseis anos antes
dessa entrevista foi escrito sobre a perspectiva do professorado, porém, nota-se nesse outro
momento dele enquanto inspetor. A entrevista continua com o jornal perguntando se o professorado estava à altura da sua missão, o que Raymundo Tavares responde:

Grande parte dos nossos docentes primários, é preciso confessar,
mesmo dos que procedem de institutos normais, deixam a desejar,
não somente pela sua insuficiência literária, mas também pela incapacidade profissional. É uma lamentável lacuna que deve ser levada á
conta do descuido ou excesso de benevolência desses institutos13.
Aqui fica clara a visão de um agente do estado, que culpa os próprios professores pelas
mazelas, considerando-os insuficientes, tanto do ponto de vista literário, quanto profissional,
situação que é fruto de um processo de racionalização do ensino no início da república. Essa
racionalização implicava tanto a atuação dos inspetores, dentro de um discurso moral e elitista,
quanto na centralização da formação do professorado. Dentro desse processo, um segundo as-
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pecto se destaca, a concepção individualizante da sociedade é perpassada para a educação, ao
responsabilizar pais, professores e alunos pela ineficácia do ensino (VEIGA, 1999).
No entanto, segundo o inspetor e “pedagogo”, esse mal seria remediado pelo “patriotismo dos
governos” que deveriam incentivar a concorrência entre os professores, havendo uma seleção
entre os melhores, pois “o bom professor é assim uma espécie de premissa maior na estrutura
do silogismo, pois é dele que depende o êxito da organização da escola”.
Ao mesmo tempo em que considera os professores insuficientes, Raymundo Tavares elege o
“bom professor” como um dos responsáveis pelo melhoramento da instrução a partir do nivelamento que deveria ocorrer no processo de inserção nas escolas normais, o que seria garantido “pela enérgica vigilância” nessas escolas, que acarretaria o “trancamento das portas da
instrução pública aos muitos candidatos despreparados que tentam invadi-la.” Muito interessante essas considerações do “pedagogo” Raymundo Tavares, principalmente por remeter a uma
questão que está sendo discutida ainda nos dias atuais. Ora, não seria esse o discurso daqueles
que se colocam contra qualquer tentativa de democratização do acesso às universidades (local
de formação de professores) considerando os alunos/candidatos incapazes? Permanências históricas discursivas a parte, volta-se à questão posta em 1916, onde o professor ou o sujeito que
almejava sê-lo deveria passar por uma seleção,

Selecionado o bom professor, afastado cuidadosamente o elemento
imprestável, surge-nos a questão, não menos importante da organização escolar. Esta se subdivide e cada departamento é uma função de
varias sub-questões que lhe servem de fundamento. O primeiro passo, neste terreno, cabe ao governo dar, e consiste em prover ele as
escolas de conforto, por meio de salas amplas, claras e arejadas, mobiliário (...)em quantidade e qualidade, de acordo com os preceitos da
higiene moderna, em fornecer-lhe o necessário material didático, e
em instituir fiscalização constante e eficaz14.
O estado deveria suprir as escolas de todo material e condições necessárias para um
bom funcionamento das aulas, mas só depois de afastado o “elemento imprestável”. A fala do
inspetor regional é coerente com o que defendia, ou seja, mesmo não bastando ao indivíduo
apenas possuir capacidade literária para ser pedagogo, esta seria um ponto fundamental, pois
“o professor instruído estará em melhores condições para assimilar e praticar os programas de
ensino, e bem compreender elevado fim social da escola primária.”
O professor José Paixão que em 1897 oferecia no jornal aulas particulares de “português, francês e inglês em sua residência ou em casas particulares”15 parece ter se estabelecido
como professor da Escola Noturna, cargo que ocupou a partir de 1900. Em 1902, teve sua escola avaliada por uma “comissão examinadora composta dos professores (...) Raymundo Tavares” e ele próprio.16 Três anos depois, ainda na Escola Noturna, foi avaliado por Felicíssimo
Mendes Ribeiro. O intuito de falar “aos professorado” e a ideia de uni-los parece ter continuado
como uma intenção do professor J. Paixão, desta vez, com a criação de uma imprensa específica para os professores:

Subordinado ao título A Escola, aparecerá, brevemente, nesta cidade,
um novo colega cujo objetivo é o congraçamento do professorado,
quer publico quer particular, do Estado. É seu redator-chefe nosso colega e colaborador J. Paixão. Advogará os direitos do professor e tratará o novo colega da criação de uma caixa beneficente e de socorros.
Que boas auras tragam a combater em nosso meio jornalístico, e que,
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desta vez, sazone a ideia há muito esperada e afagada por nosso colega, de unir a classe dos operários da inteligência e por meio de uma
caixa ampararem-se e auxiliarem-se nos dias difíceis. Aplaudimos a
bela ideia, e para ela chamamos a atenção dos interessados17.
Este anúncio indica um fato importante: os professores não avançaram na questão da
associação, pois continuavam sem um órgão que os articulasse como desejou poucos anos antes os quatro signatários.
Além de usar da imprensa, o professor também recorreu à Câmara Municipal através de
uma petição requerendo um aumento dos seus vencimentos.

Estando, ora, em discussão o projeto de orçamento relativo ao ano de
1904, e sendo dele objeto também a causa da instrução publica municipal, vem o peticionário, confiante no espírito de justiça que sempre preside às vossas deliberações, solicitar-vos aumento de seus
honorários pelos justos motivos que tem a honra de submeter à
vossa criteriosa atenção18.
Os constantes pedidos de aumento dos vencimentos são importantes por representarem uma forma de pressionar a Câmara Municipal frente às decisões relativas à instrução, o
que parecia não ser prioridade da administração pública. Em 1905, após a suspensão do ensino
nas escolas normais do estado pelo Congresso Mineiro, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, sob
a alegação de penúria orçamentária, suspendeu o ensino primário municipal na cidade durante
meses. A princípio, a resolução que viabilizou esta medida por parte da Câmara era baseada
numa cláusula abrangente, não específica, sobre a possibilidade de corte de gastos públicos:

Art. 4º Fica o agente executivo autorizado a modificar ou alterar o orçamento da despesa e adopta-lo as circunstâncias financeiras do município, desde que esta modificação traga economias e que devem ser
empregadas no resgate da dívida flutuante, podendo para isso reorganizar os diferentes serviços municipais e suprimir lugares19.
Na prática, o serviço escolhido para amenizar o déficit público municipal naquele ano foi
justamente a educação (DIAS, 2008, p.188), o que demonstra a prioridade da instrução frente
aos órgãos públicos. Talvez por esses constantes problemas os signatários tenham publicado o
Manifesto e percebido que os professores, unidos, poderiam conseguir alguma melhoria.
Considerações finais
A proposta de mapear os espaços ocupados na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais,
pelos quatro signatários do Manifesto “Ao professorado de Minas” publicado no Jornal do Commercio no ano de 1900 é o foco deste trabalho. A partir do estudo da trajetória destes professores foi possível perceber uma relação entre as redes de sociabilidades que construíram e as
suas atitudes enquanto professores e intelectuais da cidade, o que teria permitido, inclusive, a
publicação do Manifesto no jornal. Percebe-se também a diversidade na atuação desses sujeitos, atuando, além de professores, como poetas, artistas, inspetores e outras atribuições, fato
que permitiu uma ampla circulação por diferentes espaços sociais e uma gama de relações pessoais e profissionais entre os docentes.
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Felicíssimo parece ter sido o mais experiente, a ponto de ser considerado pela imprensa
como o “decano dos professores primários de Juiz de Fora”. Na documentação pesquisada, seu
nome aparece nos vestígios mais antigos, o que endossa a afirmação do jornal. Não foi possível
obter informações sobre seu desaparecimento. José Paixão viveu pouco tempo na cidade, tendo
chegado ao final dos oitocentos e partido no mesmo ano da fundação da Academia Mineira de
Letras em 1909, indo para a cidade de Oliveira, Minas Gerais, ocupar o posto de diretor do grupo escolar, diferente do seu irmão Francisco Paixão que parece ter permanecido em Juiz de
Fora por um tempo. Raymundo Tavares, como se pode constatar em seu inventário, viveu em
Juiz de Fora até o seu falecimento em 1942.
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Este trabalho tem como objetivo analisar, no período de 1942 a 1968, como a Escola Industrial
de Natal (EIN) organizou as suas práticas educativas em vista do atendimento das demandas
provenientes de um currículo voltado para a formação de alunos cumpridores das normas estabelecidas e, sobretudo, aptos a exercer uma atividade profissional. Para tanto, destacamos os
aspectos que caracterizaram a rotina cotidiana da Escola, suas atividades cívicas, esportivas e
culturais que constituíram a ordem, a disciplina e a vigilância nessa instituição de ensino.
O referencial teórico-metodológico utilizado neste trabalho centra-se, sobretudo, na análise
qualitativa, dando ênfase aos documentos históricos existentes no arquivo da escola, hoje denominada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN.
Constituem o exemplário desses documentos portarias e ofícios da Direção da Escola, fotografias que revelam flagrantes de sua rotina e de algumas de suas práticas educativas. Também
privilegiamos depoimentos orais de ex-alunos e de ex-professores que, ao vivenciarem essas
práticas educativas da Escola Industrial de Natal, no período em estudo, tornaram-se sujeitos
ativos do processo de constituição de sua cultura escolar.
Desse modo, atentamos para o entendimento de Julia (2001) quanto às instituições como
um local não, apenas, de aprendizagem de saberes, mas, ao mesmo tempo, um lugar de
incorporação de comportamentos e de hábitos. Nesse sentido, na Escola Industrial de Natal um
conjunto de normas e práticas que definiam conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar
foram postas em execução, sobretudo, por meio das disciplinas Educação Física, Canto
Orfeônico e as Práticas das Oficinas.
Para Souza (1998, p. 179), a educação física era destacada pela sua “influência moralizadora
e higiênica. Tornar os corpos ágeis, fortes, robustos, vigorosos. Desenvolver a coragem o
patriotismo. Todo um investimento no corpo dos indivíduos que engalfinhava nos ideais de
moralização e ordenação social.” Esses valores ligados à formação militar e cívica, ou seja, à
militarização de corpos e espíritos, serviram para orientar a organização de determinadas
práticas na Escola Industrial de Natal.
Referente à prática de educação física, Francisco Bernardino de Souza (2010)1, ex-aluno e
ex-professor da Escola Industrial de Natal, ressaltou, em seu depoimento que, em relação à
educação física, as exigências dessa escola se assemelhavam ao estilo militar, com o
desenvolvimento de uma disciplina rígida, visando à formação de homens bem comportados.
Segundo ele,

[...] nós tinhamos que chegar à Escola antes das 6h, trocar de roupa,
o que significava colocar um calção, depois guardar a farda no
armário da Escola e nos dirigirmos imediatamente para o pátio ou
para o campo do Clube América. Os exercícios que repetiamos
diversas vezes, eram de resistências e flexibilidade. Era preciso
manter o controle sobre os movimentos visando o fortalecimento do
corpo. Além disso, a obediência as orientações do professor era algo a
ser cumprido por todos, o tempo inteiro.
Os métodos utilizados pela Escola Industrial de Natal no desenvolvimento dessa atividade, sob
forte controle dos comportamentos, assinalam uma concepção de corpo como objeto a ser
disciplinado, caracterizando-se pela repetição mecânica de movimentos, sem respeito a
individualidade, dispensando a criatividade e nivelando todos de acordo com padrões externos.
A imagem a seguir nos permite observar algumas dessas características nessa Escola.
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Fotografia 1 – Prática de Educação Física – Pátio – Escola Industrial de Natal – 1945.

Fonte: Arquivo do IFRN - Campus Natal Central
Na concepção de Viñao Frago (1995), o conjunto de aspectos institucionalizados inclui práticas e
condutas, modo de vida, hábitos e ritos, que expressam aspectos da cultura produzida e
disseminada na escola. Essa perspectiva nos possibilita pensar a escola com suas “diferenças
geográficas, temporais e sociais, levando-nos à compreensão de que sob uma mesma forma,
encontram-se a riqueza da diversidade e a originalidade de processo.” (SOUZA, VALDEMARIN,
2005).
Como parte do desenvolvimento formativo dos alunos, o controle do corpo, das mentes, o
fortalecimento do ideário civico orientaram as práticas educativas na Escola Industrial de Natal.
A tentativa de valorizar o sentimento de respeito frente aos símbolos que representavam o país,
associada à insistência em propagar junto aos alunos a importância das escolas industriais, para
o desenvolvimento do Brasil, era alguns dos principios levados em conta nesssa formação. A
fotografia a seguir registra a bandeira da Escola transportada à frente do grupo de alunos,
incorporada às atividades esportivas.
Fotografia 2 – Alunos da Escola Industrial de Natal – Abertura torneio esportivo (1950)

Fonte: Arquivo do IFRN – Campus Natal Central.
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A imagem aponta para uma das estratégas utilizadas pela escola na tentativa de constituir junto
aos alunos, o sentimento de pertencimento e respeito a essa instituição. Assim, um grupo de
alunos devidamente organizado referencia o símbolo de identificação da própria escola, a sua
bandeira, antes do início de um dos torneios esportivos, sob os olhares de colegas e do próprio
diretor Jeremias Pinheiro da Câmara Filho, perfilados junto à parede. Essas medidas desvelam
aspectos de seu disciplinamento, cabendo aos alunos o cumprimento das regras estabelecidas
pelas autoridades escolares, o que poderia ser visto como práticas que traziam em si possíveis
indícios da forma de organização que encontrariam nas indústrias.
Numa instituição de ensino em que a sua organização era de semi-internato, ou seja, os
alunos permaneciam na escola o dia todo para frequentar as aulas nos turnos da manhã e da
tarde, os espaços existentes se transformavam num templo de diversas possibilidades de
aprendizagem, por meio do desenvolvimento das mais diferentes atividades, aliadas ao rígido
controle do tempo.
Na constituição da rotina escolar, uma das suas preocupações era distribuir aos alunos, no
início do ano letivo, o horário de todas as atividades. O controle do tempo estava associado a
uma rígida organização disciplinar. Segundo Boschilia (2004), o controle do tempo e da
organização escolar tinha em vista a apreensão por parte do aluno do seu uso racional, a
criação de hábitos de trabalho e a busca da internalização de hábitos disciplinares que
facilitassem a inserção do individuo na sociedade. Esse processo não descarta a incorporação
do relógio que, no sentido atribuído por Escolano (2001), organiza a vida no interior da escola,
indicando as horas de entrada e de saída, os tempos de recreio e todos os momentos da
instituição.
Na Escola Industrial de Natal, o relógio foi colocado em lugar central da portaria, onde o
funcionário responsável se orientava para anunciar, por meio do repicar do sino, o início e
término das atividades escolares, pois “o tempo escolar se expressa também como tempo
disciplinar: respeitar horários e cumpri-los, cada coisa a seu tempo certo, preciso.” (SOUZA,
1998, p.137).
Nessa escola, o acesso dos alunos ao prédio deveria ocorrer às 7h da manhã, através do
portão lateral, localizado na rua Prof. Zuza; somente no caso de atraso, após encontrá-lo
fechado, poderia o aluno solicitar o acesso via portaria principal, localizada na Av. Rio Branco,
uma das principais avenidas do centro da cidade. Nesse caso, ele seria encaminhado pelo
porteiro para se justificar ao Inspetor de Aluno, que poderia ou não lhe permitir o acesso. Essa
forma de acesso ao prédio da Escola também está presente no relato do ex-aluno e exprofessor Francisco Bernardino de Souza (2010)2, bem como o destaque para as formas como
se estabelecia, na rotina escolar, o controle do tempo e da disciplina. Vejamos:

após o retorno das aulas de educação física à Escola, todos
aguardavam o toque do sino indicando o início da próxima atividade
às 7 horas. Três badaladas significavam advertência; duas badaladas
– os alunos deveriam se dirigir para a quadra, no centro do pátio,
lugar onde ocorria a formação das filas; uma badalada – todos na fila,
silêncio total. O controle para que isso ocorresse era da
responsabilidade dos alunos que constituiam o Corpo dos Vigilantes.
Dessa maneira, durante esse período, caso ocorresse algum ato de
indisciplina por parte de algum aluno, este era retirado da fila e ficava
aguardando a saída de todos, somente depois disso poderia seguir o
grupo.
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O sino, com as suas diferentes badaladas, indicava os comportamentos obrigatoriamente
esperados. Nesse processo de controle das atitudes dos alunos, a exigência do silêncio e o seu
cumprimento fazia parte das estratégias utilizadas. Nesse sentido, lembramos que a partir da
concepção de ordem expressa por Foucault (2009, p. 159), que esta “não tem que ser
explicada, nem mesmo formulada: é necessário e suficiente que provoque o comportamento
desejado.”
Sobre essa noção de obediência que era desenvolvida pela Escola Industrial de Natal,
ganhava centralidade o respeito que os alunos deveriam destinar ao diretor, professores e
funcionários. Nesse sentido, o acesso à sala de aula e oficinas deveria ocorrer antes da chegada
do professor e dos mestres das oficinas, quando estes chegavam, todos os alunos deveriam
levantar e permanecer em pé até o anúncio da permissão para sentar. Desse modo, a repetição
de determinados gestos e atitudes que se incorporavam no cotidiano das práticas dessa escola,
objetivava torná-los naturais e necessários aos olhos daqueles que tinham que realizá-los.
Para atribuir sentido a essas ações, Boschilia (2004) destaca que a escola necessitava
acionar outros mecanismos capazes não só de legitimar as suas práticas e auxiliar a
uniformização mas também promover a internalização das regras aprendidas. Para exercer a
arte de bem educar, era necessário, pois, controlar corretamente os indivíduos. Essa forma de
disciplinamento “procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço”, por outro
lado, [...] individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os
faz circular numa rede de relações”. (FOUCAULT, 2009, p. 137; 141).
Na Escola Industrial de Natal, o controle interno sobre a permanência e circulação, individual
e coletiva dos alunos ocupou um lugar central. Assim, o tempo sobre a abertura e fechamento
do portão que garantia o acesso e saída, o controle sobre a circulação no interior da escola
ainda hoje é algo marcante na memória dos ex-alunos. O texto a seguir apresenta táticas
utilizadas pelos mestres para controlar os movimentos dos alunos:

[...] durante as aulas na oficina de marcenaria, por exemplo, havia
um rolo de madeira que o aluno deveria conduzir. No caso da oficina
de mecânica, era um instrumento de metal. Caso algum aluno fosse
encontrado em um outro espaço com estes instrumentos, corria o
risco de receber uma punição. Vale assinalar que o banheiro estava
localizado no mesmo pavimento das oficinas. (FRANCISCO
BERNARDINO DE SOUZA, 2010)3.
A obrigatoriedade da utilização desse artefato pelos alunos expressa a materialidade da vigilância exercida, nesse caso específico, sob o controle dos mestres das oficinas. A autorização
impunha limites; caso houvesse alguma manobra e o aluno fosse visto em outro lugar, que não
aquele que havia sido autorizado a ocupar, as normas disciplinares eram aplicadas. As portarias
que tornavam público essas punições, funcionavam como dispositivo que tornavam claramente
visíveis aqueles sobre quem se aplicam.
No propósito de ampliar o olhar sobre o desenvolvimento das atitudes dos alunos e,
consequentemente, garantir um maior controle sobre os comportamentos, o diretor Jeremias
Pinheiro da Câmara Filho organizou o Corpo de Vigilantes, nos anos de 1940. Esse instrumento
de poder disciplinador, criado no interior da Escola Industrial de Natal, em parte reflete o
autoritarismo e o caráter centralizador que marcaram a sociedade brasileira no Estado Novo
(1937-1945), período de governo ditatorial. As práticas autoritárias vigentes na sociedade
repercutiam nessa instituição, orientando e fortalecendo as suas práticas disciplinares, o que faz
esse Corpo de Vigilantes ser concebido como “uma engrenagem específica do poder
disciplinar.” (FOUCAULT, 2009, p. 169).
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O Corpo de Vigilantes era formado por um grupo de 9 (nove) alunos titulares e 3 (três)
suplentes, escolhidos pelos professores, com a aprovação do diretor que, por meio de Portaria
fixada no interior da Escola, tornava pública a escolha daqueles que cumpririam o papel de
fiscalizadores do cumprimento das normas disciplinares existentes. Esse fato indica que, no
processo de formação cívica, moral e de disciplinamento posto em prática nessa Escola, parte
dos seus alunos participou diretamente.
De acordo com o ex-aluno e ex-professor Severino do Ramo de Brito (2009)4, uma das
atribuições desse grupo, residia na responsabilidade de registrar as ações realizadas pelos
colegas que infringiam o código do bom comportamento. Isso contribuiu para que, no interior
dessa instituição de ensino, os alunos fossem constantemente vigiados, controlados e seus
comportamentos anotados. Com essas características, esse regime disciplinar tinha “a função
de reduzir desvios [...] ser essencialmente corretivo.” (FOUCAULT, 2009, p. 175).
Na Escola Industrial de Natal, além de multas aplicadas nas penalidades consideradas leves,
cabia em seu sistema de disciplina punições que suspendiam por um prazo determinado os
alunos da escola ou, em caso considerado grave, o cancelamento da matrícula, o que
caracterizava a sua expulsão.
Dentre as ações consideradas cabíveis de punição, que ocasionavam suspensão dos alunos,
destacam-se: desacato aos membros do Corpo de Vigilantes e aos demais segmentos da
escola, usar palavras de baixo calão, brigar no espaço interno da instituição, não comparecer ao
desfile cívico comemorativo ao 7 de Setembro, badalar o ensino sem permissão, burlar a
vigilância da portaria e sair sem autorização, fumar nos recintos da Escola ou até a 100 (cem)
metros desta, e, ainda, o uso indevido da farda. Nesse caso, o aluno não poderia usá-la sem a
gravata tampouco com algum botão da camisa desabotoado ou com a manga da camisa
dobrada. Essas exigências, também, se aplicavam fora das dependências da Escola. Aluno
flagrado com esse traje fora de ordem na rua, também recebia uma multa. Era necessário
mantê-la sempre impecável.
No caso especifico dos membros do Corpo de Vigilantes, com o propósito de identificá-los
junto aos colegas, na manga da camisa de sua farda era colocado um distintivo para oficializar
essa diferença: uma faixa com um desenho de um olho, conforme figura a seguir.
Fotografia 3: Apresentação dos alunos – Salão de Honra – Escola Industrial de Natal – 1950

(Joaquim Elói Ferreira da Silva, 1ª fila, com a faixa do Corpo de Vigilantes)
Fonte: Arquivo do IFRN - Campus Natal Central
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O uso da faixa como um elemento incorporado à farda tem um sentido simbólico. Ela legitimava
o poder atribuído aos componentes do Grupo de Vigilantes e os diferenciava em relação aos
outros alunos. O desenho do olho era o símbolo do controle, a certeza de que nada passaria
despercebido do seu olhar. Com essa vigilância hierarquizada, contínua e funcional, esses alunos eram distribuídos nesse campo permanente o que “permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta, pois em principio não deixa
nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de
controlar.” (FOUCAULT, 2009, p. 170). Em outra instância do sistema disciplinar, o Inspetor de
Alunos, o Orientador Educacional e o Diretor da Escola controlavam o Grupo de Vigilantes em
suas práticas disciplinadoras.
O ex-aluno Joaquim Elói Ferreira da Silva (2010),5 ao se referir a sua participação no Corpo de
Vigilantes, destacou que as reuniões ocorridas no intervalo do almoço, com o objetivo de avaliar e definir as punições cabíveis aos alunos que descumpriam as normas disciplinares constituía
o Tribunal de Penas, a exemplo do modelo adotado pela justiça, com alunos ocupando o lugar que caberia aos jurados, promotor e advogado de defesa. Assim, o aluno inquirido tinha o
direito a se defender junto aos colegas. Esse fato suscita pensar no que é assinalado por Faria
Filho (2001, p. 70), sobre a organização de “uma rede de punições e recompensas, de forma
que, em qualquer lugar ou a qualquer momento, a criança estivesse sujeita a uma observância
e julgamento de seu caráter e de sua conduta.”
No que diz respeito aos elementos simbólicos de identificação dessa Escola, a farda assumiu um
lugar central, sobretudo, no desenvolvimento das práticas que garantem visibilidade e enaltecimento da instituição. Até os anos 1960, o modelo adotado pela escola para ser usado nas aulas de
cultura geral, nos desfiles civicos, festa de aniversário da Escola e outras atividades oficiais, era
formada por calça e camisa de mangas compridas, além da obrigatoriedade do uso da gravata e
dos sapatos. A exceção era para as aulas nas oficinas, onde os alunos usavam um macacão. Além
desse uniforme, outro seria estabelecido para uso dos alunos que constituíam os pelotões de
destaque, como o uniforme de gala utilizado em solenidades oficiais, conforme fotografia a seguir:
Fotografia 4 – Alunos da Escola Industrial de Natal – Solenidade Cívica – Pátio interno – 1946.

Fonte: Arquivo do Campus Natal Central – IFRN
Nessa imagem, observamos, no centro do pátio, a presença da professora de Canto Orfeônico,
Lourdes Guilherme6, executando a regência de um grupo de alunos durante uma atividade
cívica. Havia, também, a presença de algumas pessoas, provavelmente professores e mestres
das oficinas. É importante ressaltar que, nessa Escola, a disciplina Canto Orfeônico, desde os
anos de 1940, quando é inserida em seu currículo, não apenas serviu para cultivar os valores
civico-patrióticos mas também para divulgar os contéudos de teoria musical.
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Essa institução se utilizou das festas civicas com o objetivo de estabelecer e manter valores
considerados importantes. Nesse contexto, a organização para o desfile cívico de 7 de Setembro,
se revestia de vários ritos. Cabia, principalmente, à disciplina de Canto Orfeônico conduzir o
processo de preparação dos alunos para a apresentação solene pelas ruas da cidade, atividade
que envolvia todos os seus segmentos. Assim, podemos assinalar que, ao longo do tempo, esses
desfiles se constituíram em espetáculos públicos de grande visibilidade social. A Escola
necessitava reforçar a representação de instituição organizada e zelosa dos bons hábitos e
respeito à Pátria. A fotografia, a seguir, retrata um desfile cívico do 7 de Setembro nas ruas da
cidade de Natal:
Fotografia 5 – Desfile cívico 7 de Setembro – Escola Industrial de Natal – Ano de 195?

Fonte: Arquivo do IFRN - Campus Natal Central
Uma outra importante atividade pedagógica da EIN era a solenidade de distribuição de prêmios
aos alunos mais bem classificados no ano letivo. Essa classificação era resultante da avaliação
mensal do comportamento, frequência e aproveitamento do aluno. O resultado desse processo
avaliativo constituía o Quadro de honra da Escola.
Após a entrega do prêmio, havia a determinação de que fossem feitas as devidas anotações
nas fichas individuais dos alunos premiados para que ficasse registrado. Além disso, essa ação
era também tornada pública, por meio de comunicações oficiais da Direção, com o propósito de
convidar todos os professores e funcionários, familiares dos alunos e autoridades, para
participarem desse momento solene. Para Foucault (2009, p.181), classificações como essa são
decorrentes de um “sitema de registro intenso e de acumulação documentária capaz de [...]
caracterizar a aptidão de cada um, situar seu nível e capacidade, indicar a utilização eventual
que se pode fazer dele.”
Outra prática cultural desenvolvida na Escola Industrial de Natal era a denominada Hora
Cívica, que se destacou pelo poder de mobilização de alunos e demais segmentos da Escola.
Realizada semanalmente, era coordenada pelo Centro Litero Recreativo Nilo Peçanha e pela
Direção da Escola. Essa atividade ocorria nas manhãs dos dias de sábado com a seguinte
programação: hasteamento da bandeira e canto do hino nacional pelos alunos, devidamente
organizados em filas, no pátio da Escola. Após esse momento, todos se dirigiam ao salão de
honra da Escola, onde um dos professores e um aluno das últimas séries, apresentavam um
tema antecipadamente escolhido. Diversificados, esses temas geralmente tratavam sobre “o
significado das datas comemorativas e da importância do amor à Pátria, sobre a importância do
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ensino e da formação profissional, apresentações de biografias de pessoas presentes na história
oficial do país, dentre outros.” (SEVERINO DO RAMO DE BRITO, 2009)7.
Fotografia 6 - Hora Cívica – Escola Industrial de Natal – 1950.

Fonte: Arquivo do IFRN - Campus Cidade Alta – Natal
Na imagem em questão, convém observar a distribuição dos sujeitos no espaço em destaque: o
pátio da Escola Industrial de Natal. No centro, a professora de Canto Orfeônico, estrategicamente, sobre um pequeno banco. Essa posição a coloca em realce, em posição de poder frente
ao grupo de alunos, devidamente fardados e organizados em fila. Era necessário que todos estivessem atentos a sua imagem e aos seus gestos. Em outro ponto do espaço, é possível verificar a presença de aparentemente 6 (seis) alunos formando o batalhão que conduzia as
bandeiras. Esses eram os elementos que constituíam a abertura da Hora Cívica.
Há registro de que essa atividade atravessou as décadas de 1940 a 1960, com as mesmas
características que a marcaram, tais como: transmissão de uma consciência patriótica, por meio
do respeito aos símbolos nacionais e o estudo da vida daqueles homens presentes na história
oficial como detentores de virtudes heroicas. Em termos gerais, essa era uma das formas
encontradas por essa escola de trabalhar a educação moral e cívica dos seus alunos, dentro das
orientações emanadas pelos poderes governamentais .
No propósito de divulgar junto à comunidade externa o trabalho de formação profissional
desenvolvido no interior de suas oficinas, essa instituição realizava, no final do ano letivo, a sua
Exposição Escolar. Esse evento constava de uma programação envolvendo vários dias, e nele
eram apresentados os artefatos produzidos pelos alunos nos seus diversos espaços. A origem
dessa atividade remonta o ano de 1909, quando o Decreto nº 7.566, art. 12, determina a realização anual de “uma exposição dos artefatos das oficinas da escola, para o julgamento do grau
de adiantamento dos alunos e distribuição dos prêmios aos mesmos.” (BRASIL, 2007). Apesar
de algumas modificações em sua forma de organização, ao longo da trajetória dessa Escola,
essa atividade continuou sendo desenvolvida.
Concebida como um momento privilegiado para fortalecer o trabalho de formação profissional que ocorria na Escola, essa exposição ganhava centralidade no final do ano letivo. Para garantir a sua organização, eram constituídas equipes de professores, funcionários e
representação de alunos. Aos mestres de oficinas cabia selecionar, dentre os trabalhos produzidos, aqueles que melhor atestassem a eficiência da Escola. Ao grupo de professores de cultura
geral era reservada a atividade de receber os artefatos desses mestres e organizá-los nos espa-
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ços destinados a cada curso. A imagem a seguir retrata a exposição de artefatos em um dos
salões da EIN.
Fotografia 7 –Exposição Escolar – Escola Industrial de Natal – 195?

Fonte: Arquivo do Campus Natal Central – IFRN
A imagem desse conjunto de artefatos apresenta aspectos das características técnicopedagógicas dessa instituição. As peças em questão evidenciam as escolhas realizadas pelos
seus mestres, no processo de aprendizagem dos alunos. Nesse caso, podem-se identificar os
ternos, camisas, calças e gravatas que representam o que era produzido pelos alunos do curso
de Alfaiataria, e as diversas peças em madeira elaboradas pelos alunos do curso de Marcenaria
e da oficina de entalhação. Em destaque, as bandeiras do Brasil e da própria Escola Industrial
de Natal. Esse fato simboliza o caráter não apenas técnico-pedagógico de que se revestia esse
momento, mas também cívico.
Em que pese a importância que a Escola dava aos seus desfiles cívicos e as suas exposições,
havia uma data que, historicamente, concentrava grande parte dos seus esforços de
mobilização – 23 de setembro, dia em que era comemorado o seu aniversário de criação. Para
tanto, era definida uma programação coordenada pela Direção da Escola e o Centro Litero
Recreativo Nilo Peçanha, com a participação de grupos de professores e funcionários,
designados para organizá-la. Na organização das festividades comemorativas, havia o empenho
em mobilizar representantes das autoridades civis e militares, segmentos do campo
educacional, além da população, conforme foto a seguir:
Fotografia 8 – Aniversário Escola Industrial de Natal

Representantes do Centro Litero Recreativo Nilo Peçanha - 195?.
Fonte: Arquivo do IFRN - Campus Natal Central.
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Kossoy (2001, p. 101) destaca a evidência fotográfica como testemunho visual de aparências e
assinala que “uma única imagem contém em si um inventário de informações acerca de um
determinado momento passado; ela sintetiza no documento um fragmento do real visível,
destacando-o do contínuo da vida.” Sendo assim, a fotografia em destaque registra, para além
da memória daqueles que participaram desse momento festivo, o poder de mobilização que
essa escola exercia em seu entorno, pois podemos observar a presença de autoridades civis,
militares e religiosas, numa demonstração do lugar que esses segmentos sociais ocupavam nos
espaços de ordenação do poder institucional. Destacamos, ainda, a presença do grupo de
alunas da Escola Normal de Natal. Segundo depoimento da profa. Anaide Dantas (2010)8, era
algo comum a representação dessa instituição de ensino, nas diversas atividades desenvolvidas
pela EIN.
Na memória dos ex-alunos citados nesse trabalho, encontramos referências às atividades
socioculturais desenvolvidas na escola, sob a coordenação do Centro Litero Recreativo Nilo
Peçanha, com o acompanhamento de professores escolhidos pela direção. Dentre essas ações,
inserem-se os torneios esportivos, as colônias de férias na praia da Redinha-Natal, as festas de
São João no mês de junho e as matinês realizadas aos sábados à tarde, comandadas pelo
Grupo Regional, formado por alunos percussionistas da própria escola. Numa instituição que se
destacava pelo rigor no controle dos comportamentos, era preciso, também, forjar ações
capazes de garantir certas sociabilidades, num processo de constituição de espaços possiveis de
convivência em grupo.
Além dessas atividades, a direção da escola mobilizava os seus professores para
acompanhar os alunos em passeios às praias urbanas da cidade do Natal, denominadas à época
de piquenique. A escola estendia o processo formativo para além dos espaços institucionais,
mas sob o controle de um dos seus representantes. Na imagem a seguir um flagrante dos
alunos do ginásio industrial acompanhados pela professora de Francês, Espedita Oliveira de
Medeiros, na praia de Ponta Negra-Natal.
Fotografia 9 - Alunos Ginásio Industrial – piquenique praia de Ponta Negra – 196?

Fonte: Arquivo do IFRN – Campus Natal Central.
Em termos gerais, na tentativa de superar certas representações que se constituíram,
historicamente, de que o ensino profissional era apenas destinado aos segmentos
economicamente desfavorecidos da sociedade, essa escola, ao longo de sua trajetória, buscou
tornar públicas as suas diferentes práticas como, por exemplo, as solenidades de formatura,
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realizadas no salão de Honra. Nessa solenidade, era comum a presença das famílias, dos
professsores e funcionários, além de autoridades convidadas pela direção da Escola. A imagem
a seguir retrata uma dessas solenidades, no início dos anos de 1950.
Fotografia 10– Solenidade Formatura – Salão de Honra – Escola Industrial de Natal – 1953.

Fonte: Arquivo do IFRN - Campus Natal Central.
Nesse flagrante, o então diretor da Escola, Jeremias Pinheiro da Câmara Filho, faz a entrega do
diploma a um dos alunos concluintes, sendo assistido por uma representação de professores,
dentre eles, ao seu lado direito, a professora de Canto Orfeônico Lourdes Guilherme, seguida
por um dos mestres de oficina, e da professora de Português Ruth Souto. Observamos, nesse
cerimonial, a exigência do uso completo do fardamento escolar, fato que se repeteria nas
demais atividades cívicas e sociais, postas em destaque neste texto.
Além dessa atividade, a escola ainda mobilizava a comunidade escolar, envolvendo os pais e
responsáveis pelos alunos para a comemoração do encerramento do ano letivo. Esse era o
momento em que a direção aproveitava para apresentar o relatório das ações desenvolvidas e
anunciar aquelas que estavam prestes a acontecer. A imagem a seguir registra um desses
momentos.
Fotografia 11 - Encerramento ano letivo – Escola Industrial de Natal – 1962

Fonte: Arquivo do IFRN – Campus Natal Central
Conforme nos alerta Kossoy (2001,p.47), “toda fotografia foi produzida com uma certa
finalidade”, nesse caso, em especial, nos permite verificar, no presente, fragmentos das ações
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desenvolvidas por essa escola para promover relações com a comunidade externa. Ademais,
nos possibilita constatar traços da organização hierárquica existente, por meio da ocupação do
espaço pelos participantes. Desse modo, ao lado direito do expositor, concentra-se, nas
primeiras filas, o grupo de professores, seguido pelos alunos devidamente fardados. À
esquerda, possivelmente, familiares e responsáveis pelos alunos. Na condução dessa atividade,
encontra-se o então diretor da escola, Pedro Pinheiro de Souza. Assim, considerando que, na
produção das imagens, existe uma finalidade documental, no nosso caso, a apropriação desses
fragmentos nos permitiu verificar como, ao longo do tempo, a cultura escolar dessa instituição
foi sendo estabelecida.
Considerações finais
De modo geral, podemos apreender que o registro das práticas, aliado aos depoimentos de exalunos e ex-professores, nos faz acreditar que, ao longo de sua história, a Escola Industrial de
Natal definiu uma rotina institucional baseada num conjunto de valores, que, ao serem
apreendidos pelos seus dirigentes, professores, funcionários e alunos, nortearam as estratégias
e táticas utilizadas no processo de desenvolvimento de suas práticas educativas, constituindo o
que pode ser denominado como a sua cultura escolar. Isso, na concepção de Viñao Frago
(1995), retrata “toda a sua vida escolar”, portanto capaz de desvelar seus feitos e ideias,
modos de pensar, dizer e fazer, inseridos num espaço e num tempo determinado.
Identificamos, em torno dos propósitos formativos dos alunos, a constituição de uma rede
de disciplinamento que estabelecia comportamentos aceitáveis não apenas no interior da instituição mas também àqueles que eram socialmente definidos em seu entorno, como: moldar
atitudes, palavras e gestos em paralelo ao domínio dos conhecimentos teórico-prático para a
profissionalização. Sendo assim, o modelo de formação que se constituiu nessa trajetória
(1942-1968) foi movido pela disciplinarização do corpo e dos comportamentos e se transformaram em elementos fundamentais na constituição da cultura escolar dessa escola, conformandoa aos ditames das políticas educacionais do período.
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A escola é importante espaço para que se pesquise as questões ligadas à etnia, ao gênero, à classe e outros, ela “é o lugar chave porque é essencial na produção e reprodução da
cultura” (Kreutz, 1999). O principal objetivo desse estudo é problematizar a inserção e permanência nas instituições escolares das migrantes nordestinas, quando, nas décadas de 1950 e
1960, houve intenso fluxo migratório para a região do pontal mineiro, localizada no estado brasileiro de Minas Gerais, estimulado pela industrialização e urbanização da região com consequente demanda por escolarização. Dessa forma, buscamos observar os obstáculos e
motivações para que essas migrantes se inserissem e permanecessem estudando nas instituições escolares de Ituiutaba. Além disso, tentamos conhecer as relações culturais e étnicas entre
migrantes nordestinas e tijucanos existentes no interior da escola, e identificar se houve diferenças entre a educação dos filhos e das filhas desses migrantes.
Assim, para compreendermos como se deu o processo de escolarização das migrantes
nordestinas, é preciso observar alguns dados.
A taxa de analfabetismo dos estados do Nordeste em 1950 estava em torno de 70% da
população acima de 10 anos (considerando-se as crianças acima de 05 anos essa taxa atingiria
75%), enquanto nos estados do Sudeste esse número representava 45%. No entanto, Ituiutaba, apesar de estar localizada geograficamente nessa região, apresentava número próximo ao
da região centro-oeste, com 57% de sua população não alfabetizada, um pouco acima da média nacional de 55% (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 1950).
Sendo assim, a maior parte do migrante que para a região do pontal se deslocava não
era alfabetizado, dado também revelado por depoimento de proprietária de pensão que recebia
os migrantes antes de serem encaminhados para as fazendas:
[...] mas era um pessoal muito bom, são assim..., vinha muita gente
analfabeta, quase igual a eu mesmo, mas muito educado, muito humilde, muito fácil de trabalhar com eles, não me deram problema, esses 11 anos que eu tive a pensão São Pedro eu nunca tive problema
com hospede que viesse no caminhão de pau-de-arara (Silva, 1997,
p.114).
As mulheres que acompanhavam seus maridos, em geral, reproduziam a vida que tinham no nordeste, ou seja, cuidavam do espaço doméstico e dos filhos, de modo que até fins
dos anos de 1960 o acesso a escola era mais restrito a mulher do que aos homens, enquanto
no nordeste o analfabetismo era cerca de 30% maior entre elas do que entre eles (IBGE,
1960). A partir deste dado, é que nos apresentou o problema da inserção e permanência no
sistema escolar das filhas daqueles migrantes que vieram nas décadas de 1950 e 1960, ou seja,
das que nasceram em suas cidades de origem ou na região do pontal mineiro, pois como observaremos mais a frente, ocorreu uma lógica de inversão das estatísticas da escolarização da
mulher em relação ao homem, no pontal.
Assim, eleger as mulheres migrantes como objeto desse estudo, deve-se à pouca visibilidade da presença das nordestinas no município, já que os trabalhos existentes sobre migração, priorizaram o trabalhador rural, em geral homens, por representarem a maior parte dos
migrantes.
É relevante acrescentar nossa expectativa no sentido de dar voz aos grupos sociais que
são historicamente “silenciados”, denunciando a estratificação e o conflito social, aqui em específico às jovens nordestinas no Pontal do Triângulo Mineiro. Thompson (1992), ao dizer sobre o
potencial da evidência oral1, afirma que até bem pouco tempo, a história das mulheres foi ignorada pelos historiadores, graças à falta de documentação de uma vida ligada ao lar e ao trabalho desorganizado ou temporário.
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É relevante acrescentar que os fluxos migratórios, desse período, certamente foram incentivados pelo crescimento econômico por que passavam a cidade e a região. Havia acelerado
processo de industrialização, especificamente a indústria de beneficiamento, em consequência
da cultura de grãos, sendo o arroz o principal deles, como podemos observar no seguinte trecho:

A principal atividade do município é a agricultura. As terras de Ituiutaba e do ex-distrito de Capinópolis são reputadas entre as mais ferazes do mundo, comparadas segundo Humboldt, Sainte-Hilaire e
Edward Miliward, às da Ucrânia, na Rússia, e às do Vale do São Lourenço, no Canadá. O cultivo em toda a zona obedece a um alto nível
de mecanização, possuindo Ituiutaba mais de meio milhar de tratores, bem como numerosas colhedeiras de arroz, o que lhe vale o título de “capital do arroz” (IBGE. 1959. p. 306).

O desenvolvimento econômico de Ituiutaba foi estimulado, gerando reflexos para o sistema de ensino, onde até então, predominavam as escolas particulares, sendo lento o processo
de institucionalização da escola pública da cidade, no período que abrange os anos de 1908 e
1950 (Oliveira, 2003). No entanto, durante os anos de 1950, inicia-se a ampliação dessas escolas que de apenas duas passariam para sete escolas estaduais. Na década seguinte, outras oito
escolas foram criadas, de forma que, no ano de 1970, a educação escolar na cidade era marcadamente pública (com 15 instituições de ensino), rompendo com o predomínio das instituições
privadas e/ou confessionais, que diminuíram em número (Souza, 2010).
Dessa forma, a migração nordestina foi estimulada com a difusão, por todo o país, em
rádios e jornais pela a ideia de “novo eldorado” no pontal mineiro. Além de parentes e amigos
que migraram para a cidade em busca do trabalho na lavoura, os quais espalharam as “boas
novas”.
Assim, o nordestino migrante chegou à nova região2, trazendo seus valores, seu modo
de vida, os quais seriam simbolizados e representados provocando julgamentos, preconceitos, e
discriminações. A representação construída e lançada sobre o migrante passou a ter significado
pejorativo. Muito além disso, sua cultura foi rejeitada pelo mineiro tijucano, como o sotaque e o
uso da “peixeira” na cintura, surgindo o perfil de gente violenta que deveria ser tratada com
cautela e mantida a distância (Silva, 1997).
Nessa perspectiva, Silva (2009) discorre sobre a identidade e a diferença como uma
questão de produção, significando que nessas relações entre diferentes culturas não há consenso, diálogo ou comunicação, mas processos que envolvem, fundamentalmente, relações de poder. E o migrante nordestino, ao chegar ao novo espaço, teve a sua identidade como migrante
reforçada, assumida como diferente e inferior na hierarquia das relações locais. Nesse caso, a
identidade do tijucano era a norma. “Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e
hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas
possíveis, em relação às quais as outras só podem ser avaliadas de forma negativa” (Silva,
2009, p. 83).
Esse processo de interação cultural geraria consequências, especialmente nas interações escolares, pois como dito anteriormente, o acesso à escolarização começava a expandir
nos anos de 1950 e 1960. Ademais, parte desses migrantes, principalmente a segunda geração
- os filhos dos pioneiros, transporia os muros das novas instituições escolares que se multiplica-
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vam pelos bairros da cidade, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades em função de não
portarem de forma plena e “legítima” os códigos culturais da região.
Na fala da maioria das entrevistadas, ao chegarem à região do pontal, viviam em situações muito difíceis e precárias, suas casas eram de pau-a-pique e o piso de terra batida.
Em alguns casos era pior a situação, como vimos no relato do pai de uma das entrevistadas. Por ter ficado presente durante a entrevista, ele pode narrar como foi a sua chegada
com a família. Fez isso de forma que deixou claro como lhe doía ver a que circunstâncias estavam submetidas sua esposa e seus filhos: “Chegou na fazenda, abriram as porteira e vocês entraram e foi lá pra dentro do curral...” (Pai de Oliveira, 2010) Ao rememorar o fato, ele via
apenas a sua família entrando no curral. É como se não estivesse presente, pois o pior era ver
os seus familiares em tal condição.
O acesso à escola se dava nas próprias fazendas em situação também precária, em salas multi-seriadas, sem infra-estrutura alguma. Em um dos depoimentos, a colaboradora assim
descreveu a escola da fazenda em que estudou:
E era uma escola só, uma professora só. E a professora..., que a professora era prima do papai. Então, foi essa a escola. E lá... E Lúcia foi
pequenininha. Lúcia não tinha idade, mas ela queria tanto ir, que
ela... que a professora falou: Não, deixa ela ir. [...] Ia a pé. Ia a pé.
Às vezes, depois de bicicleta. De a pé enfrentando as vacas no meio
do... da estrada que tinha vaca. [...] Uma professora pra quarenta
alunos, por aí assim. Eram poucos os migrantes. Era mais já, os que
eram daqui mesmo. Poucos os migrantes. (Lima, 2010)
Apesar de algumas famílias terem condições de inserir suas filhas nas instituições particulares3 da cidade a permanência delas não era tranquila, e as referências a discriminação e a
punição “do diferente” surgem em todas as falas:
Não, pra você ter uma idéia, não tinha um dia que a Irmã Letícia não
me botava de castigo e não me chamava pra ir lá na frente. Ela pegava... Eu já ia andando pra frente. É eu que ela vai chamar. E era.
Nossa! Eu era muito levada. Entrava na clausura das freiras pra ver
as freiras sem aquele véu. Entrava no confessionário. Nossa, eu fazia
miséria naquele Santa Tereza. (Silva, 2010).
Os conflitos não ficavam apenas no campo da discriminação, mas chegavam aos embates físicos:
Tanto que uma vez, eu não sei o que aconteceu, eu dei uma briga na
escola, eu bati em seis menina lá. Eu rodava minha lancheirinha e:
Vem, vem, vem, vem! E o povo vinha e a lancheirinha batia.” (Silva,
2010). E outra depoente que estudou em escola rural assim afirmou:
“Eu era meio brava (risos). Sempre pegava uma briga na escola (muitos risos). Eu era meio brava. (Lima, 2010).
A negação do diferente, muitas vezes com agressão física, levava as alunas a uma atitude também violenta. Entretanto, esse comportamento era uma forma de estabelecer seu espaço e de externar sua angustia frente à nova situação.
Nesse sentido, observamos o preconceito a que eram vítimas, e que afetava fundamentalmente a interação professor-aluno. Há relatos de professores que discriminavam o estudante
nordestino reproduzindo estereótipos negativos como o de povo violento.
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[...] esse que tinha tanto preconceito com nós quando fazia quarta
série, que separava nós. Que falava: ‘Eu quero nortista tudo naquele
canto! Que esse povo não presta! Tudo naquele canto! Que vão brigar e vão judiar!’ E punha nós tudo num canto. [...] Você acredita?
(risos) (Pires, 2010).
A formação social e histórica da identidade tem estreita relação com as interações que
acontecem em sala de aula (Oliveira, 2007). Nesses espaços acontecem situações que influenciam na constituição identitária do aluno, sobretudo nas situações geradas pelos/as professores/as. Observamos depoimentos de professoras que afirmavam não haver discriminação, no
entanto, demonstraram em suas falas que o aluno migrante nordestino deveria ter sua identidade normalizada, era necessário, por exemplo, mudar seu vocabulário para se integrar ao grupo dos alunos da região, pois o sotaque diferente era um problema.
Eles vinham com um sotaque completamente diferente, não é. O vocabulário deles... Muitas palavras eram diferentes do vocabulário nosso. Teve assim... O que eles tinha? Tinha que integrar nesse nosso
vocabulário. Muitas vezes até mudar o deles pra integrar. (Barbosa,
2010) Em outro depoimento: Eles se entrosavam, não vou te falar
que era assim rapidinho não, mas também não demorava tanto não.
Dentro de um mês eles já estavam completamente já largando as suas raízes (Ferreira, 2010).
Sendo assim, o preconceito étnico4, ao qual as migrantes eram acometidas influenciava
em sua formação de maneira determinante, como podemos ver nesse relato de uma depoente
ao ser perguntada sobre sua condição de nordestina:
Porque quando eu fiz a quarta série na fazenda com o professor José
Gonçalves, ele tinha pavor de nordestino. [...] E aí depois que eu vim
estudar, fazer a quinta série na cidade, eu tive um professor que se
chamava Artur Machado Magnino. E um dia ele falou muito importante sobre o nordestino. Sobre as coisas... Aí aquilo me tocou. Aí eu
comecei a tomar gosto pelo nordestino e fui incentivando outros nordestinos e hoje o meu desgosto é não ter nascido lá. [...] Mas a gente, todos nós tinha muita vergonha de ser nordestino porque todo
mundo falando, falando, falando, uai. Não é? Nós tinha vergonha
mesmo, não é? (Pires, 2010)
Entretanto, tivemos o relato de uma migrante que afirmou não se considerar nordestina. “Pra mim a minha terra é aqui. Sabe?” (Junqueira, 2010). Quando a procuramos ela relutou
bastante para dar a entrevista e mostrou-se bastante emocionada durante quase todo o tempo,
principalmente ao dizer das dificuldades que enfrentou para estudar, pois sempre trabalhou
muito. O que queremos apontar ao trazer esse relato são as contradições que podem acontecer
em meio às relações sociais existentes nas instituições como as escolares. Vários foram os fatores que influenciaram esse seu sentimento contrário à identidade nordestina, mas o preconceito
a que eram vítimas, certamente foi um deles.
Essa situação de preconceito ao diferente ainda persiste, causando indignação e tristeza, impondo às migrantes a convivência com a discriminação e o desrespeito. Pudemos perceber esses sentimentos em alguns depoimentos:
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Não, o povo tem uma mania, você sai e olham na gente e fala assim:
“Você é nortista, né?... [...] Incomoda, porque que não fala o nome,
né. Fala que é nortista, assim. Como que nortista é uma coisa mal...”
(Oliveira, 2010). Agora muita gente desfaz da gente. Isso aí é verdade. Eu mesmo tava numa reunião da Igreja, [...] Aí só tinha eu de
nordestina, né. [...] Um dia uma mulher falou lá um negócio que eu
não gostei. Eu cheguei aqui em casa e chorei, chorei e aí eu pensei
assim: eu não vou voltar lá mais não (Pereira, 2010).

Para melhor respondermos nossas indagações, é importante refletir sobre a categoria
gênero e seu aspecto relacional, pois que está diretamente ligada aos debates sobre igualdade
e diferença. Nesse sentido, ao estudarmos o gênero numa perspectiva historiográfica, não se
pode ficar alheio às relações sociais entre os sexos e os significados construídos nesses processos culturais. Na pesquisa histórica, há que se pensar os discursos como forma de representação simbólica, conferindo-lhes significados, numa concepção de gênero como construção
cultural.

[...] a História Cultural ganha terreno entre os historiadores, enfatizando a importância da linguagem, das representações sociais culturalmente constituídas, esclarecendo que não há anterioridade das
relações econômicas e sociais em relação às culturais. O discurso, visto como prática, passa a ser percebido como a principal matéria prima do historiador, entendendo-se que se ele não cria o mundo,
apropria-se deste e lhe proporciona múltiplos significados5.
(Rago, 1998, p. 06)
Escrever sobre a história das mulheres, e particularmente sobre a história das relações
sociais entre mulheres e homens no que se refere às representações relacionadas à instituição
escolar, remete-nos a reflexões sobre os discursos aí produzidos.
Nesse sentido, Scott (1995), discute a categoria gênero em seu aspecto relacional, e
esses apontamentos vem ao encontro dos nossos estudos.
No que diz respeito às condições sociais das mulheres migrantes, ficou claro que além
das dificuldades com a discriminação étnica, para prover a casa, os pais contavam com a ajuda
ativa das filhas. Apesar de uma vida repleta de dificuldades de toda sorte, muito trabalho na
fazenda, elas estudaram, e algumas, mesmo com forças contrárias, terminaram a graduação.
Nesse sentido, uma especificidade encontrada na pesquisa, foi a observação de que
enquanto os meninos – filhos dos migrantes – deveriam colaborar com o sustento da família, o
que dificultava sua permanência na escola e muitas vezes o próprio acesso a cultura letrada, as
filhas eram, na medida do possível, incentivadas a iniciar e concluírem os seus estudos.
Durante essa pesquisa houve dificuldade de localizarmos, para a realização das entrevistas, homens migrantes que haviam estudado na época recortada. No processo da investigação, esse problema foi se transformando em um dado ao percebermos que, como dissemos
anteriormente, os meninos necessitavam colaborar com a manutenção das famílias indo, junto
ao pai, para os trabalhos da roça, o que dificultava a sua escolarização.
Nesse depoimento fica claro que os meninos precisavam trabalhar, devendo se afastar
dos estudos.
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Escola foi pouco, certo. [...] O pai não dava conta, chegou aqui, certo. E aquilo você vai crescendo, aí você vira rapazinho e não dá conta
de estudar, que é preciso... aí eles precisa do seu serviço mesmo. Os
próprio patrão não aceita você estudar muito, porque eles precisa do
seu serviço. Se ocê for pra escola durante o ano, como é que faz? Aí
não tem serviço. Aí você não estuda. [...] Eu estudei um tempo. Aí
parava e ia trabalhar (Leite, 2010).

Esse dado se confirma ainda no decorrer da entrevista desse migrante em trechos como: “Tem um pessoal que chama... Uns nortistas, que veio com nós que chama família Bailão,
nunca foi na escola. Só uma das moças ou duas, que ia com nós, lá no Capinópolis” (Leite,
2010). Ainda em outro depoimento: “eu tiro pelo cunhado meu. A minha irmã teve muito filho,
eles morava na fazenda... Difícil! ‘Pobre de Jó’. Então tinha muito menino homem. Não queria
que os filhos estudasse, queria só que trabalhasse” (Pereira, 2010).
Do grupo de entrevistadas, três chegaram ao nível superior, uma concluiu o ensino
fundamental, e outras duas apenas o primeiro ciclo desse ensino (4º ano)6. Esse estímulo à
entrada da filha mulher no âmbito escolar, inverte as estatísticas quando comparadas as do
local de origem - o Nordeste do país, que nos anos de 1950 e 60 tinha número elevado de mulheres fora da escola, superior ao da população masculina. A expansão das escolas públicas na
cidade nesse período contribuiu para a escolarização dessas mulheres, todavia poderia facilitar
também a inserção e permanência dos filhos dos migrantes, já que as meninas também colaboravam nas tarefas diárias e dentre elas, algumas trabalhavam nas fazendas quando os pais precisavam. Essa entrevistada relata o trabalho pesado que realizava desde pequena e nesse caso
seu irmão não teve escolarização:
Eu com sete anos eu já tomava conta da minha casa. Da casa da minha mãe. A minha mãe ia pra roça panha algodão, panha arroz... Daquele... É... que caía no chão, assim quando eles vão colher o arroz...
Então cai aquele cacho, então ela catava. Eu ajudava a catar, pequenininha eu já ajudava a catar algodão com ela. Aí então, quando eu
ia ficando maior eu ficava em casa fazendo comida. Subia na cadeira
(Junqueira, 2010).

Embora os pais precisassem da colaboração das filhas na lida cotidiana da fazenda, as
meninas nordestinas tiveram melhores possibilidades de escolarização que os meninos. Como
observamos anteriormente, esse não era o comportamento comum das famílias no Nordeste.
Há que se pensar qual a intencionalidade dessa prática, por parte dos pais, ao tratarem de forma diferente as filhas, encaminhando-as para as instituições escolares. Apoiamo-nos nas teorias
de Scott (1995) sobre os estudos de gênero para compreender o que existe por trás da relação
de poder entre pais e filhas migrantes nordestinas, pensando quais os significados que aparecem nessas interações.
Devemos nos perguntar mais seguidamente como as coisas se passaram para descobrir porque elas se passaram; [...] Para buscar o significado, precisamos lidar com o sujeito individual, bem como com a
organização social, e articular a natureza de suas interrelações, pois
ambos são cruciais para entender como o gênero funciona (Scott,
1995, p. 86).

CD-ROM DE ATAS | 1634 | COLUBHE 2012

Sendo assim, nos perguntamos: haveria uma intencionalidade protetora dos pais frente
ao trabalho feminino? O investimento na escolarização das meninas teria o objetivo de reforçar
inconscientemente o “[...] papel da mulher como reprodutora e guardiã da ordem, uma ordem
que não se deve questionar com o trabalho feminino”? (Dhoquois, 2003, p.45). Seriam então,
essas meninas migrantes consideradas “sexo frágil”7, pois deveriam os meninos trabalharem
nos serviços pesados da roça e a elas caberiam ir à escola? Mas por que a escola? Seria esse
um mecanismo encontrado pelas famílias migrantes, para ampliar as possibilidades de estabilidade econômica no novo destino, com a entrada a instituição escolar já que estaria mais acessível do que em seu local de origem? Teria a crença no poder da educação como alavanca
social mobilizado os pais nesse sentido? Essas são questões complexas, pois assim como Scott
(2005), pensamos que nas questões de igualdade e diferença e nesse caso, identidade e diferença de gênero, as respostas necessitam de mais investigação, não podendo se voltar a uma
visão polarizada apenas. Segundo essa autora: “Meu argumento será o de que não existem soluções simples para as questões, debatidas calorosamente, da igualdade e da diferença, dos
direitos individuais e das identidades de grupo; de que posicioná-los como conceitos opostos
significa perder o ponto de suas interconexões” (Scott, 2005, p.12).
Por isso mesmo, não podemos deixar de analisar as interações familiares, no que se
refere à dominação patriarcal8, buscando perceber qual a intencionalidade dos pais e em que
medida permitiam que, diferente do que acontecia no estado de origem, as filhas tivessem
maior escolarização que os filhos. Dessa forma, é fundamental pensarmos o contexto peculiar
da história dessas migrantes. Suas famílias migraram em difíceis condições financeiras e, certamente, deveriam buscar alternativas de sobrevivência nesse novo espaço que prometia grandes oportunidades e que, no entanto, mostrou-se extremamente hostil.
Conclusão
Entendemos que a dominação patriarcal parece ser uma possível explicação para o
comportamento dos pais frente à diferença na escolarização das filhas migrantes. Todavia, é
importante ressalvar o caráter inconcluso desse estudo, certos de que deverá existir ainda continuidade na pesquisa em busca de aprofundamentos dessas reflexões aqui suscitadas.
Contudo, o que se tem claro é que, como já foi dito, mesmo com diversos obstáculos
enfrentados decorrentes da condição étnica, social e cultural, essas mulheres tiveram acesso à
escola. A maioria das depoentes exerceu ou exerce uma profissão. Mesmo que não houve um
tratamento especial por parte dos pais, no sentido de preterir os filhos garantindo melhor educação às filhas, mas sim buscando uma “proteção à fragilidade feminina” aliada às necessidades
econômicas. De certa forma, a inserção nas instituições escolares com a possibilidade de completar os estudos, contribuiu para a emancipação dessas mulheres. Chartier (1995) aponta a
existência de mecanismos e recursos que muitas vezes as mulheres utilizaram ao não se curvar
simplesmente à submissão alienante, deslocando ou subvertendo a relação de dominação. Segundo ele “Uma tal incorporação da dominação não exclui, entretanto, afastamentos e manipulações” (Chartier, 1995, p, 41).
Como vimos, a mulher migrante nordestina teve que conviver com o preconceito desde
que chegou à região do pontal mineiro. Teve sua infância e a adolescência envolvida com o
enfrentamento nas questões de discriminação étnica e sua escolarização pontuada de violência,
a qual representava o embate entre a punição ao diferente e a defesa contra a imposição da
norma. Todavia, observamos que nesse enfrentamento a sua postura foi a de resistência, pois
mesmo havendo que entrar no embate físico para conseguir permanecer nas instituições escolares junto aos colegas tijucanos, ela não recuou frente a ordem estabelecida e hierarquizada.
Além disso, essa mulher, que ainda era menina, encarou as dificuldades sociais, pois que migravam em situações extremamente precárias. Trabalhar cotidianamente ajudando a família e
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ainda buscar uma forma de manter-se escolarizada, demonstra a superação de mais um desafio
na sua história.
Nesse sentido, a histórias das mulheres migrantes nordestinas deve ser escrita, investigada e pensada sobre vários aspectos. Ela tem se mostrado uma história de luta contra a discriminação; de luta por espaço e combate às normatizações impostas.
Segundo Carneiro (2002, s/p) “A emergência desses novos atores decorre da insuficiência da perspectiva universalista para contemplar as diferentes identidades sociais e realizar um
dos fundamentos da democracia, que é o princípio de igualdade para todos”. Dessa forma, percebe-se uma necessidade premente de dar voz às minorias que durante muito tempo ficaram
silenciadas nas instituições oficiais e nos estudos e pesquisas da História e História da Educação
e de outros setores das ciências humanas. É nesse sentido que precisamos voltar as investigações, transformando estigmas negativos, por meio da ciência.
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• Entrevistas (nomes fictícios):
 (Lima, Maria), entrevista em fevereiro/2010 – migrou em 1952, vindo de Caicó-RN, era
criança;
 (Pereira, Joana), entrevista em março/2010 – migrou em 1944, vindo de Santana de
Matos-RN;
 (Silva, Rita), entrevista em março/2010 – migrou em 1950, vindo de São Vicente-RN na
primeira infância.
 (Junqueira, Aparecida), entrevista em fevereiro/2010– filha de migrantes que vieram
nos anos de 1950.
 (Oliveira, Ana), entrevista em março/2010 – migrou em 1953, vinda de Florânia-RN.
 (Pires, Laura), entrevista em abril/2010 – filha de migrantes que vieram no ano de
1954.
 (Leite, Mario), entrevista em abril/2010 – migrou em 1958, vindo de Cabeçudo na Paraíba.
 (Barbosa, Zilá), entrevista em dezembro/2010 – professora nascida em Ituiutaba, em
1947. Começou a lecionar em 1967.
 (Ferreira, Divina), entrevista em novembro/2010– professora que migrou de SP para
Ituiutaba com quatro anos, em 1950. Começou a lecionar aos 17 anos.
•

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Recenseamentos de 1950,
1960.

1

Foram realizadas nove entrevistas, sendo seis com mulheres e uma com um homem, todos filhos de famílias migrantes e mais duas com professores que atuaram na época pesquisada. Foram utilizados nomes
fictícios.
2
Segundo Silva (1997), um dos pontos de ligação entre a região do pontal mineiro e o Nordeste estaria na
atividade do garimpo no Rio Tejuco nos anos de 1930, trazendo os migrantes pioneiros para a região. Nos
anos de 1950 e 60, as excursões para o nordeste, organizadas por donos de pensões e agenciadores, trariam migrantes em massa para Ituiutaba. A atividade do “agenciador de mão-de-obra” era intermediar fazendeiros e trabalhadores.
3
Pelos depoimentos colhidos, compartilhamos com Silva (1997) a idéia de que existia diferenciação entre
os próprios migrantes em função de sua origem social, uma pequena parte, acreditamos, migrou em condições melhores, isso se refletiu no acesso e permanência a escola que foi diferenciado também, de forma
que algumas delas frequentaram instituições privadas e tradicionais da cidade, como vemos nesse excerto
de entrevista: “Tinha aquela história, era quatro, três pagava, uma não pagava e mamãe foi trabalhando e
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pagando nosso estudo. Então nós estudamos a vida inteira em escola particular que era o Santa Tereza,
uma escola de freira" (Silva, 2010).
4

Podemos observar um dado relevante e que denota uma sociedade extremamente fechada, na qual a rejeição ao diferente influenciava também nas relações afetivas entre tijucano e os migrantes nordestinos.
Do grupo de seis migrantes apenas uma casou-se com um mineiro. Duas delas não constituíram família e
as outras três casaram-se com maridos migrantes, sendo dois nordestinos e um paranaense.
5
Destaque da autora.
6
Dessas depoentes duas são irmãs e tiveram um irmão que concluiu o ensino superior, uma não tem irmão, das três restantes apenas uma teve o irmão que concluiu o primeiro ciclo do Ensino Fundamental e
os irmãos das outras duas não tiveram escolarização.
7
Durante séculos a mulher foi tratada tanto pela medicina, quanto pela religião, a política e outros importantes setores que determinavam o discurso representativo da visão do feminino, como suposto sexo frágil. No livro O corpo feminino em debate os autores discutem as determinações de fragilidade do corpo
feminino em diversos períodos da história desde o Renascimento até o século XX (Matos & Soihet,
2003).
8
Em relação ao conceito de família patriarcal nos apoiamos nas discussões apresentadas por Narvaz e
Koller (2006). Essas autoras discorrem sobre os valores do patriarcado, que segundo elas atravessaram a
história e permanecem até hoje. Na contemporaneidade o patriarcado aparece em estereótipos relacionados com a divisão do trabalho doméstico conforme o sexo da pessoa significando a tradicional família
nuclear, em que o pai é o provedor, ligado também a questões de disciplina e de autoridade, e à mãe cabe
o papel de cuidadora dos filhos (Narvaz & Koller, 2006). Entretanto, há que se destacar que existem diferentes configurações familiares, mas ao nos referirmos à concepção de patriarcado, ainda nos voltamos às
referidas autoras para apontar, que há uma abrangência maior, pois que patriarcado designa o poder dos
homens, ou do masculino, na sociedade mais ampla, em que as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. Para ilustrar, é importante trazer o exemplo de uma das nossas colaboradoras que teve que ficar na presença do pai
durante toda a entrevista. Ela não constituiu família e cuida do pai atualmente. Quando a abordamos e
pedimos para que fôssemos para um lugar reservado, o pai não aceitou que ela ficasse sozinha. Em assuntos como casamento, percebi que ficou tímida por estar perto do pai. Depois a procurei para retornarmos
esse tema, mas ela respondeu dizendo que não havia mais nada a dizer sobre esse tema.
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A investigação aqui proposta circunscreve-se no âmbito de uma pesquisa maior, financiada pelo CNPq, e insere-se no campo temático da História da Educação Brasileira. Com esse
estudo, que se encontra ainda em andamento, pretende-se analisar qual a representação feita
do modelo educacional trazido pelos norte americanos que se instalaram na Região de Piracicaba, com especial atenção para o Colégio Piracicabano, por meio do debate político, religioso e
educacional, estabelecido no apagar das luzes do período imperial brasileiro, que teve seguimento em periódicos de circulação local e nacional. O exame de fontes jornalísticas será o método principal da pesquisa e tem por objetivo reconstruir a identidade histórica desta instituição
escolar percebida por meio das narrativas documentais.
A imprensa como fonte
Segundo Burke (2008), a partir das décadas de 1970 e 1980, podemos notar na historiografia o crescimento das análises com base na perspectiva da Nova História Cultural. Sugere
que o encontro entre historiadores e antropólogos, além da necessidade de diferenciação da
história social, econômica e política, foram fatores importantes para que a preocupação com as
representações e as práticas se fortificasse. A história da memória, da cultura material (alimentos, vestuários, habitação), do corpo, do gesto (inaugurada com Le Goff), são algumas das várias possibilidades de abordagens nessa perspectiva que trazem consigo novas fontes para
serem analisadas e novas análises de fontes já vistas.
Vieira ressalta que a partir de 1980 podemos notar também na história da educação
brasileira “questões postas no plano mais amplo da cultura historiográfica” reforçando a partir
da década seguinte a problematização da relação entre a historiografia e suas fontes (2007,
p.12).
Em A imprensa de educação e ensino: repertório analítico (séculos XIX-XX) (1993), trabalho considerado referência na área, António Nóvoa destaca que é possível a produção de um
“reforço da área científica da História da Educação” a partir do uso da imprensa como fonte.
Evidencia alguns fatores relevantes para a utilização desses documentos, dos quais selecionamos três:
1. A imprensa é um meio privilegiado de apreensão da multiplicidade do campo educativo por
demonstrar tanto fatores da perspectiva interna do sistema de ensino quanto o papel desempenhado pelas famílias e instâncias de socialização dos alunos;
2. É ainda uma fonte que proporciona o recolhimento de informações fornecidas muito próximas ao momento do acontecimento, pois “apesar da diversidade da imprensa, pode afirmar-se
que os escritos jornalísticos se definem pelo seu caráter fugaz e imediato, inscrevendo-se frequentemente numa lógica de reação a acontecimentos ou a idéias, a normas legais ou a situações políticas”;
3. Por fim, o fato de os periódicos apresentarem “debates e discussões, polêmicas e conflitos;
mesmo quando é fruto de uma vontade individual, a controvérsia não deixa de estar presente,
no diálogo com os leitores, nas reivindicações junto dos poderes públicos ou nos editoriais de
abertura” (1997, p.12-3).
Deste modo, encontramos na imprensa um campo fértil para a pesquisa de diversos fatores e expectativas sociais, além de práticas cotidianas do âmbito educacional. Vieira, também
tratando da imprensa como documento, afirma:

A imprensa permite uma ampla visão da experiência citadina: dos
personagens ilustres aos anônimos, do plano público ao privado, do
político ao econômico, do cotidiano ao evento, da segurança pública
às esferas cultural e educacional. Nela encontramos projetos políticos
e visões de mundo e vislumbramos, em ampla medida, a complexida-
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de dos conflitos e das experiências sociais. Talvez, nas sociedades
modernas, urbanas e complexas que emergiram em temporalidades
distintas na Europa e na América e se difundiram pelo mundo, não
tenhamos outro documento que forneça, ainda que de forma superficial e opaca, uma perspectiva tão ampla da sociedade e dos seus problemas. Em outras palavras são incomensuráveis as possibilidades de
reconhecimento e de problematização do passado por meio das páginas da imprensa. (2007, p.13)
Dentro dessa diversidade de questões que podem ser trabalhadas tendo como fonte a
imprensa, é importante considerar o seu caráter tendencioso. Vieira acentua de forma perspicaz
essa questão chamando-nos a atenção para o fato de que esse veículo de informações e opiniões ligado a seus atores vincula-se também aos engajamentos políticos, religiosos e morais de
tais agentes sociais. Esse quadro, longe de ser prejudicial à análise, mostra-se como mais uma
fonte de vestígios do passado expressando o ponto de vista dos que o produziram. Em suas
palavras: “Embora não sejam necessariamente justificáveis ou defensáveis, as posições defendidas pela imprensa expressam visões motivadas por razões passíveis de serem compreendidas
e explicadas”, e é nesse sentido que o jornal se mostra como objeto importante de análise da
circulação de discursos e representações do mundo produzidas por seus agentes (2007, p.16).
Dentro da perspectiva exposta, o objetivo desse trabalho é, portanto, analisar as posições defendidas e a representação feita do modelo educacional trazido pelos norte americanos
que se instalaram no oeste paulista, com especial atenção para o Colégio Piracicabano, no município de Piracicaba. Esse colégio se destaca como primeira instituição escolar de tradição metodista criada na província de São Paulo, no ano de 1881, por educadores originários
principalmente do movimento de expansão missionária norte-americana, do Sul dos Estados
Unidos.
A análise do debate político, religioso e educacional suscitado pelo modelo utilizado no
Colégio será feita a partir da investigação de periódicos de circulação local e nacional. Para tal,
destacam-se como fontes de análise de impressa principais utilizadas nesta pesquisa: o Methodista Catholico/Expositor Christão, a Gazeta de Piracicaba, a Gazeta de Notícias e O Paiz, além
do Anuário do Ensino do Estado de São Paulo dos anos 1907-1908.

As fontes. De onde saem suas vozes?
Um dos pontos fundamentais na pesquisa com fontes da imprensa é a identificação dos
agentes do campo jornalístico. O lugar social ocupado pelo jornal ajuda-nos a localizar a representação de mundo veiculada, tendo em vista que “(...) percebemos mudanças no significado
conferido ao jornal em razão dos lugares institucionais ocupados pelos sujeitos que reagem e
que interagem com a imprensa” (VIEIRA, 2007, p.15).
A primeira fonte de análise foi o periódico Methodista Catholico/Expositor Christão, publicação quinzenal da Igreja Metodista Episcopal no Brasil, que começou a ser produzido em
janeiro de 1886, tendo o missionário James J. Ransom como redator responsável. Na primeira
publicação, os redatores explicam o propósito do periódico:

A Redação do Methodista Catholico julga ser do seu dever explicar o
seu programma. Sendo esta folha orgão da Igreja Methodista Episcopal no Brazil, portanto o nome Methodista: abraçando a religião christã em toda a sua plenitude, e fraternisando com todos que creem em
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Deus e amam a Nosso Senhor Jesus Christo, portanto o termo Catholico.
Nosso programma é simplicissimo. Todos os numeros terão as competentes Lições Internacionaes para as Escolas Dominicaes; um ou mais
artigos doutrinarios; e o melhor que podemos colher dos jornaes brazileiros sobre as grandes questões do dia, tanto religiosas como moraes e sociologicas.
(...) Na controversia procuraremos ser cortezes sem prejuizo da força
da argumentação. Não nos há de amendrontar os ares da superioridade intellectual dos impugnadores do christianismo. (...)
J. J. R. Rio, 29 de dezembro 1885. (Methodista Catholico,
01/01/1886)
O jornal, composto por quatro páginas, dividia-se basicamente em cinco pontos principais: o expediente, uma sessão para o sermão, a sessão denominada Escola Dominical, que
trazia estudos dos escritos bíblicos com perguntas e comentários sobre os textos, além do Noticiário, contendo informações sobre o metodismo e outros assuntos no mundo e os Anúncios,
tratando basicamente de publicações da igreja metodista e informações sobre cultos e pregações.
Em julho de 1887, o nome Methodista Catholico foi alterado para Expositor Christão,
período também em que deixou de ser uma publicação quinzenal para tornar-se mensal. A alteração do nome se deu com a substituição do termo “Catholico” por “Christão”, já que a palavra
suprimida fazia alusão ao catolicismo e isso incomodou principalmente a Igreja Católica. Por
meio do Expositor Christão, encontramos as principais vozes protestantes no embate a ser pesquisado.
A segunda fonte de imprensa analisada é o jornal Gazeta de Piracicaba que teve início
em 1882, publicado em Piracicaba inicialmente duas vezes por semana, tornou-se diário a partir
de 1883. A Gazeta é um jornal declaradamente republicano, o que se pode confirmar com o
excerto a seguir, escrito para a comemoração aos quinze anos do jornal:

Completou hontem quinze annos a nossa Gazeta de Piracicaba. Quantas vicissitudes passadas, quantos desfallecimentos solfridos, quantas
difficuldades vencidas, só pode avaliar quem já lidou no jornalismo do
interior. (...)
Apezar de todas as vicissitudes, porque tem passado desde o seu inicio, a Gazeta conservou sempre a sua orientação de orgam republicano. Desde esse tempo tem procurado bem servir os interesses do
município, e há cerca de 6 annos que ella só vive por Piracicaba e para Piracicaba. Não fosse o amor intenso que sentimos por nossa terra,
e não fosse a enorme vergonha de Piracicaba não possuir um só jornal, que há um muito tempo teria deixado de existir a Gazeta, tal é a
somma de sacrifícios que a sua manutenção tem imposto. Em grande
parte essa manutenção é devida á generosidade do partido republicano que mais de uma vez tem supprido os nossos defficits, por meio de
subscripções entre os co – religionarios. Esperamos que d´ora em diante não mais teremos neccessidade de recorrer ao auxilio dos companheiros políticos (...).(Gazeta de Piracicaba, 12/06/1987)
Por ser um jornal publicado na cidade, a Gazeta é nossa principal fonte de divulgação
das informações sobre os acontecimentos do Colégio Piracicabano.
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Além destas duas principais fontes, a Gazeta de Notícias e o jornal O Paiz também foram objetos de análise desta pesquisa, pois por serem publicações do Rio de Janeiro, a capital
do Brasil Imperial, permitem a percepção da repercussão do debate em análise, iniciado no interior de uma província paulista.
O Paiz, fundado em 1884, nega desde os primeiros exemplares sua aproximação com o
republicanismo, buscando uma neutralidade partidária. Contudo, Pessanha (2006) afirma que é
notável a simpatia do periódico pela república, sendo explicitada em vários momentos, seja em
comparações entre o Brasil e as demais nações da América, em críticas a administração do país,
na publicação de matérias de outros jornais que exaltavam a república, entre outros. Outro fator importante evidencia o caráter republicano do periódico: teve como redator chefe, Quintino
Bocaiúva, defensor ardoroso dos ideais republicanos e redator do Manifesto Republicano de
1870, publicado na primeira edição do jornal A República.
A Gazeta de Notícias, com publicação inicial em agosto de 1875, mostrava-se como um
jornal com a proposta de trazer a seus leitores atualidades, arte e literatura. Classificado como
um jornal popular, barato e liberal, trazia desde seu início a produção de algum escritor ilustre
do país (entre eles, Machado de Assis, Eça de Queirós, Émile Zola), declarou-se favorável à proclamação da República no Brasil, assim como do fim da escravidão com representantes da literatura antiescravista como José do Patrocínio (Asperti, 2006).
O cruzamento de informações veiculadas por essas diferentes fontes da imprensa busca
tornar possível o estabelecimento de conexões entre o contexto local e o nacional, a fim de
analisar algumas das representações instituídas por esses documentos. Para o trabalho com
esses jornais foi necessário certa cautela, tendo em vista que a Gazeta de Piracicaba, a Gazeta
de Notícias e O Paiz tiveram fortes representantes do republicanismo em suas redações e as
críticas dirigidas ao governo monárquico do período não deixam de estar imbricadas com a
forma de governo defendida. O cuidado com o proselitismo que perpassa alguns dos textos foi
necessário também com a análise do Expositor Christão, já que por ser um jornal protestante
com clara tendência liberal, também defende fortemente suas perspectivas. A análise de alguns
periódicos que combatiam o republicanismo e o protestantismo para o cotejamento de informações e a inferência de uma melhor perspectiva do debate no período será o próximo passo da
pesquisa que, como já afirmado, encontra-se em andamento.
Além dos jornais, O Anuário do Ensino do Estado de São Paulo dos anos 1907 e 1908
também foi consultado. Publicação organizada pela inspetoria geral do ensino por ordem do
governo do estado e criada inicialmente para divulgação da educação brasileira na grande exposição nacional de 1908, tinha como objetivo ser um espaço para registro e divulgação das
estatísticas escolares do estado, além de ser um local para consulta de professores por tratar
de metodologia e processos didáticos.
A educação protestante em Piracicaba
Neste período, evidenciaram-se profundas transformações no cenário sócio-político e
econômico brasileiro, o que permitiu aos imigrantes norte-americanos uma participação importante através da instituição de igrejas e colégios e de sua proximidade com as elites intelectuais
republicanas paulistas. Com certa cautela pode-se dizer que a história da implantação e desenvolvimento da educação protestante no Brasil, revela muita afinidade com a própria história do
movimento republicano, conforme estudos já realizados por pesquisadores tais como Barbanti/Hilsdorf (1977), Mesquida (1994), Vieira (2008) dentre outros.
Por meio das polêmicas veiculadas nas fontes analisadas, ficou notável a existência de
conflitos entre o estado imperial e os protestantes sobre a prática educacional e religiosa do
Colégio Piracicabano. Entre esses conflitos, um particularmente se evidenciou, tendo repercus-
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são não apenas na cidade de Piracicaba ou na Província de São Paulo, mas também nos jornais
da corte.
Em outubro de 1886, o Imperador Pedro II iniciou uma visita ao interior da província de
São Paulo, passando por diversas cidades do oeste paulista. De acordo Netto (2002/3), o motivo da visita foi uma recomendação dos médicos da corte à Imperatriz Teresa Cristina para que
realizasse uma “estação de águas”. Para tal, a cidade de Poços de Caldas foi escolhida pelas
suas águas termais utilizadas para tratamento e D. Pedro II teria aproveitado a oportunidade
para inaugurar um novo trecho da Estrada de Ferro Mogiana, que servia à província de São
Paulo. A zona cafeeira paulista foi visitada, com a passagem por Batatais, Mogi, Campinas, Porto Ferreira, Jundiaí, Itu, Capivari e, finalmente, Piracicaba. A fase final da excursão compreendeu as regiões de Rio Claro, Bragança, São Paulo e Santos.
O Paiz do dia seis de novembro de 1886 informa que após passagem pela cidade de Itu
no dia dois do mesmo mês, o imperador e sua comitiva chegaram à cidade de Piracicaba. Na
edição do dia seguinte, sete de novembro, o jornalista que acompanhava a comitiva imperial
escreveu algumas informações sobre a cidade, situando seu contexto:

(...) resume-se nisto: 7.000 habitantes, 1.600 casas, 38 ruas largas,
quatro igrejas, um hospital de morpheticos, uma cadeia, uma casa de
misericordia e um theatro (em construcção). A parochia tem 32.000
[sic] almas, sendo de 5.000 o numero dos escravisados. A exportação
do café é de 300.000 arrobas e a de assucar de 50.000.
O serviço do correio é pessimo; (...) O trem parte ás 8 e 20 da manhã
e o correio só recebe cartas e jornaes até ás 6 da tarde (de véspera)
não podendo assim, andar em dia a correspondencia commercial e
particular. Já as folhas locaes trataram repetidas vezes deste importante assumpto, mas o governo tem feito ouvidos de mercador. (O
Paiz, 07/11/1886)
Na sequencia, o redator traz considerações sobre o rio da cidade, navegável por pequenos vapores e canoas e ainda no mesmo noticiário, que ocupa a última coluna inteira da
primeira página do jornal numa sessão reservada à Viagem imperial, notamos a seguinte colocação:

Tratemos de Sua Magestade o imperador, que ás 6 de manhã, seguido da sua comitiva (com excepção dos representantes da imprensa,
que só tiveram conhecimento do que se passou durante o dia depois
de ter cahido a noite) visitou os trabalhos de encanamento de agua
do Salto, examinando o apparelho filtrador; a fabrica de tecidos do Sr.
Luiz do Queiroz; a cadeia nova, onde achou máo o estado das enxovias, dando-se ahi um curioso dialogo que passo a reproduzir.
Vendo o imperador uma Biblia protestante sobre a mesa, perguntou:
- Que livro é este?
- É o livro dos juramentos.
- Oh! Livro de juramentos, uma Biblia Protestante?
- E... essa biblia... é propriedade do Sr. Juiz de direito...
- Sua Magestade riu-se... (O Paiz, 06/11/1886)
No dia dez do mesmo mês, encontramos as informações sobre a chegada o imperador
à cidade de Piracicaba na Gazeta de notícias. Nas palavras do correspondente do jornal:
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De todas as localidades da província, Piracicaba é a que se mostrou
mais fria para com os imperiaes viajantes. Depois dos vivas obrigados
da estação, cada um dos habitantes voltou ao seu trabalho diario –
salvo aquelles que voltaram ás tavernas, onde passam o dia n’uma
pacata vadiação, a conversar com os cocheiros de carros.
Em manifestação publica, além da que houve na estação, apenas realisou-se mais uma, á noite. O povo, acompanhando uma banda de
musica, dirigiu-se ao palacio e ahi muitos oradores fizeram diversos
discursos, terminando sempre por vivas a Sua Magestade, mas tratando quasi que exclusivamente dos meritos do Sr. Ministro da agricultura, do Sr. Presidente da provincia, do partido conservador.
Alguns oradores dirigiram tambem phrases attenciosas aos representantes da imprensa da provincia e da côrte. (Gazeta de Notícias,
10/11/1886)
Além da ressalva quanto à falta de acolhimento da cidade, notamos que na Gazeta de
notícias também há um comentário sobre a existência de uma bíblia protestante como livro de
juramentos:

Sua Magestade visitou escolas publicas; os trabalhos de canalisação
de agua potavel; (...) a casa da camara, onde viu uma biblia protestante, que era o livro do juramento, segundo declarou o presidente
edil, accrescentando que tal livro pertencia ao Dr. Juiz de direito. (...)
a matriz, onde Sua Magestade, conversando com o vigario, aconselhou-lhe que reagisse contra a propaganda protestante, que está
avassalando a cidade, ensinando e instruindo seus parochos na religião do Estado; (...)
A observação de Sua Magestade ao Sr. Vigario repousa sobre um facto indiscutivel. A propaganda acatholica n’esta cidade parece já invencivel; as meninas e meninos das principaes familias estão confiados a
educadores protestantes, e abortou completamente a tentativa da
creação de um collegio dirigido por irmãs de caridade, para o qual até
se fez casa. (Gazeta de Notícias, 10/11/1886)
Nessa edição, além do comentário sobre a bíblia, fica em ressalva o conselho de D. Pedro II ao vigário. Também no dia dez, O Paiz retoma na sessão Topicos do dia a questão da
bíblia utilizada para juramentos em Piracicaba, usando o suposto comentário do imperador como mote para valorizar a ação dos protestantes e para discutir sobre a escravidão:

Não sabemos se as biblias protestantes são apropriadas ou não para,
sobre ellas, prestarem juramento os funccionarios municipaes de Piracicaba, como humoristicamente reflexionou Sua Magestade: o que sabemos é que o protestantismo de S. Paulo envia-nos cousas muito
preciosas, como, por exemplo, este 8º opusculo em que se trata do
christianismo e suas relações com a escravidão. São folhetos de propaganda, mas de propaganda social (...)
O que ahi fica é bastante para qualificar como benemeritos da terra
de José Bonifacio os que se esforçam em nome do protestantismo, a
combater aquelle inimigo que foi o adversário implacavel de José Bonifácio.
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Podem os funcionarios de Piracicaba jurar sobre essa Biblia que mereceu um commento imperial: os que a espalham em S. Paulo, espalham tambem sementes de liberdade. (O Paiz, 10/11/1886)
A utilização de uma bíblia protestante para realizar juramentos, questão que poderia
não ter repercussão alguma, começa a tomar significado mais amplo quando o fato se repete
também na cidade de Sorocaba. O Paiz do dia quinze de novembro, narrando ainda as passagens do imperador pelo interior da província de São Paulo, relata: “Na camara municipal [de
Sorocaba] o livro de juramentos é uma Biblia protestante; o imperador, vendo-a disse: - ‘A religião catholica ainda é a religião do Estado’. E afastou-se, denotando certo enfado”.
Em ambos os jornais percebemos, portanto, considerações sobre os comentários do
imperador. No Expositor Christão só encontraremos comentários sobre esses acontecimentos na
edição de primeiro de dezembro do mesmo ano. O redator inicia seu texto afirmando: “O que
se segue já é um pouco velho. Comtudo pela sua graça não posso deixar de dal-o aos nossos
leitores os principaes jornaes da côrte e do paiz”. Na sequencia, cita as matérias d’O Paiz e da
Gazeta de Notícias iniciando a defesa dos valores protestantes e um debate com o jornal católico O apóstolo. Sobre o conselho do imperador ao vigário da cidade a reagir contra os protestantes, ensinando e instruindo os párocos da região, o redator do Expositor afirma:

Ora! Ora! si os parochos nestes trezentes annos não puderam instruir
o povo brasileiro na religião do Estado, então quando o poderão fazer?
Boa lembrança essa do Imperador, aconselhar que se instruissem os
“parochos” na religião do Estado.
O que fizeram elles durante os annos que cursaram no seminario?
Mas não é sómente o Imperador que é da opinião que lá nada apprenderam de religião.
O apostolo mostra-se furioso com o progresso do Evangelho lá.
Fallando dos cidadãos dessa cidade prospera e sob o ponto de vista
de instrucção muito acima das demais cidades do Brazil, o Apostolo
emprega estes termos: “Um povo ignorante, sem educação domestica, sem instrucção precisa de seus deveres religiosos.” Ora, meu amigo, admittido que seja verdadeira esta declaração, vos pergunto:
quem deixou aquella gente neste estado de precisão?
Declaramos sem o minimo receio de sermos contrariados, que em todo o Imperio a grande maioria está n’um estado lastimavel de ignorancia e superstição (...). (Expositor Christão, 01/12/1886)
Com o Expositor, jornal da igreja metodista, notamos que o debate torna-se mais incisivo. Ao final da mesma notícia que leva como nome “A Propaganda acatholica em Piracicaba”, o
redator fazendo uso da ironia afirma: “Acautelai-vos cidadãos de Piracicaba! Que não caiaes no
estado de atrazo dos Estados-Unidos e da Inglaterra, onde reina o protestantismo”. Temos aqui
o início de um debate que se estenderá por cerca de dois meses e que envolverá não mais
apenas a jura ou não sobre uma bíblia protestante, mas questões fundamentais para o contexto
nacional do período.
Na edição de vinte e dois de dezembro, encontramos no Expositor mais comentários
sobre o acontecimento, dessa vez com reproduções de uma matéria do Rio News, jornal também publicado no Rio de Janeiro, na qual alertam para o caráter “irrefletido” do conselho de
sua Majestade, tendo em vista que um conselho para a reação contra os protestantes poderia
desencadear em pessoas ignorantes e supersticiosas um “frenezi de perseguição.” Finalizam o
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texto do seguinte modo: “Apedrejar missionarios protestantes, queimar os seus livros, dispersar
as suas reunioes e expulsal-os de uma cidade com ameaças de violencia são já incidentes não
pouco frequentes, mas o que devemos esperar quando tornar-se conhecida a vontade do Imperador?” (22/12/1886).
É dialogando com uma notícia sobre o Colégio Piracicabano publicada em sete de fevereiro n’O Paiz que o Expositor Christão informará a sociedade a exigência do Inspetor Literário
de Ensino, Abílio E. Vianna, de que era necessária para a continuidade do funcionamento do
Colégio Piracicabano a contratação de um professor para o ensino da religião oficial do estado,
além da exclusão dos meninos com mais de 10 anos de idade da referida instituição, num sinal
claro de manifestação contrária a coeducação que era praticada no Colégio. De acordo com o
redator:

Desde 1881 funcciona o dito collegio da mesma fórma que actualmente, sem embargo algum; mas, de há alguns dias a esta parte, têm
cousas mudado: o Sr. Inspector litterario do districto, Dr. Abilio Vianna, que até então não tinha achado motivo para avisar a directora do
Collegio Piracicabano de que estava ella fóra da lei, ou que até então
não quis cumprir com esse dever, entendeu agora que esse collegio
precisa de um professor da religião do Estado!
Coincide, Sr. Redactor, que o aviso official (abaixo transcripto) foi ás
mãos da directora, pouco tempo depois do conselho que Sua Magestade o imperador deu ao vigario de Piracicaba “reagir contra a propaganda protestante, que está avassalando a cidade”. (Piracicaba)
Quizeramos saber se Sua Magestade o imperador, que goza no estrangeiro da fama de ser muito liberal e de proteger a todos em suas
crenças religiosas, pretende conservar a mesma fama?
Quizeramos saber se o governo, que hoje chama a emigração estrangeira, promettendo-lhe toda a protecção, pretende depois impor aos
pobres immigrantes o jugo da igreja de Roma? (...)
Estará na liberdade gloriosa que o Brazil annuncia ao mundo – o serse obrigado a empregar em um collegio particular e acatholico um
professor da religião do Estado?
Se esta é a liberdade que a lei do Brazil garante aos seus subditos
acatholicos, que se nos diga para nos regularmos; mas por emquanto,
sr. Redactor, nós que não pedimos ao governo imperial nem subsidio,
nem qualquer outro favor especial, rogamos ao mesmo imperial governo a protecção contra aquelles que forçada e brutalmente nos deportariam do paiz, se assim pudessem; contra aquelles que procuram
por todos os meios reduzirem-nos a meras machinas. (...)
Rio de janeiro, 11 de fevereiro de 1887.
James L. Kennedy - Pastor da Igreja Methodista Episcopal, reconhecido pelo governo imperial. (Expositor Christão, 16/02/87)
O cargo de Inspetor Literário de Ensino foi criado com a Lei da obrigatoriedade do ensino, votada pela Assembleia Provincial em 22 de maio de 1874. De acordo com o Anuário do
Ensino do Estado de São Paulo, o modo de organização da fiscalização do ensino nesse período
foi duramente criticado pelos inspetores gerais. Os registros do Inspetor Geral João Rodrigues
dão conta de que este cargo sofreu várias alterações, mas que mesmo assim as críticas não se
abrandaram por todo o período imperial.
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A partir do conselho do Imperador para a reação contra os protestantes e das exigências feitas pelo Inspetor Literário, o caso passou a ter cada vez maior repercussão. Além de
notícias nos jornais já citados, discursos proferidos na Assembleia Provincial de São Paulo divulgavam as discussões, ampliando as questões em contenda para além das exigências e comentários feitos ao Colégio Piracicabano.
Pontos como a existência de uma religião oficial do estado com críticas quanto à falta
de liberdade religiosa e a propaganda feita em prol da imigração ao Brasil tornam-se também
objetos de questionamento e debate. É importante notar que esse debate dividia as páginas
dos jornais com importantes acontecimentos no país, entre eles conflitos entre oficiais do exército e a monarquia (eventos que ficaram conhecidos como “a questão militar”), notícias de alguns fazendeiros que iniciavam a libertação de seus escravos antes da abolição da escravidão
tornar-se lei, discursos de abolicionistas e republicanos que eram reproduzidos, entre outras
questões que agitavam o contexto nacional, inclusive a vinda de imigrantes.
É recorrente em pesquisas que estudam este período histórico a afirmação de que setores da sociedade brasileira, a partir das últimas décadas do século XIX, viam na imigração norte
americana e posteriormente na criação de seus colégios, uma boa alternativa para o projeto de
regeneração da sociedade brasileira. Estes eram considerados por muitos como os responsáveis
por disseminar pelo país os valores de uma nação civilizada, eliminando a ideia de atraso e ignorância que caracterizava o Brasil imperial (Cf. Barbanti, 1977). Este fato fica evidente nas
palavras de Tavares Bastos, segundo o qual a imigração norte-americana traria o sangue puro
que viria “desenvolver e remoçar a nossa raça degenerada” (1938, p. 67).
Sobre as críticas dirigidas ao imperador em decorrência da falta de liberdade religiosa,
extraímos o seguinte excerto, dentre outros que poderiam ser citados:

Esta Provincia, de todas, parece ser actualmente a mais activa em attrahir immigrantes do Estrangeiro. É esta a liberdade religiosa e a protecção que ella garante áquelles a quem convida para habitar na sua
terra? (I) Obrigar a Directora de um collegio protestante a empregar
um professor da Religião do Estado? (II) Obrigar-lhe a não admitir
alumnos catholicos, cujo paes de livre vontade e de preferencia são os
proprios a levarem-nos para lá? (III) Obrigal-a a levar os alumnos á
Missa nos Domingos e nos dias sanctificados (pelo papa)!? Ora, é esta
a liberdade que D. Pedro II promette aos estrangeiros, que para aqui
vêm? Si é, porque não publica o governo o facto ao Mundo em lugar
de enganar propositalmente aos que vem de boa fé, julgando que terão liberdade de consciencia e de religião no Brazil? (Expositor Christão, 18/04/1887)
Considerações
O final desse debate foi anunciado na primeira página do Expositor Christão do dia 1º
de maio de 1887, com a demissão do Inspetor. Entretanto, notamos que as discussões estabelecidas a partir do comentário do Imperador e das exigências do Inspetor demandaram questões mais complexas do que a contratação ou não de um professor para o ensino da religião
oficial do Estado em um colégio protestante. O levantamento dos acontecimentos e discussões
possibilita a identificação de alguns pontos importantes da sociedade envolvida com a instituição, tornando possível a identificação de ao menos alguns elementos da pluralidade social existente. Com a análise dessas fontes, foi possível notar que apesar da recorrência da ideia da
superioridade educacional norte americana, os embates instituídos eram diversos, envolvendo
pontos importantes de aspectos não apenas educacionais, mas também sociais e políticos.
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Vale ressaltar ainda que a disputa entre católicos e protestantes pelo campo educacional na cidade não foi finalizada com esses debates, tendo em vista que em 1893 foi criado pelas Irmãs de São José de Chambery na cidade de Piracicaba o Colégio (Católico) de Nossa
Senhora da Assunção. Esse Colégio teve sua base nos referenciais ultramontanos das Irmãs,
que já mantinham desde 1859 o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio na cidade vizinha de Itu.
Apesar do Colégio católico na cidade de Piracicaba ter seu início datado em 1893, De Lucca
afirma que no ano de 1883, dois anos portanto após a criação do Colégio Piracicabano, foi
promovida pelas irmãs de São José mantenedoras do Colégio de Itu uma “campanha de difamação contra as professoras da nova escola [Colégio Piracicabano]”. Essa “campanha” teve
como resposta a publicação de textos na imprensa local escritos por uma das professoras do
Colégio Piracicabano, Marie Rennotte, com “colocações vigorosas e incisivas” contra às “práticas
obscurantistas e retrógradas então vigentes no ensino tradicional” (2003, p.706-7). Conjecturase que esse movimento possa ter relações com a fala do imperador citada pela Gazeta de notícias de 10 de novembro de 1886, de que foi “abortado completamente a tentativa de creação
de um collegio dirigido por irmãs de caridade, para o qual até se fez casa”. Trabalha-se na
perspectiva da conjectura, tendo em vista que a análise dos dados referentes à relação entre o
Colégio Piracicabano (protestante) e o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio (católico) ainda
está em andamento.
A partir da análise já realizada desses debates na imprensa, seguindo a perspectiva de
Nóvoa, ressaltamos a importância dessa fonte de pesquisa, uma vez que “trata-se de compreender as dimensões sociais da educação, ultrapassando uma mera descrição das ideias, das
reformas, dos programas e das práticas educativas” (1997, p.15).
Referências Bibliográficas
Asperti, C. M. (2006). A vida carioca nos jornais: Gazeta de Notícias e a defesa da crônica. In:
Revista Contemporânea, n7, 2006.2
Barbanti, M. L. H. (1977). Escolas americanas de confissão protestante na província de São
Paulo: um estudo de suas origens. Dissertação de Mestrado em Educação – FEUSP, São Paulo.
Burke, P. (2008). O que é história cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Chiareli, C. P. A (2007). Escola Complementar de Piracicaba segundo o jornal local Gazeta
(1897-1911): uma análise dos noticiários cotidianos à luz dos discursos da 1ª. República. Tese
de Mestrado. Piracicaba: UNIMEP.
De Lucca, L.; De Lucca, J. B. Marie Rennotte, pedagoga e médica: subsídios para um estudo
histórico-biográfico e médico-social. In: História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro,
vol. 10(2):703-25, maio-ago. 2003
Netto, C. E. Memorial de Piracicaba. Almanaque 2002-2003. Piracicaba: IHGP, Jornal Tribuna
Piracicabana, 2002/3. Fascículo 16.
Nóvoa, A. (1993). A imprensa de Educação e Ensino – Repertório Analítico (Séculos XIX e XX).
Coleção Memórias da Educação, Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.
Nóvoa, A. (1997). A imprensa de Educação e Ensino. In: D. B. Catani; M. H. C. Bastos (orgs.),
Educação em Revista – A imprensa periódica e a História da Educação. São Paulo: Escrituras.
Pessanha, A. S. da S. O Paiz e a Gazeta Nacional: Imprensa republicana e abolição. Rio de Janeiro. 1884- 1888. Tese de Doutorado. Universidade Federal Fluminense: Niterói, 2006.
Vieira, Carlos Eduardo (2007). Jornal diário como fonte e como tema para a pesquisa em História da Educação: um estudo da relação entre imprensa, intelectuais e modernidade nos anos de
1920. In: M. A. T. de Oliveira (org.), Cinco estudos em História e Historiografia da Educação.
Belo Horizonte: Autêntica.

CD-ROM DE ATAS | 1650 | COLUBHE 2012

VIEIRA, Cesar Romero Amaral (2008). Americanismo x iberismo: a influência do modelo educacional norte-americano no final do século XIX. In: Horizontes. Itatiba, v.26, n. 1, (jan/jun), p.
21-30.

CD-ROM DE ATAS | 1651 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1652 | COLUBHE 2012

O PROJETO CIVILIZADOR NA EDUCAÇÃO
RURAL NO PERÍODO 1933 -1942: O CASO
DA ESCOLA RURAL MODELO, EM RECIFE
Mauricio Antunes TAVARES
Fundação Joaquim Nabuco

PA L AV R A S- C H AV E

Ruralismo; Educação; Processo civilizador
ID: 593

CD-ROM DE ATAS | 1653 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1654 | COLUBHE 2012

Introdução
Ante um cenário de disputas políticas, mudanças sociais e econômicas, as elites rurais
brasileiras, no inicio do XX, começaram a exigir do Estado o estabelecimento de uma educação
especificamente rural, distinta da educação geral que até o momento, como na atualidade,
refletia valores e modos de vida urbanos. Apesar da maior parte da população brasileira viver
nos campos até a primeira metade do século XX, o caos urbano começava a incomodar,
especialmente em Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, as três maiores do país. Mas a
disponibilidade de mão de obra para empregá-las nas indústrias de transformação, na
construção civil e nos serviços urbanos era necessária à modernização capitalista. Para as elites
dirigentes, dependendo de seus interesses, a educação rural poderia ser uma estratégia de
manter o homem ligado a terra, mas em condições de se adaptar à modernização das técnicas
produtivas, ou para preparar os futuros operários das cidades. Assim, a educação rural seria um
dos instrumentos que as elites propunham para tratar de problemas que afetavam tanto o
mundo rural quanto o urbano (MAIA, 1982).
Entre o que se convencionou chamar de ruralismo há uma gama de visões de mundo e
interesses distintos. Ora, designar o que se convencionou chamar de “educação rural” exige
considerar a historicidade de suas ideias e práticas, e as relações entre estas e os projetos
voltados para o mundo rural, que, certamente, implicavam
[...] uma visão de realidade a ser transformada em que o “homem do

campo” é o objeto principal das considerações, abrangendo também
uma visão sobre a importância da escola na consecução dos objetivos
e fins cujos determinantes já estão implícitos na proposta do projeto
político-econômico. (DEMARTINI, 2002, p. 856)
A educação contextualizada com o meio na qual está inserida e, simultaneamente,
participante na construção de um projeto nacional, é um dos elementos presentes no Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Foram os educadores influenciados pela Escola Nova
os responsáveis pelas reformas educacionais mais importantes realizadas na década de 1920,
em vários estados do Brasil. Um deles, o pernambucano Antônio Carneiro Leão, fora
responsável pela reforma no Distrito Federal, entre 1922 e 1926, e no Estado de Pernambuco,
em 1928. Pode-se dizer que esta reforma deu as condições para que, em 1933, fosse possível
organizar a Escola Modelo Rural, objeto deste estudo.
Nessa escola, inaugurada em 1933, situada nos arredores de Recife, as práticas
educativas integravam técnicas agrícolas e de criação de animais, conteúdos sobre higiene no
cuidado pessoal e de alimentos, ensinamentos morais e cívicos, promovendo também mutirões,
feiras e a organização de clubes agrícolas escolares, elo de ligação entre a escola e as famílias
dos alunos. Como afirmou a professora Maria do Carmo Ribeiro, diretora da referida escola,
esta se tornou “um centro de cooperativismo, onde os hábitos da população rural se
identifiquem, modifiquem, aperfeiçoem e completem”, acrescentando-lhes conhecimentos sobre
“higiene rural, economia, civilismo, moral e religião” (RIBEIRO, 1941, p. 50, grifo no original).
Entre os ruralistas também havia uma forte influência das ideias higienistas, que tinham
como espinha dorsal a defesa das ações de intervenção do poder público sobre as comunidade
pobres, sob a bandeira do sanitarismo, a fim de “libertá-las” das doenças advindas de seus
maus hábitos e ignorância (MOTA, 2010). A partir da ampla difusão dessas idéias,
pavimentadas pelas obras de ficção e pela comicidade, a exemplo do personagem Jeca Tatu, de
Monteiro Lobato, tornou-se lugar comum a ideia de que o morador do campo seria,
“naturalmente”, um ser bruto e ignorante, mas com qualidades como a simplicidade e a
honestidade, valendo o esforço de “resgata-lo” para a civilização (WANDERLEY, 2009).
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Na tradição camponesa é pelo trabalho que o homem conquista e cultiva a terra e
sustenta a sua família. É o trabalho, portanto, que confere ao camponês autoridade diante da
família e honra diante da comunidade (WANDERLEY, 2009). E a educação rural que começou a
ser construída na Escola Rural Modelo fez do trabalho a principal estratégia de ensino,
consonante com os princípios da Escola Nova.
Neste artigo objetivamos compreender as relações entre essas práticas educativas e as
transformações que atravessavam a sociedade pernambucana e nacional, ao iniciar a Segunda
República. Trata-se de uma pesquisa em andamento, por isto, neste artigo, focalizamos as
relações macro-micro, ou seja, o elo entre visões de mundo e ideologias, com as propostas de
educação rural, tentando compreender, no caso estudado, o lugar que se buscava constituir
para o mundo rural, na relação com a sociedade urbano-industrial.
Compreendendo, à luz da teoria social de Norbert Elias (1994), que o processo
civilizador envolve também a transformação do habitus, a partir da ampla difusão de um
repertório de padrões sociais de autorregulação, ou seja, renovando o repertório de ideias,
pensamentos e comportamentos socialmente aceitáveis em um dado tempo e espaço social,
procuramos situar o papel dessa escola na formulação desse projeto modernizador para o
mundo rural, a partir de um processo educativo calcado no ruralismo.
Tomamos a escola como lugar de memória. Memória que se constrói num contexto
espaço-tempo preciso, que é uma construção social, e num tempo também de natureza social.
Memória pensada em seu contexto e produções socio-históricos, portanto, em termos plurais,
incluindo suas redes relacionais, como expressão partilhada de um sentimento e modo de
compreender e de se relacionar com o mundo (HALBWACHS, 1990; POLLAK, 1989; NORA,
1983). A articulação entre Memória e Educação abre a possibilidade para a redefinição dos
conhecimentos sobre a relação da escola com a sociedade, tomando a escolarização como uma
das formas privilegiadas de introduzir as novas gerações na sociedade contemporânea.
A pesquisa documental teve como locus o Centro de Documentação e História
Brasileira, da Fundação Joaquim Nabuco, e o Arquivo Público do Estado de Pernambuco. Foram
consultados jornais e revistas, como a Revista de Educação, editada pelo Departamento de
Educação (de 1940 a 1942); documentos oficiais do governo, jurídicos ou políticos, como os
Relatórios de Governo, e diversos números do jornal escolar “O Semeador”, publicação mensal
da Escola Rural Modelo, de 1934 a 1942.
A Educação no contexto da passagem para a República Nova
A década de 1930 é o momento em que se iniciaram algumas transformações
significativas na sociedade brasileira. É quando o Estado nacional começa a intervir mais
fortemente na defesa dos produtos agrícolas de exportação, ação esta que até então era
restrita à produção cafeeira. É também o momento em que a indústria nacional ganha fôlego,
beneficiando-se da crise internacional deflagrada em 1929, voltando-se para o abastecimento
do mercado interno.
No plano político, ainda que as oligarquias rurais se mantivessem presentes e influentes
em todo o período do governo de Vargas, pela primeira vez na história essas elites dividiriam os
espaços de poder com os grupos sociais emergentes: a burguesia industrial e as classes
médias, civis e militares, estes últimos organizados politicamente desde a década de 1920, no
movimento conhecido como tenentismo (CARONE, 1982).
Em Pernambuco, onde a produção açucareira remonta aos primórdios da colonização
portuguesa, essas mudanças adquiriram um sentido e dinâmica próprias. Primeiro, porque lá
não se sentiu tão fortemente os efeitos da crise de 1929, uma vez que a exportação do açúcar
experimentava instabilidade permanente desde o século XVIII, fazendo do açúcar um produto
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para o consumo interno. Em segundo lugar, porque no plano político, o interventor nomeado,
Carlos de Lima Cavalcanti, embora considerado um quadro do movimento tenentista, era
originário de uma rica família de usineiros.
Assim, podemos dizer que a década de 1930 é uma década de transformações, mas é
também de permanências, portanto, uma década de passagem. Como afirma Edgard Carone
(1982, p. 82): “Esta passagem, marcada pela revolução, leva à falsa idéia de que 1930
representa, automaticamente, a ascensão absoluta da indústria e da burguesia”.
Uma das faces dessa passagem pode ser expressa na tensão entre as elites tradicionais
agrárias, afeitas aos valores e tradições do mundo rural, e as novas elites, cujos modos de vida
e valores identificam-se com o mundo urbano. Parte dos debates políticos da época expressavase na forma de defesa de valores tradicionais, fundamentados na dicotomia entre campo e
cidade. Como bem observou Elias Thomé Saliba (1981) sobre as elites paulistas, a oligarquia
cafeeira identificava-se com os interesses nacionais e exaltavam o trabalho como valor moral do
produtor e do camponês, enquanto que se referiam genericamente às classes urbanas como
sendo “consumidoras” e “parasitárias”.
Também é no início dessa década que foi criado o Ministério da Educação e Saúde,
ocupado primeiramente por Francisco Campos e depois por Gustavo Capanema (GOMES, 2000).
As primeiras reformas implementadas nesse Ministério visavam instituir uma política nacional de
educação sobre três pilares principais: uma educação geral comum em todos os Estados da
federação, o atendimento às exigências de uma sociedade industrial e urbana, a constituição de
um povo e um de projeto para a nação.
A criação desse Ministério foi precedida por uma série de reformas educacionais
ocorridas desde os anos 1920, em vários estados do Brasil, praticamente todas levadas a cabo
por educadores influenciados pela Escola Nova (ARAUJO, 2009; LEME, 2005). Apesar das
diferenças existentes dentro do escolanovismo brasileiro, resultantes de filiações partidárias e
ideológicas distintas, havia muita coisa em comum entre os educadores, resultado também de
leituras comuns, como de Durkheim, Dewey, Decroly, Kilpatrick, Claparède, entre outros. Isto
tornou possível construírem uma aliança em defesa de mudanças significativas no sistema
escolar brasileiro, lançando o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932.
O documento constituído representa um autêntico código moderno de educação, com
diretrizes para inaugurar uma nova política educacional baseada em valores liberais,
democráticos e republicanos. Essas diretrizes são as seguintes: educação pública e gratuita
(exceto quando em escola privada), obrigatória na faixa etária de 7 a 15 anos de idade,
organizada pelo Estado em colaboração com os entes federados, comum a todos os brasileiros,
visando oportunizar o máximo de desenvolvimento. Portanto, esse projeto, liberal-democrático,
acenava para a construção de um sistema educacional nacional baseado nos princípio da
igualdade de oportunidade para todos, na universalidade, obrigatoriedade, gratuidade e
laicidade do ensino público.
No plano pedagógico, o Manifesto valorizava o espírito científico, entendido como uma
nova visão de mundo orientada pelos métodos de investigação, que estimulam o aprendizado
pela experiência, principalmente a que “considera o trabalho como melhor maneira de estudar a
realidade em geral (aquisição ativa da cultura), e a melhor maneira de estudar o trabalho em si
mesmo, como fundamento da sociedade humana”. Entendiam que,

A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites
das classes sociais, assume, com uma feição mais humana, a sua
verdadeira função social, preparando-se para formar a “hierarquia
democrática”, pela “hierarquia das capacidades”, recrutadas em todos
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os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de
educação. (MANIFESTO, 2006, p. 191-192)
Acreditavam que a escola responderia às demandas de uma sociedade que se
modernizava pelas vias da industrialização, da urbanização, fazendo dela um instrumento de
mobilidade social, pela inserção dos jovens no mundo do trabalho (CURY, 1984). Era, portanto,
um projeto de nação, com a intenção de republicanizar a República (ARAÚJO, 2009), fazendo
florescer o povo brasileiro que, supunham, estava ausente da República, adormecidos pelo
analfabetismo e pelas chagas do corpo, necessitando da intervenção educativa e sanitarista
(MOTA, 2010).
Enfatizando o aprender fazendo e tomando como foco o desenvolvimento
biopsicossocial da criança, os pioneiros da Escola Nova viam na escola o instrumento
fundamental para promover o desenvolvimento. O Brasil vivia um momento de renovação, de
modernização, e a imagem construída de um país em movimento era também a imagem que se
construía sobre Pernambuco, especialmente sobre a capital Recife, como se vê nas
representações que se difundiam através de literatos, jornalistas e políticos:

Assim, podemos compreender como o Recife nos anos vinte, era
referida pelos contemporâneos como a "vanguarda das grandes
cidades progressistas", "cidade febril e tumultuária", onde havia um
"frisson de progresso, um desejo de correr". [...] Para alguns, o Recife
era uma cidade moderna, que festejava as novidades, admirava os
progressos da técnica, tentava seguir o modelo da França, os
modismos do cinema americano, movimentada e inquieta como os
novos tempos. (COUCEIRO, 2005, p.81)
Recife também experimentara, à semelhança de outras cidades do Sul do Brasil, uma
ebulição política e cultural nos anos 1920 e 1930. O modernismo, em Pernambuco, ganhou uma
face própria, unindo modernidade e tradição, bem ao gosto de Gilberto Freyre, um dos líderes
do Movimento Regionalista, criado a partir do Congresso Regionalista, ocorrido em 1926. O
modernismo pernambucano, que reunia artistas e escritores que viriam formar uma vanguarda
das artes e literatura brasileiras, como Vicente do Rego Monteiro, Cícero Dias, Manuel Bandeira
e José Lins do Rego e outros que não alcançaram projeção nacional, como Anibal Bruno –
primeiro Diretor Técnico de Educação de Pernambuco, de 1930 a 1937 –, teve em Gilberto
Freyre um intérprete que soube expressar a ideia de renovação como expressão muito mais
forte da continuidade, do que da ruptura. Freyre foi quem “sintetizaria o modernismo
pernambucano como paradoxalmente tradicionalista, regionalista e modernista” (SELLARO,
2009, p. 128, grifos do autor). Era uma reação contra a massificação cultural, que ele via no
modernismo dos paulistas e cariocas, e que ele entendia ser ameaçadora aos valores
tradicionais que, no seu entender, conferiam harmonia à sociedade nordestina e a distinguia do
restante do país.
É nesse contexto, nacional e regional, de industrialização, urbanização e
desenvolvimento de todos os elementos modernizantes, nos domínios da economia, da política
e da cultura, gerando tensões entre as velhas e as novas elites a ocupar o governo, entre
educadores escolanovistas e católicos defensores da educação tradicional, que vamos buscar
compreender a constituição de uma proposta de educação rural, como estratégia de
modernização do campo, visando a inserção das populações do campo nas novas relações de
poder que se configuravam no início da Segunda República.
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Uma escola modelo de formação de professoras e estudantes para um rural
moderno

Precisamos ainda criar escola ruraes como Pernambuco criou a sua
Annibal Falcão [...] não só a primeira do paiz, como cremos que a
única. [...] A zona rural anda em fóco. É um assumpto da actualidade.
O êxodo de suas populações para a cidade preocupa a todos os que
encaram de frente os mais sérios problemas brasileiros.
(BRASILIENSE, 1935, p.219)
Estas foram palavras proferidas pela professora Mathilde Brasiliense, diretora do Grupo
Escolar Guamyum, em Piracicaba (São Paulo), durante o Congresso de Educação realizado na
Bahia, em 1934, após tomar conhecimento dessa experiência de Pernambuco, apresentada pela
diretora da Escola Rural Modelo Annibal Falcão, Maria do Carmo Ramos Pinto Ribeiro, nesse
mesmo Congresso. A referência à escola é importante, vinda de uma colaboradora do educador
paulista Sud Mennucci, gestor público nos governos de São Paulo e federal, autor do livro Pelo
Sentido Ruralista da Civilização, publicado em 1935. É um discurso que traduz preocupação de
educadores em geral, e dos educadores ruralistas em particular, sobre o “atraso” das
populações rurais, “trabalhadores e de boa índole, porém analfabetos na sua maioria e
consequentemente atrazadíssimos”. Argumentando que só permanecem na zona rural “os
fracos e tímidos ou os apáticos, e os estrangeiros já camponezes nas suas terras de origem”,
ela alega que haveria uma tarefa maior das escolas rurais, para além da alfabetização:
higienizar a zona rural e civilizar as crianças.
Ao entrar a década de 1930, Recife tinha pouco menos de 400 mil habitantes, e em
1937 já havia suplantado em 30 mil a marca de meio milhão de habitantes, superando o ritmo
do aumento populacional brasileiro, da ordem de 2% ao ano. Experimentava mais um ciclo de
atração de migrantes, quase todos vindos de outras capitais do Norte e Nordeste e do interior
destas regiões. Nessa época, toda a vez que havia uma seca com duração maior que as
normais, considerando que a estiagem é um fenômeno natural e cíclico no semiárido
nordestino, conhecido como Sertão, aumentavam os deslocamentos populacionais para as
cidades, em busca de trabalho, sendo Recife uma das mais atrativas, por ser o maior centro de
comércio e de serviços, e também pólo industrial, pequeno, mas que se dinamizava na época.
No Recife, os migrantes construíam palafitas sobre os mangues, vivendo da pesca e da
coleta, especialmente de caranguejos, que, por sua vez, se alimentavam dos dejetos humanos,
o que levou Josué de Castro a chamar essa gente de “homens caranguejo” (CASTRO, 2007).
Apesar disso, a visão que se construía sobre Recife era a de uma cidade que se modernizava,
que estava em franco progresso (COUCEIRO, 2005). O que faltava ao processo modernizador
era a inclusão efetiva do meio rural nele, com a melhoria da produtividade e das condições de
vida das populações do campo, fator suficiente, assim pensavam, para fixa-la no campo, ou
para absorve-la nas cidades.
A escola à que se referiu a professora Mathilde Brasiliense fora criada em 1933. Na “Lei
Organica do Instituto de Educação”, em que se definiam os órgãos escolares que comporiam o
sistema de formação do magistério Pernambuco, em suas diferentes modalidades, foram
designadas duas instituições que deveriam se dedicar exclusivamente à educação rural: A
Escola Normal Rural e a Escola Rural Modelo, esta, com o caráter de escola de aplicação às
normalistas formadas na primeira. Mas a Escola Normal Rural deveria ser instalada em cidade
do interior, e como isto não veio a acontecer naquele momento, a Escola Rural Modelo foi
instalada nos arredores de Recife, junto a Fazenda Modelo, onde já havia uma escola de
veterinária e uma escola primária que atendia à população de sitiantes, o Grupo Escolar Anibal
Falcão.
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A Escola Rural Modelo ocupou o prédio desse grupo escolar de 1933 até 1936, quando
foi transferida para um edifício novo. A mudança de edifício, juntamente com a mudança do
nome da escola, renomeada como Escola Rural Alberto Torres em homenagem ao educador
pioneiro na defesa de uma educação rural, adquire um sentido de modernização da educação
ruralista, pelas suas ações na educação rural. E, simbolicamente, o novo prédio fora projetado
por Joaquim Cardozo e Luis Nunes, que o fizeram modernista, com arcos sustentando a rampa
externa de acesso ao piso superior, sendo esta a primeira vez que se utilizava esse recurso,
depois consagrado na construção de Brasília, onde também atuaram essa dupla de arquiteto e
engenheiro, respectivamente.
Para dar condições ao desenvolvimento do projeto de educação rural pretendido, a
escola construída foi dotada de gabinete dentário, cozinha e refeitório para alimentação dos
estudantes, biblioteca, além de espaços próprios para cada tipo de produção: 213 canteiros de
horta, sementeira, coelhedeira, pombal, apiário, melgueira, aviário, cactário, orquidário,
laboratórios de ciências naturais, oficina de marcenaria, e um espaço de múltiplo uso para fazer
beneficiamento de produtos que era chamado de “pequenas indústrias”.
Nessa escola eram recebidas as normalistas que estudavam em Recife, mas tinham
como destino as regiões do interior ou do litoral. Além delas, que realizavam o período de
estágio, a escola também recebia professoras do interior de Pernambuco, das escolas que
estavam sendo transformadas em escolas-granjas, e de outros estados brasileiros, para
fazerem cursos de agricultura geral, horticultura, silvicultura, criação de pequenos animais,
noções básicas de zootecnia e técnicas de beneficiamento de produtos agrícolas.
As práticas educativas desenvolvidas nessa escola foram registradas no jornal escolar
“O Semeador”, do qual tivemos acesso a 27 edições do período iniciado em fevereiro de 1934
(Ano 3, nº 1), até abril de 1937 (Ano 6, nº 3), e outras 6 edições relativas ao período de abril
de 1942 (Ano 8, nº 3), até dezembro de 1942 (Ano 8, nº 9).
O Semeador era uma publicação mensal, impressa em tipografia (exceto os exemplares
de 1942, mimeografados), geralmente com quatro páginas, reproduzindo textos e fotografias
sobre as atividades da escola. Era editado como “órgão oficial dos alunos da Escola Modelo
Rural”, com praticamente todos os textos assinados pelos estudantes, muito embora os textos
deviam passar por revisão, visto não haver erros gramaticais e de linguagem, nem mesmo em
textos assinados por alunos do 1º e 2º anos.
O jornal trazia relatos sobre aulas, tanto descrevendo conteúdos quanto revelando
como eram ministradas as aulas práticas; relatos autobiográficos de alunos, receitas de como
fazer produtos de higiene e beneficiamento de alimentos, conselhos e informações sobre
higiene e prevenção de doenças, datas festivas, informações sobre feiras que a escola
realizava, passeios, uma seção falando dos intercâmbios da escola através de correspondências
e atividades promovidas pelo Clube Agrícola, tipo de organização de estudantes que a escola
promovia para realizar atividades comunitárias junto às famílias.
Na seção que descrevia os intercâmbios da escola fica evidente que a Escola mantinha
correspondência com pessoas e instituições de várias partes do país: escolas, Clubes Agrícolas,
Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, institutos de ensino superior e de pesquisa, e também
para professores, pesquisadores e autoridades. Também enviavam exemplares do jornal para
todo o país. Na edição de Maio de 1934 (Ano 3, nº 4), por exemplo, era informado que foram
enviados 1.208 exemplares da edição anterior. O retorno desse investimento na comunicação
está nos registros de cartas e livros recebidos de personalidades da época, a exemplo de
Roquete Pinto, Teixeira de Freitas, Barbosa Lima, entre tantos registrados ao longo do período
estudado.
A razão para este interesse que a Escola Rural Alberto Torres despertava em tantas
pessoas e instituições de todo o país não se explica unicamente pela estratégia de
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comunicação, mas pode ser entendida nas pistas que foram deixadas nessa publicação, ao
relatar as práticas de ensino da instituição, e como estas práticas estavam articuladas com o
ambiente externo à escola, estabelecendo relações entre o campo da educação e o campo da
ciência e tecnologia, e também com o mercado.
Exemplo disto esta no relato das articulações com as instituições de ensino superior e
de pesquisa. Além de visitas aos locais de ensino e pesquisa acessíveis à escola, enviavam
correspondências para instituições de várias partes do país, solicitando informações e até
mesmo análises laboratoriais de plantas infestadas por pragas. Recebiam respostas com
explicações sobre a espécie de praga, nomeando cientificamente os insetos, e dando
informações sobre como combatê-las, que tipo de veneno utilizar, qual a diluição, como aplicar,
etc. O mesmo faziam em relação à criação de animais.
Nos relatos de aulas práticas, que são muitos nas várias edições analisadas, consta uma
variedade de conteúdos desenvolvidos com os alunos, desde aspectos das culturas tradicionais
da região, como a cana de açúcar, a macaxeira, o inhame, a abóbora, o milho, o feijão, e as
frutas - banana, caju, manga, etc –, até o ensino de culturas menos difundidas, na época e na
região, como as hortaliças, plantas de jardim, arvores para reflorestamento, etc. A apicultura, a
criação de coelhos e de aves foram temas de diversos relatos de alunos. Nesses relatos,
percebemos o uso recorrente da terminologia científica das espécies e dos insetos que
ameaçam essas produções, explicando desde as formas de adubar a terra, semear,
transplantar, colher, sempre dando destaque aos cuidados com a higiene na conservação dos
alimentos in natura e no preparo dos derivados. Não faltavam também relatos sobre aulas em
que o principal conteúdo trabalhado era a higiene pessoal e higiene dos alimentos, inclusive
práticas de fazer sabão, pó para escovar os dentes etc.
Desta forma, a Escola Alberto Torres levava à prática o projeto de transformação da
educação defendido pelos adeptos da Escola Nova, em Pernambuco, traduzido na reforma de
1928, planejada por Antonio Carneiro Leão, e implementada com sucesso, depois de uma
tentativa frustrada, quando teve início o autodenominado “governo revolucionário”, com Carlos
de Lima Cavalcanti, com Anibal Bruno, um ativo intelectual do modernismo regionalista
pernambucano, à frente da Diretoria Técnica de Ensino. Entre os principais pontos do programa
escolanovista, a proposta ruralista implementada na Escola Rural Alberto Torres consagrava a
educação baseada no conhecimento construído pela observação e pela experimentação.
Os resultados que observamos através dos relatos dos alunos, é que a educação
ruralista implementada na escola conseguia associar os saberes populares, com os
conhecimentos científicos, articulando esses saberes em práticas que iam do campo ao
laboratório, da sala de aula à oficina “pequenas indústrias”. Por exemplo, a escola se apropriava
de saberes tradicionais sobre as culturas da cana, da macaxeira e do milho, traduzindo esses
saberes em conhecimentos científicos sobre as espécies, as pragas, as formas de combate,
além de introduzir também outras variedades de sementes desenvolvidas nos institutos de
agropecuária. De forma semelhante também fazia com as plantas medicinais, com o
beneficiamento de frutas para fazer geleias, compotas, etc. Entendemos que a apropriação dos
saberes tradicionais permitia criar vínculos mais fortes entre a escola e a comunidade,
estabelecendo um diálogo entre os saberes. Por outro lado, não devemos ignorar que isto
também colocava uma hierarquia entre os saberes, pois nessa apropriação a escola modificava
o que era saber popular em saber escolar, acrescentando outros saberes, alterando a
linguagem, introduzindo novas variáveis, colocando tudo no código escrito, fazendo do saber
escolar um saber mais e melhor. Um saber maior, acessível para os novos homens e mulheres
do campo, que iriam transformar o mundo rural, livrando-o do atraso.
No que concerne à formação das professoras, a proposta exigia delas que se
apropriassem de conteúdos inéditos e exóticos, considerando que muitas tinham uma vida de
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mulher urbana. E isto significou uma ação inovadora porque rompia com a proposta tradicional
de formação de professoras vigente antes da reforma educacional de 1928, à qual correspondia
à tradicional divisão dos trabalhos de acordo com o sexo, atribuindo às mulheres os trabalhos
de costura e artesanatos e aos homens o aprendizado de marcenaria, jardinagem e agricultura.
O impacto na sociedade local foi forte, visto que o tema virou marcha de carnaval, associando a
formação que as normalistas recebiam na Escola Alberto Torres com o tema do relaxamento da
moral sexual (SELLARO, 2009, p.176-7).
Os limites da proposta de educação ruralista
O que, na época, se designava por “educação ruralista”, envolvia a adesão a um
projeto político e econômico voltado para modernizar o meio rural brasileiro. Esse projeto
consubstanciou-se na formulação de um programa de escola rural baseado na proposta da
Escola Nova, onde as práticas educativas fossem constituídas sobre a experimentação e o
conhecimento científico. Tal era a proposta implementada na Escola Modelo Rural/Escola Rural
Alberto Torres, no Recife.
Uma parte das elites rurais pernambucanas via nessa adesão ao projeto de
modernização do campo uma oportunidade para reconduzir o Estado no caminho do
desenvolvimento, visto que há muito sua economia estava enfraquecida devido à dependência
de uma cultura canavieira mergulhada numa crise que já era secular naquela época. Mas, outra
parte das oligarquias rurais pernambucanas, menos capazes, ou menos interessadas em
participar desse processo modernizador, viam com desconfiança essa valorização da educação
rural para os pobres trabalhadores do campo. Antonio Carneiro Leão, educador pernambucano
também responsável por essas mudanças, captou bem o medo da elite, que temiam que este
processo resultasse em “[...] anarquia social. Toda essa gente que, inculta e ignorante, se
sujeita a vegetar, se contenta em ocupações inferiores, sabendo ler e escrever aspirará outras
coisas, quererá outra situação e como não há outras profissões práticas, nem temos capacidade
para criá-las, desejará também ela conseguir emprego público” (LEÃO, 1939, p. 165).
Apesar do movimento de 1930 ter carregado, em parte, as aspirações da burguesia,
das classes médias e do operariado urbano, as oligarquias rurais ainda estavam fortemente
representadas no governo que se formara. Além disto, na educação, era grande a influencia da
Igreja Católica, contrária às propostas defendidas no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. A
ofensiva católica veio na forma de um documento enviado aos deputados constituintes pelas
mãos de D. Sebastião Leme, Arcebispo do Rio de Janeiro, assinado pelo então reitor da
Universidade do Rio de Janeiro, Fernando Magalhães, e outras 700 pessoas influentes na
sociedade. Este documento teve forte impacto sobre a Constituição de 1934, que garantiu o
ensino religioso.
No plano político pernambucano, os educadores católicos foram beneficiados com o
golpe de Estado de 1937, que levou à queda do governador Carlos de Lima Cavalcanti, e de
Anibal Bruno, responsável pela gestão da educação e entusiasta do projeto escolanovista. A
proposta educacional da Escola Rural Alberto Torres seguiu, porém modificada, e ao que
parece, como mostra o exame das edições d’O Semeador do ano de 1942, que tivemos acesso,
não mais como uma escola aberta a intercâmbios, trocando informações, despertando
interesses de educadores, agrônomos e outros intelectuais. Nessas edições os relatos são
assinados exclusivamente pela aluna que é presidente do Clube Agrícola, e o conteúdo das seis
edições refere-se, em quase sua totalidade, às datas comemorativas nacionalistas, como o Dia
do Presidente Vargas, Duque de Caxias e Independência e aos temas religiosos, e muitíssimo
pouco sobre algumas aulas práticas.
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No pensamento pedagógico ruralista, esse período da década de 1930 até o fim da
Segunda Guerra representou o momento de embate sobre as finalidades do ensino e o papel
dos professores na missão de construir uma nação composta de cidadãos fortes e capazes e
assim concretizar o próprio projeto nacionalista, tal era o “espírito da Nação” que pairava no ar
no início da Segunda República. Neste contexto, a Escola Modelo Rural, no Recife, passa a ser
uma referência na construção de um projeto civilizador para as populações rurais do Brasil,
fazendo valer, na prática educacional, os ideais de higienização das populações rurais e de
transformação dos saberes tradicionais camponeses em saber escolarizado.
Mas, enquanto materializações de formas de vida e de mentalidade, os projetos
educacionais, como o projeto em questão, sofrem o peso da cultura tradicional, que se faz
sentir mais poderosamente nas comunidades rurais e, no caso, o peso político das oligarquias
rurais e do clero. Cientes de que a educação rural levada a cabo implicava na transformação
dos modos de vida dos camponeses e das relações do homem com a terra, e que tudo isso
suscitaria entre a cidade e o campo uma série de oposições, de antagonismos, de conflitos de
interesses, que se traduziam em novas aspirações que educadores e alunos demonstravam ter,
o projeto de educação rural do Estado Novo sufocou o que havia de transformador nas práticas
educativas da Escola Modelo Rural/Escola Rural Alberto Torres.
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1. Para início de conversa...
Este trabalho está diretamente relacionado e condicionado aos encaminhamentos e
análises realizados pela nossa pesquisa de mestrado iniciada em 2009.2 na Universidade Federal da Paraíba através do seu programa de pós-graduação em Educação, na linha de História da
Educação. Assim, os primeiros resultados de nosso trabalho – que é orientado pela Profª Drª
Cláudia Engler e tem por título “OLHA O PÚBLICO CANSADO DE ESPERAR, O ESPETÁCULO NÃO
PODE PARAR!”- Reflexões sobre as práticas educativas da Escola Piollin (1977-1984)” - começaram a ser compartilhados com os pesquisadores de temáticas semelhantes afim de que dessa
forma pudéssemos ampliar as discussões a cerca de nosso objeto de estudo. Logo, a comunicação apresentada por nós neste evento também tem este principal objetivo.
Nos envolvemos com a Escola Piollin – Hoje Centro Cultural Piollin – atraídos pela descoberta de um acervo institucional extremamente variado, vasto e preservado, apesar de nenhum tipo de organização. O nosso vínculo institucional oficializou-se por meio de uma Parceria
do Departamento do curso de História e o Centro Cultural Piollin realizada através da Comissão
de Memória e Patrimônio Histórico do DH/CCHLA/UFPB - num convênio de cooperação já existente entre a Pró-reitoria de Ação Comunitária da Universidade Federal da Paraíba e O Centro
Cultural Piollin desde 2007 - a partir de uma demanda surgida pelo próprio Centro, que tinha
por objetivo conseqüente proporcionar a seu público (integrantes e clientela) o maior conhecimento da memória e trajetória institucional. Dessa maneira a equipe disponibilizada pela UFPB
– da qual fizemos parte - assumiu a função primeira de organização do acervo documental que
a instituição referida possui, com objetivos posteriores de produção de material didático facilitador das visitas àquele ambiente de ensino.
Somados ao impulsos citados anteriormente haviam outros interesses advindos diretamente da organização deste vasto acervo institucional, quais sejam: o reconhecimento social da
área que o Centro ocupa a mais de 30 anos enquanto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (o Engenho Paul que data do século XIX, local onde o Centro vem funcionando a
mais de 25 anos, foi tombado e faz parte do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba), o fato
deste Centro de Cultura nunca ter sido alvo de problematizações do ponto de vista de suas práticas educativas/pedagógicas não-formais, o que nos impulsionou ainda mais neste sentido e,
por fim, o fato de que no ano de 2012 o Centro Piollin comemora seus 35 anos de existência e
gostaria – em decorrência da data comemorativa – disponibilizar algum acesso do público em
geral a parte de sua história.
Feita a primeira incursão ao acervo no sentido de higienizá-lo, identificá-lo, catalogá-lo
e acondicioná-lo minimante passamos a nos dedicar a melhor pensar e elaborar uma escrita
acerca da história da instituição e de sua abordagem pedagógica no tempo. Nossas opções de
aportes documentais para a construção de uma narrativa escrita, diante do levantado no acervo
foram e são muitas, todavia, elencamos e restringimo-las as seguintes opções: fontes escritas
(Pautas/Atas de reuniões administrativas e pedagógicas; Relatórios de monitores e coordenadores/diretores; fontes orais (entrevistas semi-estruturadas com alguns sujeitos da educação na
Escola Piollin, sejam eles gestores, monitores e alunos) e fontes iconográficas (na perspectiva
principalmente ilustrativa/demonstrativa).
Iniciada a etapa seguinte, a leitura das fontes, nos deparamos com uma enorme quantidade e variedade delas nunca antes por nós encontrada no que diz respeito a um objeto de
estudo específico. Essa quantidade de material nos possibilitou o acesso a muitas informações
sobre a Escola Piollin, tanto informações oficiais – como as midiáticas e burocráticas – quando
as pessoais – como os registros de aulas ou diários dos professores. Era tanta informação que
demoramos a conseguir encontrar o melhor caminho para nossa análise. Acreditamos, depois
dessa experiência, que como pesquisadores também ficamos condicionados a trabalhar diante
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da escassez e com a precária condição das fontes, o que era totalmente diferente no caso desse objeto de estudo. Foi por isso que esta aparente “fartura” documental nos paralisou por algum tempo, além disso pelo que estávamos percebendo O Centro Cultural Piollin apresentava
desde seus primeiros anos de funcionamento uma densidade e multiplicidade de atividades,
experiências e desafios que muito dificultaram nossa percepção de uma justificativa para um
possível recorte, essa situação nos levou então, a tomar a seguinte conclusão: leríamos o máximo de tudo o que pudéssemos indeterminadamente, só assim, poderíamos chegar a alguma
conclusão temporal. E assim foi feito, e deu certo. Definimos depois destas leituras, nosso recorte temporal: de 1977 – ano da fundação da Escola Piollin – até o ano de 1984 – ano em que
o seu principal mentor Luiz Carlos Vasconcelos se afasta da instituição, o que a nosso ver, marcou a conclusão de um primeiro ciclo de funcionamento da mesma.

2. Uma história da Escola Piollin

A Escola Cultural Piollin foi fundada em 1977, fruto da insistência de dois jovens atores
paraibanos, Luiz Carlos Vasconcelos e Everaldo Pontes. Juntos, ambos tentaram encontrar um
espaço em João Pessoa, capital da Paraíba, que melhor abrigasse a escola de artes que ambos
imaginavam e desejavam fundar há muitos anos. Antes disso, juntos com um grupo de amigos
eles montaram e apresentaram a peça teatral “O Asilo” dirigida por Luiz Carlos, num festival de
teatro na Bahia. A peça ficou em primeiro lugar na classificação do festival. Assim, da Bahia,
eles voltaram com o prêmio em dinheiro e decidiram que este deveria ser investido na abertura
da escola com a qual sonhavam. Aconteceu que depois de muito tempo procurando o lugar
ideal chegaram a conclusão de que o dinheiro que possuíam não seria suficiente para manter a
escola para além de uns poucos meses. A partir daí, resolveram que a melhor maneira para
colocar a idéia em prática era conseguir um espaço através de “doação”. Foi dessa maneira que
chegaram a um terreno que ficava no Centro da cidade, onde funcionava o Convento São Francisco e que pertencia à igreja católica. A área em questão havia sido alugada anteriormente ao
governo do Estado da Paraíba que havia instalado ali o antigo Colégio Estadual do Roger – naquele momento desativado/abandonado – que funcionou até meados da metade da década de
1970 naquele local.
A igreja católica por meio de seus representantes na Arquidiocese, receberam Luiz Carlos e Everaldo e escutaram suas propostas para o local. A arquidiocese reconheceu os benefícios da escola pretendia pelos jovens para aquela região e comunidade, mas alegou que não
podia conceder-lhes o terreno uma vez que este ainda estaria alugado ao Governo do Estado,
conforme percebemos no documento abaixo:

Arquidiocese da Paraíba
Secretaria do Arcebispado
Declaro para os devidos fins de direito, que o antigo convento
São Francisco, está alugado ao Estado, pelo convênio celebrado entre
o Estado e a Mitra Arquidiocesana. Na cláusula oitava do convênio se
diz: “na ocupação pelo Estado se incluem, além do edifício propriamente dito do Convento, as edificações e os terrenos adjacentes ao
mesmo e que integram aquele patrimônio, limitam-se, ou melhor,
compreendidos desde o muro divisório do atual Colégio Pio II , até o
início do declive da área do sítio, devendo nesta parte, ser fixada uma
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linha divisória que passará na altura de um antigo estábulo ali existente”. O sítio com a fonte de Santo Antônio, na avenida Gouveia Nóbrega está arrendado ao Sr. José Lisboa de Lucena: Rua Miguel Couto,
nº05. No contrato particular de arrendamento, na cláusula 10 se diz:
“o arrendatário ficará obrigado a construir uma cerca de estacas de
cimento com arame farpado, partindo do muro divisório da parte alta
do terreno, seguindo pelo lado da igreja e do colégio, afim de que os
mesmos fiquem isolados.
João Pessoa, 16 de novembro de 1977
Pe. Antônio Kemps – Secretário de administração
FONTE: Documento/ 16.11.1977. Declaração dada por Pe. Antônio
Kemps secretário da administração da Arquidiocese da Paraíba deixando bem claro a dimensão da área na qual a Escola Piollin já estava
ocupando.
Mesmo diante da negativa da igreja, os jovens não desistiram. Invadiram o local clandestinamente e em um final de semana, após faxina pesada com ajuda de amigos e parentes,
fundaram a escola na qual esperavam desenvolver um novo estilo teatral e proporcionar mais
espaço para as artes, de uma maneira geral, na Paraíba.

FONTE: Acervo Piollin/ 1977/ autor desconhecido. Fachada da primeira sede da Escola Piollin
localizada no Convento de Santo Antonio.

A escola enfrentou muitos desafios para efetivar-se e legitimar-se nos primeiros anos.
Inicialmente nos pareceu que a sua principal preocupação dos seus gestores e colaboradores
era fazer com que os cursos variados e as apresentações acontecessem livremente, muito mais
pelo acontecimento em si, do que pela qualidade técnica, por exemplo, do que era feito. Assim,
gradualmente a Escola Piollin começou a receber apresentações de artistas “da terra” e a oferecer os cursos de teatro, dança, música e serigrafia – dentre outros - à comunidade circunvizinha
dos bairros do Centro, Roger e Tambiá. Até então, parece-nos, que suas maiores dificuldades
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eram as financeiras e as de definição estrutural. Todavia em fins de 1979 a Escola recebeu um
aviso da arquidiocese que lhe comunicava o fato de que a mesma iria reformar a área a construir no local um Museu de Artes Sacras e que por isso a escola seria desativada.
Desde então Luiz Carlos dedicou-se com afinco a causa da manutenção da Escola Piollin. Assim, ele andou por todo o país recolhendo moções de apoio à Escola Piollin de todos os
tipos de pessoas e instituições que iam desde aos professores da Universidade Federal da Paraíba à deputados, como percebemos abaixo:

...Declaro para os devidos fins que conheço o trabalho da Escolinha
de Teatro Piollin (...) cujo o objetivo é desenvolver o espírito criativo
da criança através das experiências espontâneas vivenciadas na comunidade. Estas experiências estão implícitas no Art.7º da lei 5692/71
da Reforma de Ensino do país... (José Nilton da Silva, 28.11.78 - Profº
da UFPB)

...A Escola Piollin, como dissemos, é a única em seu estilo, e desenvolve uma intensa atividade cultural nos mais diversos campos da criação e da comunicação social (...) O seu despejo e conseqüente
estiolamento seria simplesmente desastroso para os destinos da arte
na Paraíba(...) o mínimo que se poderia esperar da burocracia era que
não atrapalhasse. Se não podia ajudar ou participar de forma útil, pelo menos que mantivesse uma saudável distância e não transferisse
pelo contato a sua incompetência ferruginosa, que entrava as melhores iniciativas... (Marcondes Gadelha, Câmara dos Deputados,
23.05.1979 – Deputado do MDB)

A movimentação de Luiz Carlos deu resultado que ele buscava, conseguiu chamar a
atenção do então Ministro da Educação e Cultura, Eduardo Portela. Este recebeu o jovem artista Paraibano e se comprometeu a resolver a questão estrutural/física da Escola junto ao governo do Estado da Paraíba. Dessa maneira, em
1980, Luiz Carlos Vasconcelos assinou um contrato de Comodato com o Governo da Paraíba
que concedia a Escola Piollin uma nova sede por 20 anos que ficava na área do antigo Engenho
Paul, no Horto Simões Lopes, ao lado do zoológico da capital paraibana, bem próximo do primeiro local onde ela havia funcionado.
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FONTE: Acervo Piollin / 1980/ Autor Desconhecido. Luiz Carlos Vasconcelos (diretor da Escola
Piollin), Giselda Navarro (Secretária de Educação), Hildebrando Assis (Fundação Cultural), Fátima Chianca (Arquiteta) e o Governador Tarcísio Burity que assina o contrato de Comodato que
dá à Escola Piollin uma nova área de funcionamento no Horto Simões Lopes, João Pessoa.
Somente em fins de 1981 e início de 1982, de fato, as aulas voltaram a funcionar na
Escola Piollin. Isto por que o período de transferência de sedes enfrentou uma burocracia maior
do que a que os gestores Piollin gostariam. A vida/cotidiano da Escola - naquilo que em nosso
trabalho denominamos de 2ª etapa de funcionamento, uma vez que a 1ª denominamos a que a
Escola viveu na área do Convento São Francisco – tomou novos contornos no novo espaço.
Acreditamos nisso por que percebemos que resolvida a questão das inseguranças estruturais/físicas os gestores puderam melhor viver, pensar e discutir a cerca de que educação gostariam de proporcionar através de sua Escola. Todavia, estas preocupações quanto aos objetivos
pedagógicos da experiência que desenvolviam sempre estavam muito diluídos no cotidiano de
atividades aparentemente, em sua maioria, desorganizadas e sem propósito.

3. Uma “experimentação” educativa não escolar?
A Escola Piollin definitivamente não era “comum”. Lá, não havia administradores burocratas, mas gestores/coordenadores. Não havia professores, havia monitores. Não havia turmas
fixas, mas oficinas - mistas em sexo e idade (chegamos a perceber numa mesma “turma” alunos que vão dos 5 aos 15 anos). Nem existiam aulas, pois realizam atividades. Os alunos, na
maioria das vezes eram mencionados apenas como, crianças e jovens. E o principal diferencial
a nosso ver: não existia um conteúdo programático a ser seguido em termos de conteúdo, pois
tinham como principal norte o estímulo livre à criatividade. Totalmente Intuitivo ou não, o que
se percebe é que naquele espaço educacional havia a geração de outras oportunidades de
aprendizagem que não as oficiais e regulares com freqüência não permitiam. Na prática da Piollin parece não haver amarras de conteúdo, tempos ou expectativas quanto apronta aquisição
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de conhecimento “a” ou “b”. O que sentimentos, é que a preocupação primeira era a de proporcionar ao “aluno” a oportunidade de novas experiências consigo mesmo e com o outro e
assim, levá-los a serem mais criativos e livres.

a nossa característica sempre foi essa: é muito assim, muito da intuição, do improviso e da energia no momento entendeu? A gente sempre tinha uma coisa que nos regia, digamos assim... uma visão geral
da coisa que era a liberdade do ator, a liberdade do aluno é... poder
se manifestar e dar coordenadas para essa manifestação. Tipo, um
tema, uma dramaturgia, um tema e uma orientação física de aquecimento, de preparação vocal, ah... de discussão e de formação a nível
da história do teatro. Ah... do que se podia fazer. Bom, esse era o arcabouço. Mas na prática mesmo, era muito uma coisa de criação. Era
aproveitar a energia do aluno e deixar ele livre pra criar, geralmente
em função de algum tema, em função de algum procedimento técnico. Por exemplo, estávamos, estávamos trabalhando com Stanislavik... então: a emoção do ator, a verdade do ator, ah... A carga
emocional que ele dá ali àquele improviso... (Everaldo Pontes, entrevista concedida em 21.03.2011)
Assim, seus gestores entendiam que uma programação curricular pré-determinada deveria ter um intuito apenas de mínima organização das atividades a serem realizadas, mas não
de limitação ou repressão das suas ações e das necessidades surgidas no momento da execução da atividade. Ou seja, era preciso que todos os sujeitos envolvidos naquela experiência
educativa estivessem dispostos a estar sempre re-construindo idéias, principalmente visando
atender as necessidades e interesses das crianças.
Podemos dizer ainda que na Escola Piollin não existia hora exata para que os “alunos”
começassem suas atividades, pelo contrário, podiam entrar e sair delas quando sentissem vontade. E isso variava individualmente do interesse em participar e do que se pretendia alcançar
com a atividade desenvolvida. É por essas e outras tantas peculiaridades do fazer Piollin é que
precisamos analisá-lo com cuidado e ainda mais atenção, pensando sempre num processo educativo diferenciado, experimentado e por seus gestores assim admitido, pensado e discutido,
com seus erros e acertos, desde a fundação da instituição. E assim, por mais que para muitos
deles – também para as crianças, como no caso ilustrativo abaixo mencionado – essa liberdade
criativa não fosse completamente compreendida, na medida em que os padrões e ordenamentos da escola regular ainda eram fortemente identificados como a única possibilidade “séria” de
educação, o processo seguiu em andamento.

A Escola era uma escola de artes, mas uma escola só de brincadeira.
Até teve um com uma entrevista com uma professora que ela perguntou: “o que é que você queria que mudasse?”. E eu disse: “minha
gente, eu sei que é bom brincar, mas eu vejo que está faltando é...
vocês pegar a gente e começar a estudar, a ler... tem a sua, a sua
hora de brincar, mas vocês tem que mostrar também o lado da educação assim...de ler e escrever...que não tinha. Que tivesse umas coisa mais organizada... cada um com sua turminha... porque lá era
aberto. Todos os alunos quisessem ficar com aquele professor, com
aquela professora, ficavam. Não sabia quem... qual era o professor
certo. Só que eu achava um pouco bagunçado(Sebastião Gomes “Bastinho” ex-aluno, entrevista concedida em 08.04.2011)
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Tentando aprofundar a compreensão sobre o processo desenvolvido ali, nos reportamos
à referência e reflexão sobre educação informal (terminologia anglo-saxã) ou educação nãoformal (terminologia francesa) feita em Von Simson, Park e Fernandes (2001, p.62) diretamente inspirada pelas contribuições do sociólogo português Almerindo Janela Afonso em seu artigo
de 1989. Nesse sentido, as autoras apontam essa educação, que Vasconcelos chama de alternativa, como uma possibilidade de “escola paralela”

e se caracteriza por poder escolher seus conteúdos, métodos e objetivos livres dos constrangimentos das instruções oficiais; se dirige a
um público não-cativo - por não participar do jogo de atestados sociais que os diplomas estabelece ... Além de escolher seus temas, a liberdade da educação não-formal ou não-escolar se caracteriza
também por poder escolher aqueles apoios que julgam necessários à
sua atividade educativa, por definir a natureza das mensagens (que
podem se valer de conhecimentos científicos mas podem também
condenar a ciência) e por determinar quais as suas intenções no ato
de educar. Ela pode informar, provocar emoções, fazer os educandos
sonharem ou levá-los a criar algo novo em qualquer campo das ciências, das artes ou do domínio do corpo, ou da política... a decisão de
aprender é voluntária. Não há uma obrigatoriedade de permanência e
de freqüência. A participação dos educandos passa por um interesse
nas mensagens que são veiculadas, por uma curiosidade em aprender
certos conteúdos, por um interesse político associativo na aquisição
de certas noções, ou por uma atração pelo ambiente social que é criado no espaço onde se dá o aprendizado
Pensando assim, podemos notar uma completa inversão no sentido pedagógico da educação formal regular - que determina em si seu público cativo e definido. Na educação escolar
não formal o desafio é diferente: ela precisa ser atrativa cativando seu público cotidianamente,
para que assim possa realizar seu trabalho. E é exatamente isso que sentimos na prática da
Escola Piollin.

Convivemos com a expectativa e a apreensão. As crianças do bairro
que ocorrem a Piollin, têm movimento próprio. Um fluxo e refluxo natural. Vêm das escolas que visitamos ou das ruas do bairro do Roger
ou simplesmente atraídas pelo palhaço. Vêm para os balanços; para
todos os brinquedos; com suas pipas; para a casa das bonecas e a alfabetização; para o teatrinho; para a argila; para a areia; com as latas
para a banda de música improvisada; vêm para comer as frutas verdes e maduras; vêm alegres; vêm pela merenda; vêm derrubar as casas de bonecas que as meninas da alfabetização passaram dias
construindo, varrendo, enfeitando; vêm para contar e ver cinema; para pregar peças nos companheiros; tirar as saias das meninas e mangar dos cabelos crespos, das peles escuras, das bocas sem dentes e
dos olhos estrábicos; eles vêm inteiros; vêm pela metade; não vêm.
Convivemos com a dúvida (Relatório Oficial da instituição de 1982 à
SEC/MEC prestando contas do projeto “Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos Culturais existentes no país”)
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Desenvolver atividades e alcançar através delas objetivos educacionais utilizando de
uma metodologia distinta da tida tradicional e por isso mesmo, pouco compreendida, tanto pelo
pessoal da escola – ao que tudo indica - quanto pelas crianças e pelos seus pais, no fundo, se
mostrou naqueles primeiros anos da década de 1980 o maior desafio da Escola. Isto porque,
nem os poucos recursos financeiros e humanos foram tão mencionados nos relatórios quanto
essas questões relacionadas ao método. Percebemos que era através dessas experimentações
que as crianças e, principalmente, os monitores retiravam lições ou aprendizagem que normalmente não adquiririam na escola regular.
Ao contrário do que percebemos em algumas
experiências semelhantes, que falam em educação e transformação social através da arte, observamos que na Escola Piollin, embora a arte tenha sido o instrumento fundante, na prática,
ela parecia ser só mais um instrumento entre tantos, na tentativa de proporcionar uma educação diferenciada. Uma Educação realizada dentro de um processo muito variado que tinha como ação o imediatismo e a convivência quase que individual com cada uma das crianças.
Parecia ser esse sim, o “segredo” para o bom andamento do processo.

...Lutamos ainda hoje por sermos capazes de nos relacionar conforme
nossos limites e discernimentos, luta que não é travada apenas entre
nós, mas que está declarada em todo âmbito da escola (...). É do relacionamento que se estabelecer entre todos, das relações
que formos capazes de manter com essas crianças que resultará o processo de nosso trabalho... (Relatório do projeto “interação entre educação básica e os diferentes contextos culturais
existentes no país” enviado à Sec/Mec 1982, pg. 04) - grifos da autora

Neste ritmo a Escola seguiu até 1984 quando Luiz Carlos anunciou que estava se afastando da instituição para que pudesse dedicar-se mais a sua carreira profissional como ator.
Apesar do desânimo inicial e aparente reflexão/avaliação individual não muito empolgante de
cada gestor/monitor quanto ao trabalho que ajudavam a desenvolver ali, pós o desligamento de
Luiz Carlos a Escola paulatinamente vai buscando encontrar novos contornos para seguir funcionando sem a presença diária de seu principal impulso. Contudo, afastar-se de sua influência
parece não ter sido fácil missão, isto porque entendemos que se não havia clareza da “filosofia”, “metodologia” ou da “educação” que visava a Piollin com Luiz, parece que havia menos
ainda sem ele. O que sentimos é que depois de sua saída só se sabia de uma coisa: era preciso
afastar a dependência que todos (alunos/monitores e gestores) tinham de sua figura e começar
dar prosseguimento ao funcionamento da instituição construindo novos caminhos, ou seguindo
algumas trilhas indicadas por ele anteriormente, mas principalmente, assumindo os desafios
com liberdade para seguirem com seus próprios passos

Dos Anjos (uma das monitoras) coloca o fato do saudosismo de uma
Piollin distante e que todos concordam que são águas passadas, e hoje não se deve mencionar uma coisa que se passou. Os fantasmas de
Luiz Carlos e a Piollin devem ser esquecidos uma vez que hoje deve
renascer das cinzas do Paraíso(Ata de reunião ordinária em
22.10.1984)
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4. “Descolarizar” a educação foi possível na experiência Piollin?

Conforme apresentamos anteriormente, dedicamos o primeiro ano de nossa pesquisa
integralmente à organização do acervo da Piollin. No nosso caso, após esse primeiro contato,
percebemos que nossas potenciais fontes eram tantas e tão múltiplas que tivemos dificuldades
em selecioná-las - disso, falaremos mais adiante. O fato é que quanto mais líamos o corpus
documental e conhecíamos as práticas dos primeiros anos da Escola Piollin mais aprofundávamos nossa “crise existencial interna”: não era possível que naquele ambiente, com aquelas práticas e aquelas condições fosse possível haver algum tipo de situação de educação ou de
aprendizagem. Onde estavam as normas? Onde estava a disciplina? Onde estava a punição aos
maus comportamentos? Onde estava a avaliação? Onde estava o projeto pedagógico? Onde
estava definida a metodologia ou a filosofia da escola? Quanto mais líamos, menos encontrávamos indícios de respostas e mais nos assustávamos. Um destes momentos deu-se quando
nos deparamos com o seguinte relatório
...minha cabeça andava a mil por hora: alfabetização, quebra-quebra,
gritos de ambas as partes, brigas, tapas, pedradas, palavrões, agressão, agressão, agressão... era de enlouquecer. Sandra e Adilson tentavam tudo, mas o resultado era sempre o mesmo, agressão e
destruição da Escola. Diversas vezes escutamos deles (os alunos): “a
escola é de Luis e ele deixa fazer o que a gente quer!”. Nos juntamos
(os monitores), eu Sandra e Adilson e não conseguimos nada. O que
fazer?...
FONTE: Relatório interno de avaliação das atividades no ano de 1983.
Jandira, monitora da Alfabetização.

Essa dúvida nos perseguiu por muito tempo: “esta experiência também pode ser considerada educativa?”, e, começou a ser esclarecida a partir de nossos contatos com outras experiências de educação não formal e posteriormente com as contribuições teóricas daquele que foi
nosso principal interlocutor nesta pesquisa: Ivan Illich - principalmente por meio de seus escritos no livro Sociedade sem escolas de 1985. Este teórico foi fundamental para nossa maior ampliação do universo e sentidos da escolaridade, ensino e aprendizagem. E essa ampliação de
sentidos fez completa e total diferença para a continuidade e as primeiras conclusões desta
pesquisa – apresentadas nesta ocasião.
Uma de nossas principais questões desde o início das discussões a cerca da experiência
vivida pela Piollin foi à necessidade de definirmos o que entendíamos por “escola”, isto por que
estávamos “naturalmente” imbricados de uma referencia escolar extremamente formal que automaticamente guiava nossa olhar, mesmo enquanto pesquisadores, sempre num sentido de
repulsa àquilo que fosse distinto da escolaridade formal aquela a qual “esperávamos” encontrar.
Foi essa a grande “virada” da nossa pesquisa, a grande “surpresa”. O objeto nos surpreendeu
tanto, que nos fez sentir necessidade de preencher uma lacuna de conhecimento que encontrava-se de muitas maneiras vazia em nossas experiências e vivências pessoais, enquanto sujeitos
das nossas educações, e enquanto pesquisadores da educação, era a lacuna da possibilidade
educativa fora dos muros da escola regular. E mais, era a possibilidade de identificação e reconhecimento do valor de uma educação que não a regular. Entretanto, encontrar bibliografia que
discutisse questões especificamente escolares era o mais comum, e por mais que lêssemos,
estas questões regulares passaram a nos interessar menos ainda quando, depois de conhecer
mais a Escola Piollin através das fontes, entendemos que apesar de sua denominação, ela não
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podia ser entendida por nós como uma escola regular nos padrões mais convencionais. Isto
porque, entendíamos esta escola regular vista no sentido de:
...uma organização complexa com uma rede de relações que envolvem aspectos emocionais, intelectuais, administrativos, econômicos.
Sua estrutura é fundamentada numa forte hierarquia de papéis e funções em que as normas e os códigos estão bem definidos (...) A própria transmissão de conhecimentos obedece a um rígido esquema
burocrático. Os horários, a repartição do tempo, o lazer, os exames, o
sistema de controle sobre as pessoas são muito parecidos com os das
organizações industriais e militares. O próprio curriculum é um conjunto de representações que a sociedade faz sobre as atividades que
devem ser desenvolvidas pelas professoras e alunos...
(Pedra, 1997 apud Sales, Monte e Vital, 2004)

Esta perspectiva que vê a instituição escolar como transmissora de conhecimento formal é intrínseca à sociedade Ocidental. Mas, foi de certa forma, historicamente construída, pois
a escola no Ocidente, principalmente depois da primeira Revolução Industrial, passou a ser admitida como a instituição específica para criar e transmitir o novo conhecimento que surgia.
Foi em Sales, Monte e Vital (2004) que encontramos maior percepção sobre essa construção histórica de uma instituição especificamente destinada à educação, a escola. Segundo
estes autores, foi no sec.XVIII com a ascensão da burguesia na Europa que a escola assumiu
esta configuração. Assim a escola passa a ser “formal, transmissora de normas, costumes, valores, comportamentos, aprendizagens, cujo papel não é apenas o de ser guardiã da criança, mas
sobretudo, o desempenhar a função “civilizadora” e “repressora” da personalidade infantil”. Foi
a partir da Revolução Industrial que a escola tornou-se também mecanismo para o enquadramento, submissão e domesticação da incipiente mão-de-obra industrial. São nessas circunstâncias que surgem os primeiros sistemas públicos de ensino inspirados pelos princípios liberais
fazendo a educação tornar-se universal, gratuita, laica, pública e obrigatória, um dever do Estado e um direito do cidadão. “A escola ajudava na constituição das representações de uma sociedade que se construía sob o signo da velocidade e do dinamismo”. Dessa forma, nos séculos
XIX e XX a escola já era a instituição mais poderosa do mundo ocidental e conforme ainda nos
lembram Sales, Monte e Vital (2004)
...em todas as constituições, o ensino primário (1º grau) é consagrado
como um direito inalienável do cidadão e um dever imperativo do Estado. Tudo isso indica uma representação que as nações têm da educação formal...

Sendo assim, realmente a nosso ver, a denominação “escola” deveria ser a última designada a Piollin se a considerarmos sentido oficial do termo. A partir daí, fomos mais além e
seguimos as nossas leituras, em busca de outras possibilidades, outras perspectivas de escola.
Assim, encontramos um sentimento já na década de 1970 na América Latina de “novos tempos” para a educação. Era a sensação que alguns estudiosos tinham, e que Illich apontou, de
que se vivia um tempo de novas necessidades educacionais diante de um sistema de educação,
segundo o mesmo, já ultrapassado e que no fundo, não tinha objetivos realmente de aquisição
e compartilhamento de conhecimento, mas sim, de mercantilização do mesmo.
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...Existe atualmente uma busca por novas saídas educacionais que
deve virar procura de seu universo institucional: é a percepção de
uma teia educacional que aumenta a oportunidade de cada um de
transformar todo instante de sua vida num instante de aparente
aprendizado, de participação, de cuidado... a igualdade de oportunidades na educação é meta desejável e realizável, mas confundi-la
com a obrigatoriedade escolar é como confundir salvação com igreja.
(Illich, 1985)

5. Encontrando as primeiras respostas...

Illich nos mostrou com clareza a importância da ampliação de nossos horizontes educativos, e isso nos fez olhar imediatamente para a Piollin com outros olhos. A partir daí, passamos a observar o cotidiano da instituição como resultado de tentativas da aplicação de outra
maneira de educar, diferente da regular, talvez nem sempre intencionalmente inspirada ou orientada, mas com certeza guiada pela idéia de mudança, de que era possível ensinar e aprender
e ser escola mesmo fora dos padrões.
Logo, passamos a entender “escola” num sentido muito mais amplo como um local criado no intuito de favorecer a aprendizagem e o compartilhamento de conhecimento entre
aqueles que se dispõem a dela fazer parte. Dessa maneira, a escola regular – de acordo com a
definição acima referida – seria apenas um modelo escolar, e não o único, o correto ou o válido
como somos ensinados a acreditar. Talvez seja o modelo majoritário, o valorizado ou até o privilegiado, mas isso a nosso ver, não pode anular ou desconsiderar a existência e o valor de outros tipos escolares. E é num destes “outros” tipos, o não formal, que acreditamos estar
inserido a Escola Piollin. Por isso, é que acreditamos que nosso sentido de escola está muito
mais próximo do que encontramos em Silva (1798) quando ele diz que esta instituição é uma
“casa onde se ensina a dançar, a ler, escrever, esgrimir. Disciplina, criação.” Ora, nesta definição a escola ensina a dançar antes mesmo de escrever e ler – o que nos chamou muita atenção, por que aproximou-se de alguma forma daquilo que pretendemos discutir aqui, discutir a
escola como um ambiente de aprendizado e de acesso ao conhecimento não somente com fins
reprodutivos técnicos, mercadológicos e profissionais, mas como lugar de discussão, de análise,
de crítica, de construção de conhecimento, de favorecimento da liberdade do questionamento,
da liberdade do aprender seja o conhecimento curricular ou não.
Uma vez que entendemos que conhecer é valoroso sempre - seja esse conhecimento
formal ou não, regular ou não – haverá educação onde houver esse sentido naquilo que se ensina ou que se aprende, o que ao nosso ver, é exatamente o caso da educação experimentada
pela Escola Piollin.
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Esta pesquisa situa-se na seara dos estudos historiográficos da educação da infância e
concentra-se em investigar qual seria o lugar destinado aos jardins de infância ou pré-primário
nas ações dos governos entre 1950 e 1963 no estado do Paraná.
Entendendo que prescrições oficiais são ações do governo enfocaremos, neste trabalho, as prescrições para os jardins de infância, buscando entendê-los a partir das lentes de dois
programas paranaenses: o Programa de Experiências para Jardins de Infância de 1950 e o Regimento e Planejamento de Atividades para Jardins de Infância de 1963. Portanto, o recorte
temporal proposto vai de 1950 a 1963.
Para compreendermos qual foi o lugar destinado aos jardins de infância paranaenses
do período demarcado, será necessário respondermos a algumas indagações: quais métodos,
instrumentos, propostas projetam-se para o ensino público pré-primário paranaense, no período
demarcado, dentro do Programa de 1950 e do Regimento/Planejamento de Atividades de 1963?
Quem os projeta, de que lugar e como o faz? Que ideias pedagógicas são defendidas e quais as
representações destas ideias estão postas no interior dessas prescrições? De que modo a docência para os jardins de infância é representada nos programas? Como era o atendimento da
demanda por essa etapa da escolarização? E em relação ao ensino primário, como era esse
atendimento?
A hipótese que perseguimos ao longo do estudo é de que o jardim de infância paranaense foi se configurando neste período histórico nas brechas e sobejos da educação pública,
ocupando um lugar “sobrante”1 na relação com o ensino primário, ao mesmo tempo que ocupara lócus estratégico no bojo de algumas ações governamentais do período, constituindo-se em
escopo de disputas em torno da definição de seus métodos e sua orientação curricular, desígnio
de ordenamento legal e pedagógico.
O primeiro programa foi instituído pela Secretaria de Educação e Cultura do Paraná,
no Governo Moysés Lupion. Responde por sua elaboração o então secretário da educação, professor Erasmo Pilotto. Tal documento é apresentado pelo governo como o primeiro programa
oficial do Paraná voltado para os jardins de infância paranaenses.
O segundo – o Regimento e Planejamento de Atividades de 1963 foram elaborados na
gestão de Ney Braga como governador do estado e do secretário da educação Jucundino da
Silva Furtado. Ainda que de natureza distinta do primeiro2 é, até onde pudemos averiguar por
meio das fontes disponíveis, o próximo documento posto em circulação em nível estadual para
orientar o trabalho nos jardins de infância. Responde pela elaboração do Regimento e Planejamento de Atividades de 1963, a Divisão de Ensino Pré-Primário (DEPP), sob a direção da professora Céres de Ferrante.
O elo de articulação entre essas duas proposições encontra-se na apropriação do Programa de 1950 como uma das referências do Planejamento de 1963.
A orientação deweyana presente no Programa de 1950, prescindindo da orientação
montessoriana - representada principalmente pelas professoras Eny Caldeira e Joana Falce
Scalco - traz para a cena uma série de embates por representações para a definição do currículo destinado aos jardins de infância paranaenses na década de 1950. Por conseguinte, as noções de apropriação e representação (CHARTIER, 1991, 2002) são centrais neste trabalho.
Analisar estes documentos a partir de algumas das representações que os constituíram enquanto proposições do Estado para os jardins de infância, fornece mais elementos para compreendermos o lugar destinado à educação da criança pequena no período em questão.
Também alicerça este estudo uma concepção de currículo compreendido como artefato social (GOODSON, 1991; 1995) e, portanto, uma construção de cada tempo e de cada grupo
social. É possível pensar o currículo, portanto, como uma ferramenta cultural produzida por
aqueles que dele fazem uso, tanto pelos que o controlam quanto pelos que são controlados por
suas prescrições. Por essa via, entendemos que tais programas de ensino paranaenses não fo-
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ram resultado da imposição arbitrária de um grupo no poder, mas constituíram-se como parte
de diversas lutas por representações sobre a educação da infância que circulavam no período e
antes dele. Estas ideias em movimento dialogaram em âmbito nacional em um momento em
que se buscou, como nunca antes, a planificação na política brasileira.
Segundo Gizele de Souza (2004, p.24), a construção dos jardins de infância paranaenses no início do século XX “ancorava-se na hipótese de constituição desta modalidade escolar
como componente de um projeto ampliado de organização do ensino marcado por exemplos
internacionais e nacionais de reformas pedagógicas”. Tal proposta de organização de jardins de
infância e grupos escolares resultaria do conhecimento e “da observação de experiências educacionais consideradas ‘bem-sucedidas’, adequadas aos preceitos da ‘pedagogia moderna’ em
circulação e postas em execução em determinados lugares do Brasil e do exterior” (Idem, ibidem).
Nesse sentido, poderemos perceber ao longo desse trabalho que também os programas para jardins de infância das décadas de 1950 e 1960 foram produzidos a partir de uma
circulação de experiências e estudos a respeito da educação que remontam ao seu surgimento,
mas que adquiriram novos e diversos contornos relacionados ao período e ao lócus social examinados.
As principais fontes da pesquisa foram os Programas de 1950 e 1963, algumas edições do Boletim da Secretaria de Educação do Paraná, Mensagens de Governo, dados do IBGE
e relatos orais de Céres de Ferrante, professora que liderou a D.E.P.P. quando da implantação
do Regimento e Planejamento de Atividades de 1963.
O tratamento metodológico dado aos documentos percorreu a leitura e análise destes
enquanto indícios, sinais em que poderíamos captar diferentes possibilidades de interpretação
da realidade. A identificação dos contextos de produção das fontes bem como a interlocução
com a teoria historiográfica, com a história da educação e da infância nos permitiram ampliar
sua leitura e compreensão. O conceito de documento-monumento de Le Goff (2003) nos norteou, especialmente, na tarefa de desmontar as fontes a fim de compreender seu lugar de produção, suas intenções, como foram produzidas, para quem, por que etc. A partir disso,
entendemos que documentos oficiais ou não, guardados ao acaso ou com o objetivo de perpetuarem-se na memória, todos eles devem ser sujeitos à crítica, todos devem ser analisados e
ressignificados a partir de diferentes miradas: seus sentidos, sua forma, seu lugar de produção,
a serviço de quem e do que existem, quem os produziu, o que dizem, o que não dizem, por que
foram produzidos, seu destino, enfim. Fazer a crítica às fontes é compreender o lugar dessa
produção, suas intenções, entendendo que o que nelas está posto informa sobre quem as produziu e sobre o momento dessa produção. Imprescindível se faz, portanto, conhecer e compreender os contextos nos quais se inserem as fontes.
O percurso da pesquisa nos conduz à conclusão de que o jardim de infância paranaense
de 1950 a 1963 cresce nas fendas da educação pública de forma “sobrante” em relação ao ensino primário ao mesmo tempo em que ocupa um lugar estratégico em algumas ações governamentais, particularmente as prescrições curriculares. Este lócus estratégico se mostra por
meio das disputas travadas em torno da definição de seus métodos, da preocupação com a
formação específica de seus docentes e de seu lugar de proximidade com o primário.
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No sentido de inserir-se e expandir-se no sistema educacional sob reservas: se sobrar uma
sala, se houver uma professora excedente ocupando um lugar de menor prioridade em relação ao ensino primário.
Uma vez que o Programa de 1950 não acompanha um Regimento para os jardins-deinfância, tal qual em 1963.
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1. Instituições Educativas
O movimento de reflexão e re-elaboração da História da Educação é paralelo ao movimento de discussão da própria História. Nesse sentido, novos objetos e novas fontes vão se
delineando a partir da compreensão da História como uma investigação não do passado em si,
mas de indícios a partir dos quais o historiador interpreta o passado. A História não é, segundo
Novaes (1992, p. 11), a passagem de um “amontoado de fatos desordenados e ideias abstratas
atemporais. Como trabalho de pensamento, ela é a retomada de operações culturais começadas antes de nós, seguidas de múltiplas maneiras, e que nós reanimamos ou reativamos a partir do nosso presente”.
Sabemos que “o passado, em sua totalidade, nunca é completamente apreensível” (LOPES e GALVÃO, 2011, p. 30), nossa intenção neste texto é realizar a retomada histórica dos
processos de instalação e desenvolvimento das instituições educativas escolares em Londrina e
região. Portanto, História das Instituições Educativas é o tema deste texto, decorrente do trabalho desenvolvido em pesquisas anteriores, cujos resultados mostraram a necessidade e pertinência da coleta, sistematização e guarda material que possa se constituir em fontes para o
desenvolvimento de pesquisas a respeito da História da Educação Regional. O presente texto
oferece alguns resultados do projeto de pesquisa que tem como foco a sistematização de dados
documentais (arquivos) e memórias (depoimentos dos protagonistas) que retratam esta fatia da
história da educação escolar no Brasil.
Adotamos como recorte temporal inicial o ano de 1936, data da criação da primeira escola pública de Londrina no Paraná, intitulada Grupo Escolar Hugo Simas, e como recorte temporal final os anos 2000 quando foram criadas as escolas mais recentes. Tal recorte justifica-se
pela própria história da cidade e pelo processo de constituição da sua rede de ensino.
Este projeto de inventariar fontes para a História das Instituições escolares se insere no
processo de instalação do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Educação – LEPHE,
sob a responsabilidade da área de História da Educação do departamento de Educação do (CECA) Centro de Educação, Comunicação e Artes da (UEL) Universidade Estadual de Londrina.
Entre as atividades propostas para este espaço está a constituição de referências a respeito das
escolas de Londrina, com o intuito de sistematizar fontes para pesquisa e ensino em História da
Educação.
Entendemos que o registro sistematizado das histórias locais representa um avanço no
campo de conhecimento da área, possibilitando construir novas visões a respeito de suas instituições educativas, à semelhança do que vem sendo desenvolvido em outros centros do país. A
preservação da memória é uma das dimensões do processo de constituição da identidade das
instituições, possibilitando a “compreensão histórica” dos fenômenos educativos, como diz
Nóvoa (2005).
Quando trabalhamos na (re)construção da História da Educação o conceito de memória
(individual ou coletiva) é crucial. “A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas” (LE GOFF, 2003, p.419).
Destoando dos filmes de ficção, sabemos que “não existe uma máquina de voltar no
tempo, a não ser aquela que funciona em nosso cérebro, com materiais fornecidos por gerações passadas” (BLOCH, 2001, p. 74).
Não podemos esquecer que a memória é construída também pelas relações de poder.
Nas palavras de Le Goff (2003, p. 422)
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Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os
silêncios da história são reveladores destes mecanismos de manipulação da memória coletiva.
Anterior ao conceito de memória seria interessante elucidar o que entendemos por história. Bloch (2001, p. 52) afirma que a história não é a ciência do passado, pois “a própria ideia
de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência é absurda. O objeto da história é,
por natureza, o homem”, ou ainda, os homens no tempo. Entendemos também que o passado
já aconteceu, não temos a possibilidade de modificá-lo, o que nos compete é conhecer sobre
esse passado, levando em consideração um cabedal de fontes que pode nos proporcionar essa
retomada. Lopes e Galvão (2001, p. 77) corroboram:
Em sua inteireza e completude, o passado nunca será plenamente conhecido e compreendido; no limite, podemos entendê-lo em seus fragmentos, em suas incertezas. Por mais que o pesquisador tente se
aproximar de uma verdade sobre o passado, apostando no rigor metodológico, permanecem sempre fluídos e fugidios os pedaços de história que se quer reconstruir. Mas, mesmo em sua imponderabilidade,
como ter acesso ao passado? Certamente através dos traços que foram deixados, dos vestígios não apagados que representam ou que
dizem sobre a vida de homens e mulheres das sociedades passadas.
Entendemos, assim como Zequera (2002, p. 93) que é impossível tomar o passado como objeto de pesquisa, o que nos cabe é perceber que os “[...] resíduos são a presença viva do
passado, que faz possível o conhecimento histórico, sobre os quais o historiador interpreta o
passado”, acreditamos que a pesquisa proposta, ao resgatar “resíduos do passado”, venha contribuir para a historiografia da educação local.
Concordando com Nóvoa (1999) que a recuperação da história local permite reconstruir
as intencionalidades e interesses que nortearam seu processo, permitindo a compreensão ampliada da sua configuração atual, acreditamos também na contribuição deste trabalho para a
constituição da história da educação do país.
Recentemente, a influência da Nova História se faz presente nas pesquisas em História da Educação abrindo novas perspectivas para a definição de objetos de investigação como
as práticas escolares e a sua organização tomando como fontes tanto diferentes tipos de documentos quanto depoimentos de seus protagonistas. Nesse sentido, as instituições educativas
passam a constituir campo fértil de investigação em história da educação. A partir de Thompson
(1981) entendemos a história como um conhecimento seletivo, provisório e inacabado, que,
portanto, enseja novos problemas, novas abordagens, novos métodos e fontes (Le Goff , 1979),
a educação como prática cultural e social se faz presente nas pesquisas em História da Educação abrindo novas perspectivas para a definição de objetos de investigação como as práticas
escolares e a sua organização do ponto de vista dos seus protagonistas.
A busca de diferentes formas de apresentação de indícios a respeito desta história é
respaldada por Magalhães:
A história de uma instituição educativa constrói-se a partir de uma investigação coerente e sob um grau de complexificação crescente, pelo
que, à triangulação entre os historiais anteriores, à memória e ao arquivo se haverá de contrapor uma representação sintética, orgânica e
funcional da instituição – o seu modelo pedagógico. São múltiplas as
virtualidades deste esforço de síntese, desta construção orgânica,
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compreensiva e explicativa, que permite reavaliar toda a análise historiográfica anterior, incluindo o seu sentido hermenêutico, e preparar,
de forma estruturada, a síntese final – a história da instituição educativa (MAGALHÃES, 1999, p.72).
No caso do trabalho de que trata este texto, o foco central é coletar, sistematizar e disponibilizar para futuros estudos os registros escolares, nos seus diferentes suportes (material
impresso, depoimento, material fotográfico, material didático, objetos escolares, entre outros).
Recorrentemente pesquisadores em História da Educação apontam a dificuldade de
acesso a informações a respeito da história das instituições educativas, comprometendo a compreensão de um espaço significativo da “construção social das coisas humanas”, como afirma
Nóvoa (1999).
Superar esta lacuna, com a organização e sistematização de fontes para a constituição
de “uma abordagem historiográfica dos fenômenos educativos, (re)construindo-os e representando-os discursivamente”, segundo Magalhães (1999, p. 68) é a meta deste projeto. Esse autor salienta que uma pesquisa histórica assume o caráter de originalidade e criatividade quando
lança mão de fontes primárias inéditas ou faz releituras de fontes secundárias, num processo
de reconceitualização, em que o conhecimento anterior é revisto, complementado, contestado,
apresentado em novas visões. A sistematização de fontes primárias inéditas deve permitir novas
leituras a respeito da educação escolar na região de Londrina, assim como deve possibilitar novas leituras da historiografia local.
Ainda segundo o mesmo autor, há três conjunto de fontes que devem ser objeto de
pesquisa história de instituições educacionais, quais sejam, (a) historiais anteriores (material
produzido pelas escolas, presentes nos seus projetos pedagógicos e/ou em documentários e
página na internet com informações a respeito da sua história; ou ainda, livros, artigos em periódicos, dissertações e teses cujo foco tenha sido o estudo de uma instituição escolar); (b) arquivo (refere-se a toda produção documental das unidades, ou seja, os documentos internos e
demais formas de registro das atividades desenvolvidas, registros escolares (de professores,
direção, coordenação, alunos), livros de atas, regimento, projetos educativos ou pedagógicos,
programas de disciplinas ou curso, relatórios, acervo fotográfico, equipamento escolar, cadernos escolares, trabalhos produzidos por alunos e professores) e (c) memória (conjunto de informações fornecidas pelo depoimento de pessoas que tenham sido protagonistas da história
das escolas estudadas).
Apesar de memória, segundo Magalhães (1999), poder não se confinar à dimensão oral
e arquivo não se restringir ao que está escrito, para efeito deste trabalho será considerado arquivo o conjunto de documentos e textos produzidos internamente nas instituições e memória
como a recuperação da memória individual dos protagonistas das instituições.
A história de uma instituição educacional é rica de detalhes que escapam às possibilidades dos estudos que tem por objeto seus aspectos estruturais e/ou teóricos, razão pela qual
terá inicio com os documentos e deve se completar com o depoimento dos seus professores,
uma vez que
O quotidiano de uma instituição educativa fica representado por defeito, nos registros e fontes de informação, havendo mesmo dimensões
desse quotidiano, cuja memória se apaga com a mudançados atores e
muitas outras que são regularmente destruídas (MAGALHÃES, 1999,
p.69).
Neste sentido, os historiais anteriores e os arquivos devem oferecer um panorama geral
contemplando as diretrizes básicas do processo que a instituição vivenciou, fornecendo um primeiro critério de investigação sobre a realidade a ser historiada.
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Metodologicamente, amparadas nas especificações de Magalhães (1999), adotamos
como primeiro encaminhamento para o desenvolvimento da pesquisa o mapeamento inicial das
escolas da cidade em questão, desta forma, outro recorte fez-se necessário, escolher a modalidade de ensino a ser trabalhada e para isso optou-se pelas escolas da rede estadual de ensino.
Tal decisão se respalda no fato de ser esta a rede mais antiga da cidade, mesmo considerando
a existência de uma escola confessional cujo ano de fundação é o mesmo da abertura do primeiro grupo escolar público da cidade. A escola confessional já foi pesquisada em uma dissertação de mestrado, podendo constituir-se em fonte de pesquisa no momento de estudo da rede
privada.
Para o levantamento das informações dos arquivos e documentos de cada unidade escolar está sendo utilizada uma ficha de registro e controle, com o intuito de padronizar o registro das informações existentes. Importante destacar que temos clareza das condições
limitativas quando nos lançamos a campo no intuito de localizar e catalogar a documentação
presente nas escolas de Londrina, tendo em vista as perdas, as escolhas dos compiladores de
documentos e a qualidade da documentação encontrada (LE GOFF, 2003).
Devemos problematizar ainda a ausência de documentos, o que o autor denomina de
silêncios da História, isso pode ser percebido quando se questiona a documentação histórica
“sobre as lacunas, sobre os esquecimentos, os hiatos, os espaços em branco da história. Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio e fazer a história a partir dos documentos e da
ausência de documentos” (LE GOFF, 2003, p. 109). Nesse sentido, consideramos que os depoimentos, ao expressar dimensões inacessíveis da história documentada, apresentando elementos do cotidiano que dificilmente são registrados, oferecem, também, indícios que
complementem os registros, diminuindo suas lacunas.
A partir do mapeamento inicial, estão sendo trabalhados os historiais anteriores das escolas, ou seja, os registros encontrados no sitio da Secretaria de Educação do Paraná1, nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, para, na seqüência, definirmos uma ordenação para a
localização e caracterização dos arquivos de cada escola.
Os resultados até aqui sistematizados correspondem ao que Magalhães (1999) classifica
como historiais anteriores, ponto de partida para a pesquisa nos arquivos das unidades escolares e para coleta de depoimentos. Londrina conta com: 74 unidades escolares da rede estadual,
oferecendo educação infantil (três unidades), ensino fundamental e médio, profissionalizante,
educação de jovens e adultos, educação especial, alem de uma universidade estadual. As 94
unidades escolares da rede municipal ofertam educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A rede privada, com 191 unidades escolares, oferece todos os níveis da educação
básica, ensino profissionalizante e superior.
Das 74 unidades escolares da rede estadual, 51 foram mapeadas:

CD-ROM DE ATAS | 1692 | COLUBHE 2012

As escolas das décadas de 1930 e 1940 foram objeto de texto apresentado no VI
CBHE2. O material coletado permitiu constatar que em 1936 foi criada uma única escola, Grupo
Escolar Hugo Simas; nos anos 1940, foram criadas seis escolas: em 1943, Escola Benjamin
Constant; 1945, a Escola de Professores e a Escola José de Anchieta; em 1946, Escola Vicente
Rijo; 1947, Escola Willie Davids; 1948, Escola Newton Guimarães.
Os anos 1950 apresentaram quatro novas escolas, sendo duas delas nas dependências
de igrejas e a terceira em uma loja maçônica, ao estilo do que Faria Filho e Vidal (2000) denominam “escolas de improviso”. O aumento da demanda escolar, característico da década de
1950 na realidade brasileira, no caso de Londrina foi, pelo menos parcialmente, atendida nas
décadas de 1960 e 1970 com a criação de sete novas unidades em cada década.
O aumento significativo do número de escolas ocorre na década de 1980 com a criação
de 19 unidades. Um dado a ser conferido diz respeito ao aumento da população urbana em
função da gradativa extinção da cafeicultura. As décadas de 1990 e 2000 apresentam a criação
de sete e quatro unidades escolares respectivamente.
Considerando que este é um projeto de pesquisa em andamento, os dados aqui apresentados expressam as informações relativas às escolas criadas no período 1950 a 2008, no
que se refere ao período de criação das escolas do sistema estadual e sua vinculação institucional inicial.

As escolas
No grupo criado na década de 1950, quatro escolas, a constante é a abertura de classes por iniciativa de particulares ou instituições não educacionais: a Escola Dario Vellozo foi criada pela maçonaria em 1958, sendo conhecida como Escolinha da Maçonaria. Nossa Senhora
de Lourdes foi criada a partir de uma sala de aula na casa paroquial da Igreja do mesmo nome,
em 1959. A escola Carlos Dietz, criada em 1960, ainda apresenta o mesmo processo: é aberta
por iniciativa religiosa como Escola Paroquial, oferecendo ensino primário, há indícios de que os
professores tenham sido contratados pelo Estado, mas a escola era mantida pela comunidade
religiosa em parceria com a Prefeitura que mantinha um curso noturno. Ao final da década de
1960 (1967) é criada a escola São José, em espaço originalmente destinado a ser a casa do
vigário, cuja construção foi realizada pela comunidade. Já o Instituto Londrinense de Educação
de Surdos tem seu inicio em uma sala de um grupo escolar, por iniciativa da diretora.
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QUADRO 1 – Escolas da década de 1950
Escola

Data

Vinculação Inicial

Nome atual

Escolinha da maçonaria

1958

Maçonaria

CE3 Dario Vellozo

Casa Paroquial Nossa Senhora de

1959

Igreja católica

CE Nossa Senhora de

Lourdes (1976 – Complexo Escolar)
Instituto Londrinense de Ed. Sur-

Lourdes
1959

Diretora de Grupo Escolar

dos

Instituto Londrinense
de Ed. Surdos

Escola Paroquial Padre Carlos Dietz

1960

Religiosos Palotinos

EE4 Padre Carlos Dietz

Durante a década de 1960 foram abertos vários Grupos Escolares, alguns, posteriormente passaram a oferecer outros níveis e modalidades de ensino: Grupo Escolar Machado de
Assis; Grupo Escolar da Vila Yara; Grupo Escolar do Jardim Londrilar; Grupo Escolar da Vila Recreio; Grupo Escolar Jardim dos Bancários. Interessante destacar que o movimento de crescimento da cidade, na época com cerca de 30 anos, é acompanhado pela criação de grupos
escolares, ou seja, o Estado expressa a intenção de oferecer escola primária para os diferentes
segmentos e espaços da população.
Nesta mesma década uma escola tem seu momento inicial um pouco diferenciado: o
Ginásio Estadual de Aplicação, criada pelo poder publico em 1960, por iniciativa de um professor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Londrina, para funcionar junto a esta Faculdade como campo de estágio e experimentação. Como a própria Faculdade, o colégio também
ocupa dependências de um Grupo Escolar Hugo Simas.
Também nos anos 1960, a Escola Marcelino Champagnat foi criada pelo Estado como
Ginásio, sem espaço próprio, passando seus dois primeiros anos em salas emprestadas de duas
instituições educacionais confessionais da cidade, até que um prédio escolar fosse desocupado
pela construção de sua sede e esta escola pudesse ocupar prédio próprio. A Casa Escolar São
José, criada como escola primaria sem a participação do poder publico, por iniciativa da comunidade em espaço da Igreja Católica, posteriormente é assumida pelo Estado como Grupo Escolar. Inicio semelhante tem a Casa Escolar Sagrada Família.
QUADRO 2 – Escolas da década de 1960
Escola
Grupo Escolar Jardim dos Bancá-

Data

Vinculação inicial

Nome atual

1966

Poder publico

CE Gabriel Martins

1967

Poder publico

CE Marcelino Cham-

rios
Ginásio Marcelino Champagnat
(1973 – Complexo Escolar)

pagnat

Casa Escolar São José

1967
1964

Igreja e comunidade
Igreja

CE São José

Casa Escola Sagrada Família (1975

1970

Poder publico

CE Euzébio B. de Mene-

1970

Poder publico

1970

Poder publico – Estado e prefei-

CE Sagrada Família

– Complexo Escolar)
Ginásio Estadual do distrito São
Luiz
Ginásio Est. do Jardim Bandeiran-

zes

tes (1975 – Complexo Escolar)
Grupo Escolar Jardim Bandeirantes

CE Antonio Moraes Barros
EE Kazuco Ohara

tura

Cabe destaque para a expressão Casa Escolar, sendo criadas por instituições confessionais e
iniciando seu funcionamento sem o apoio do Estado, essas unidades parecem denominar-se
Casa Escolar como forma de equiparação aos Grupos Escolares criados na época.
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As escolas criadas na década de 1970 têm como característica comum serem resultado
de iniciativa do poder público, ainda que muitas vezes em situações precárias em termos de
espaço e condições de infra-estrutura. Podemos identificar um grupo destas escolas, criadas no
inicio da década, inicialmente como Ginásio, dividindo prédio com Grupo Escolar, caracterizando
dualidade administrativa. Neste caso estão o Ginásio Estadual do Distrito de São Luiz, o Grupo
Escolar do Jardim Bandeirantes e o Ginásio Estadual do Jardim Bandeirantes. Seus prédios foram construídos pela prefeitura municipal e pelo governo do Estado. Nesta década as próximas
escolas criadas foram posteriores a reforma de ensino de 1971, todas destinadas ao ensino de
1º grau; em 1977 foram criadas: Escola Jardim Paraíso - Ensino de 1º Grau; Escola Polivalente
(construída pela FUNDEPAR5 com recursos norte americanos); Escola Albino Feijó Sanches; Escola Célia Moraes de Oliveira; Escola Estadual Benedita Rezende. Neste período a única escola
de 2º grau criada pelo poder publico é Colégio Estadual Profª Maria do Rosário Castaldi – ensino de 2º grau (profissionalizante), que em acordo com a proposta de Lei 5692/71, foi construída pelo governo do Estado em convenio MEC – PREMEN SEED-PR.
QUADRO 3 – Escolas da década de 1970
Escola
Escola Jardim Paraíso - Ensino de

Data

Vinculação inicial

Nome atual

1977

Poder publico

CE Professora Beahir

1º Grau
Colégio Polivalente

Edna Mendonça
1977

Poder publico – FUNDEPAR +

CE Polivalente

empréstimo norte americano
Escola Albino F. Sanches

1978

Poder publico

CE Albino Feijó Sanches

Escola Profª. Célia Moraes de Oli-

1978

Poder publico

CE Profª. Célia Moraes

veira
Colegio Estadual Prf. Maria do Ro-

de Oliveira
1978

Poder publico

sario Castaldi

CE Prpfª Maria do Rosario Castaldi

Escola Estadual Benedita Rezende

19789

Poder publico

CE Bendita Rezende

Escola Municipal do Conjunto Habi-

1980

Poder publico

CE Ubedulha C. de Oli-

tacional Luiz de Sá

veira

Nas décadas de 1960 e 1970 aparece uma figura interessante no que diz respeito á organização escolar, são os complexos escolares. No período algumas escolas são denominadas
“Complexo Escolar” e / ou unidades integrantes de um complexo escolar. Segundo o Thesaurus
Brasileiro da Educação (Brased) INEP encontramos:
Conjunto de serviços educacionais reunidos em um só lugar, para
atender às necessidades de estudantes que têm idades distintas. (cf.
Unesco) Reunião de dois ou mais estabelecimentos de ensino próximos, cada um especializado em determinado setor da escolarização,
com o objetivo de desenvolver a cooperação não só entre si, mas
também entre outras entidades existentes na comunidade, a fim de
aproveitar a capacidade ociosa de uns e suprir as deficiências de outros. (cf. Lei 5692/71; Chagas, Valmir. - Mais que uma reforma: uma
nova concepção de escola. Rev. Escola ( supl.) out. 1971) - Conjunto
de estabelecimentos de ensino agrupados dentro de uma mesma localidade, visando a propiciar intercomplementaridade ou entrosagem.(cf. I GLOTED)
Tal forma de organização, em complexos escolares e suas unidades escolares é, no caso do Paraná anterior à Lei 5692/71 que em seu Art. 2º prescreve a utilização dos seus recursos materiais e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes.
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Considerando que esta forma de organização foi encontrada de 1969 até 1973, podemos trabalhar com a hipótese de que as modificações do sistema escolar do Estado do Paraná
se anteciparam à legislação do governo militar, com a criação dos chamados "Complexos Escolares", reunindo "unidades integradas" (escolas de pequeno porte) em torno das escolas de
maior porte.
Como já foi indicado, sendo esta uma pesquisa em andamento, é possível elaborar mais
perguntas que respostas a partir desta primeira sistematização, por exemplo, não fica claro na
documentação consultada o critério utilizado para a definição dos complexos escolares. Observamos que há escolas que são indicadas como Complexos escolares e, pouco tempo depois
passam a ser unidades de um complexo. Tais respostas serão, provavelmente, encontradas em
outros documentos de cada uma das unidades escolares.
A década de 1980 é marcada pela criação de um número maior de escolas comparando
com os períodos anteriores, foram criadas 19 escolas, a maior parte delas ofertando ensino de
1º grau (1ª a 8ª serie) e localizadas nos novos conjuntos habitacionais criados a partir da década de 1970, como é demonstrado no quadro abaixo.
A característica mais marcante das escolas a partir deste período é a participação do
poder publico na sua criação. Pudemos constatar que essa participação muitas vezes se concretizou em parcerias entre o Estado e o Município, quer seja pela utilização de prédios e escolas
municipais para instalação de escolas estaduais, quer seja pelo compartilhamento dos espaços
escolares entre as duas instâncias públicas.
QUADRO 4 – Escolas da década de 1980
Escola

Data

Vinculação inicial/nivel

Nome atual

Escola Municipal do Conjunto Habi-

1980

Poder publico estadual, em

CE Ubedulha C. de Oli-

escola municipal, 1º grau com-

veira

tacional Luiz de Sá

pleto
Escola Doutor Olavo Garcia Ferreira

1982

Poder publico estadual – 1ª a

EE Dr Olavo Garcia Fer-

4ª e depois 5ª a 8ª series

reira da Silva

1983

Poder publico estadual – pré-

CE profª Dea Alvarenga

da Silva
Escola Estadual Jardim São Francisco

escola a 8ª serie

Escola Municipal do Conjunto Habi-

1983

Poder publico municipal, no

CE Humberto Puiggari

tacional Ernani Moura Lima

1984

inicio 1ª a 4ª serie, depois 5ª a

Coutinho

8ª
Escola Estadual do Conjunto Aqui-

1983

les Stenghel
Escola Estadual Conjunto Vivi Xavi-

Poder publico estadual
1ª grau

EE Prof. Lauro Gomes
da Veiga Pessoa

1983

Poder publico estadual

CEEBJA LONDRINA

1984

Poder publico estadual

Escola Estadual do Parque Ouro

1984

Poder publico estadual em es-

CE profª Cleia Godoy

cola municipal, 1º grau

F.Silva

Poder publico estadual em es-

EE Dr. Fernando de

cola municipal, 5ª a 8ª serie

Barros Pinto

Poder publico estadual em es-

CE Profª Olympia Mo-

cola municipal, 2º grau

rais Tormenta

Poder publico estadual em es-

EE profª Vani Ruiz Vies-

cola municipal, 1º grau

si

Poder publico estadual em pré-

CE Ana Molina Garcia

er

CE profª Lucia B. Lisboa

1º grau
CEEBJA LONDRINA

1º grau
Branco
Escola Municipal Dr. Fernando de

1984

Barros Pinto
Colégio Estadual Professora Olym-

1984

pia Morais Tormenta
Escola Estadual do Conjunto Habi-

1985

tacional São Lourenço
Escola Estadual do Jardim Panorama

1986

dio cedido pela prefeitura 1º
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grau
Unidade Escolar Jardim Eldorado

1987

Poder publico (estado e prefei-

EE Jardim Eldorado

tura) 1º grau
Escola Estadual do Conjunto Habi-

1987

tacional Annibal de Siqueira Cabral
Escola Estadual do Conjunto Ruy

1987

Virmond Carnascialli
Escola Estadual do Conjunto Habi-

1988

tacional Milton Gavetti
Programa de Ação Educativa para

1989

Adultos / PAE – CES / UEL

1997

Escola Adelia D.Barbosa

1989

Poder publico estadual em es-

CE Profª Maria José

cola municipal, 1º grau

Balzanelo Aguilera

Poder público estadual em es-

CE Pe. Wistremundo

cola municipal, 5ª a 8ª serie

Roberto Perez Garcia

Poder publico estadual em es-

EE Monsenhor Josema-

cola municipal, 5ª a 8ª serie

ría Escrivá

UEL – poder publico

CEEBJA Herbert De
Souza

Poder publico estadual em es-

CE Profª Adélia Dionísia

cola municipal, 5ª a 8ª serie

Barbosa

Como pode ser observado, neste período já se manifesta o movimento de separação
entre os anos iniciais e os finais do 1º grau. A existência de duas mantenedoras, Estado e Município na mesma unidade escolar pode ter significado alguns problemas no gerenciamento do
conjunto, aspecto a ser investigado nas visitas e levantamentos de campo.
O período 1990 a 2000 apresenta número menor de criação de escolas e foi permeado
pelas mudanças de legislação, como será apresentado a seguir; ainda assim observa-se a utilização de espaços escolares municipais para implantação de escolas estaduais, indicando a preocupação em estender o nível de escolarização ofertado, especialmente nos novos
agrupamentos urbanos. Cabe destaque para a criação de uma escola que atende o sistema carcerário.
QUADRO 5 – Escolas da década de 1990 e 2000
Escola
Escola Estadual do Conjunto Habi-

Data

Vinculação inicial/nível

Nome atual

1992

Poder publico estadual, 1º grau

CE Tsuru Oguido

1993

Poder publico estadual em es-

CE Profª Rina Maria de

cola municipal – 1º grau suple-

Jesus Francovig

tacional Santa Rita II,
Escola Estadual Professora Rina
Maria de Jesus Francovig

tivo
Secretaria de Estado da Justiça

CEEBJA Prof Manoel

Atendimento de população carcerá-

e da Cidadania – SEJU e a Se-

Machado

ria

cretaria de Estado da Educação

CEEBJA Prof Manoel Machado

1994

– SEED.
Escola Estadual Prof. Dr. Heber

1995

Soares Vargas
Escola Estadual Thiago Terra

1997

Poder publico estadual e muni-

CE Prof. Dr. Heber Soa-

cipal – 1º e 2º graus

res Vargas

Poder publico estadual em es-

CE Thiago Terra

cola municipal – 5ª a 8ª serie
Escola Estadual do Conjunto Habi-

1998

tacional Antares
Escola Estadual Conjunto Habitaci-

2000

onal Jamile Dequech
Escola Professora Maria Helena

2002

Davatz
Escola Roseli Piotto Roehrig

2002

Poder publico estadual – Ensino

CE João Rodrigues da

Fundamental II

Silva

Poder publico estadual – Ensino

CE Prof.Carlos Augusto

Fundamental II

Mungo Genez,

Poder publico estadual em es-

CE Profª Maria Helena

cola municipal – Ensino Médio

Davatz

Poder publico estadual – Fun-

CE Profª Roseli Piotto

damental II e Ensino Médio

Roehrig
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Escola: WARTA

2008

Poder publico estadual em es-

CE WARTA,

cola municipal Fundamental II
e Ensino Médio
Colégio Estadual de Guaravera

2009

Poder publico estadual em es-

CE de Guaravera

cola municipal Fundamental II
e Ensino Médio

Considerando com Le Goff (2003, p. 34) que “a contradição mais flagrante da história é
sem dúvida o fato do seu objeto ser singular, um acontecimento, uma série de acontecimentos,
de personagens que só existem uma vez, enquanto o seu objetivo, como o de todas as ciências, é atingir o universal, o geral, o regular”, podemos sintetizar o desafio proposto neste trabalho como o de contribuir, a partir do estudo das singularidades expressas na história da
escola em Londrina, para a constituição de uma história da educação escolar brasileira.
O projeto de inventariar fontes é redimensionado, e ao estabelecermos os primeiros
contatos com as escolas, revivemos naquele ambiente todo o universo da educação (alunos,
material escolar, livros, provas, atas) sob uma outra perspectiva, agora de investigadores e o
que nos motiva é “o espetáculo da busca, com seus sucessos e reveses” (BLOCH, 2001, p. 83).
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Introdução
O ideário republicano democrático vislumbrava a educação popular como imprescindível
para a consolidação do novo regime. Um regime político que se defendia como sendo do povo
que exigia, para realmente existir, uma sólida organização escolar que oferecesse formação
política para todos os cidadãos, sendo primordial a compreensão fundamental dos seus
deveres. A difusão da educação popular deveria ser, portanto, o primeiro dever do Estado.
Garantida a liberdade do ensino, entendida como liberdade de abrir escolas, cabia ao estado a
responsabilidade maior na educação do povo.
Para Carvalho (1998), regenerar as populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, era
o que se esperava da educação. Ela era a redenção nacional. A “educação nacional” foi um
projeto de formação moral e cívica do homem brasileiro, o qual seria preparado para compor a
nação. Segundo os pareceres de Rui Barbosa, de 1882, nos quais a instrução é estabelecida
como o meio mais eficaz para a formação intelectual e moral de “um povo-criança, ignorante”,
que necessita, por essa razão, de uma “elite ilustrada disposta a irradiar suas luzes com vistas à
prosperidade da nação arquitetada”.
A escola reformada, ou a educação nacional é o antídoto da rebelião das massas
porque trará, não apenas o conhecimento, mas as normas de conduta socialmente aceitas.
Neste sentido, a instrução se acha envolvida em um âmbito maior, o da educação cívica, já que
a ação moralizadora estaria contida nas entrelinhas de cada matéria ensinada. (BOTO: 1999).
A escola primária pensada e imaginada conseguiria responder a essas aspirações?
Quem deveria fazer parte dessa nação? A modalidade dos grupos escolares paulistas abordada
nos trabalhos de Souza (1998) remetem as essas temáticas da escola. Qual era o ideal nacionalista que estava sendo proclamado? Quem eram os alunos das escolas? Que identidade queria
foratalecer?
No início do século XX, as construções de prédios para grupos escolares e escolas normais no estado de São Paulo foram responsáveis pela constituição de uma das mais importantes e expressivas arquiteturas escolares do país. Importando da Europa estilos arquitetônicos
como o neoclássico e o eclético, essas construções serviram de propaganda das realizações do
poder publico no campo educacional, simbolizando a importância da educação popular no projeto político.
Este trabalho busca identificar as organizações escolares do início do período republicano, observando as multiplicidades de escolarização neste período. Aborda a cidade de Rio Claro,
interior de Estado de São Paulo, compreendendo o período de 1900 a 1930.

A escolarização no período republicano.
As estratégias de escolarização vêm sendo estudadas e discutidas por muitos
pesquisadores na atualidade. Biccas e Vidal (2008) apontam que a ideia de escolarização pode
ser concebida tanto aos modos como o Estado quanto às maneiras como os grupos sociais
organizam e produzem a escola como instituição social de controle das populações e de
transmissão cultural. Destacam ainda, que a esse conceito combinam processos pelo qual a
sociedade constitui o escolar como referência simbólica, ou seja, as representações sobre o
lugar e o espaço social da escola.
Cabe enfatizar que a escolarização não é uma estratégia instaurada apenas pelo
Estado, mas também por movimentos populares, igrejas, imigrantes entre outros. Chapoulie e
Briand (1994) ao propor a discussão quanto à instituição escolar e a escolarização destacam
esta temática, ou seja, propõe ao leitor pensar outras formas de escolarização que não seja
apenas a partir dos sujeitos. A como adotar uma perspectiva institucional, pensar as
propriedades destas instituições e seu funcionamento. A escolarização pode ser estudada por
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demandas segundo os autores e estas podem ser da família, os movimentos sociais, de grupos
de interesses, igrejas, comunidades locais, administradores de estabelecimentos ou por parte
do sistema escolar, políticos, entre outras, desta forma, é preciso entender a escolarização com
uma forma de interação da instituição e uma população diferenciada conforme diferentes
princípios.
Neste sentido, a escola deve ser entendida com uma instituição social, presente na
dinâmica da sociedade. Quando nos propomos a pensar nas estratégias de escolarização
estamos também estudando processos de institucionalizações. Neste sentido, os fatos de
escolarização devem ser estudados como fatos institucionais.
No caso específico deste trabalho que se propõe a verificar as estratégias de
escolarização na cidade de Rio Claro, interior do estado de São Paulo. A cidade como grande
parte de outras do interior no início do período republicano passaram por diversas
transformações. Ela foi uma das grandes cidades produtoras de café e viu em seu
desenvolvimento um grande destaque com a chegada das linhas férreas. O oeste paulista como
foi chamado essa região também se despontou pela participação na política regional.
O poder local de Rio Claro, e o partido republicano sempre tiveram proximidades.
Desde os primórdios do movimento republicano em São Paulo, as representações locais se
destacaram. Segundo Davids (1968), em 1872, o partido republicano local já estava organizado
mantendo contato com a Comissão Permanente sediada em Campinas, com o Partido do Rio de
Janeiro. Em 1873, enviou representante ao 1° Congresso Republicano Provincial, realizado em
São Paulo. Em 1879, elegeu-se o segundo diretório e em, 1880 elementos republicanos
concorreram às eleições municipais.
Compunha o partido republicano, profissionais liberais, os grandes fazendeiros, os
coronéis entre outros personagens. Em Rio Claro, dois nomes se destacaram: Joaquim Augusto
de Salles e Marcelo Schmidt.
Joaquim Augusto Salles, irmão de Manuel Ferraz de Campos Salles que foi presidente
da república entre 1898 e 1902, era proprietário de fazendas de café em Rio Claro. Foi sob seu
domínio que foi instalada em 1900 a primeira escola pública – Grupo Escolar – que por força do
poder político local foi chamado de Grupo Escolar Coronel Joaquim Salles.
Em 1900, foi também instalada a Central Elétrica de Rio Claro, produzindo energia na
Usina Hidrelétrica Corumbataí. A cidade era iluminada com lâmpadas de arco voltaico, desde
1895, e já possuía rede telefônica. Em 1904, foram concluídas as obras do Grupo Escolar
Joaquim Salles (em 1900 funcionava com classes masculinas e femininas separadamente) que
passou a funcionar com dez classes. Em 1919, o grupo já funcionava em dois períodos com
dezoito classes.
Marcello Schmidt, o segundo nome do grupo dos republicanos em Rio Claro, trabalhou
na construção da linha da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, proprietário de fazendas de
café, em 1904 vence Salles nas eleições municipais e permanece no poder até 1913. O segundo
grupo escolar "Marcelo Schmidt" foi instalado em 1908. O terceiro Grupo Escolar só foi
instalado em 1925, denominado “Irineu Penteado”.
A origem desses grupos reporta entre outros aspectos o poder da aristocracia rural do
café – em São Paulo - e seus respectivos coronéis, patentes dos patronos de inúmeras escolas
do período em todo o interior.
No estado de São Paulo, durante a Primeira República, o ensino primário era oferecido
oficialmente em diferentes modalidades de escolas: grupos escolares, escolas isoladas, escolas
reunidas e escolas noturnas.
Os estudos de Souza (1998) oferecem dados que permitem perceber a expansão do
ensino primário em São Paulo. Em 1890, havia 15.551 alunos matriculados em escolas isoladas
e 15.280 em grupos escolares. A matrícula nos grupos escolares cresceu rapidamente, a partir
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de 1908 em virtude do desdobramento de turnos. Em 1925, havia 63.039 alunos matriculados
em escolas isoladas e 162.570 em grupos escolares.
A tabela a seguir apresenta a distribuição dos alunos matriculados no Estado de São
Paulo, distribuídos na Capital e no Interior, de acordo com as modalidades de escolas.
Tabela 01: Alunos Matriculados no ano de 1909 – Capital e Interior
Capital
Interior
Capital e Interior
Alunos Matriculados
Grupos Escolares
14.702
26.576
41.275
Escolas Isoladas*
3.272
35.922
39.194
Escolas Municipais
13.561
13.561
Escolas Particulares
4.394
9.451
13.845
Escolas Estrangeiras
6.537
2.170
8.707
Escolas Subvencionadas**
3.083
3.013
6.096
Total
31.988
90.690
122.687

Anuários do Ensino do Estado de São Paulo: 1909
* Escolas Isoladas – Segundo o regulamento de 1904, poderiam ser classificadas em: escolas
ambulantes, escolas situadas em bairros ou sedes de distritos de paz e escolas situadas em
sede de município.
** Escolas Subvencionadas – Eram escolas que recebiam receita do Estado. Essas verbas eram
orçadas e fixadas anualmente a partir de aprovações dos deputados.
Em análise dos dados apresentados pelo Anuário de Ensino de 1907, foi possível
verificar que na Capital, o percentual de alunos nos Grupos Escolares era de 46%, no interior,
esse número representava 30%. O que nos chama mais atenção são as escolas isoladas, que
no interior do estado são as que mais recebem alunos, na capital correspondem a 10% dos
alunos e, no interior, a 40% deles. O ensino municipal na capital nem é mencionado e no
interior se responsabilizava por 15% dos alunos.
A tabela apresentada anteriormente mostra que na Capital o número de alunos que
frequentavam a escola isolada eram a minoria dos estudantes, mas no interior do estado esse
dado era bem diferente. Nessa escola o professor ministrava o ensino para diferentes classes
de alunos, numa mesma sala de aula, além de ter um tempo de curso menor, ou seja, apenas
três anos. No final do século XX, uma representação negativa em torno das escolas isoladas se
disseminou no país, ao mesmo tempo em que crescia o fascínio pelos grupos escolares.
Segundo Souza (2008) essas escolas forma consideradas “um mal necessário”, e
tornaram-se em todo o Brasil a expressão da “escolinha” do bairro e da roça, a escola
alfabetizante instalada predominantemente em zonas de população rarefeita, modesta em suas
finalidades e marcada por muitas carências.
Relatos de precariedade são encontrados com frequências quando se trata da escola
isolada. Segundo o Inspetor de Ensino Antonio Morato de Carvalho em relato no Anuário de
1908, além de descrever a falta de higiene quanto ao ensino realizado nas escolas isoladas evidencia que elas não estão à altura dos créditos do Estado de São Paulo, não há homogeneidade
no emprego de métodos e processos mais convenientes à transmissão de conhecimentos aos
alunos.
Segundo o Dr. João Chrysostomo B. Reis Junior, inspetor também do município de Rio
Claro, ainda no Anuário de 1908, descreve que os grupos escolares estão organizados ao lado
que as escolas isoladas em sua maioria são mal instaladas e desprovidas de materiais, além
disso, não apresenta em sua absoluta maioria, o mínimo resultado.
Outro agravante observado pelo inspetor
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É a substituição de professores, em caso de licença, por leigos,
pessoas sem a mínima responsabilidade effectiva e, em geral, sem a
mínima competência.
Penso que, nos casos de licença do professor, será preferível o
fechamento da escola, a sua entrega a pessoas inhabil, sem a
mínima competência e sem escrúpulos, como geralmente se observa,
e sem responsabilidade (Anuário, 1908, p. 31).
Desta forma, se observa um descontentamento com as práticas utilizadas nas escolas
isoladas, que segundo os relatos não conseguiam cumprir os programas de ensino programados para as escolas primárias.
A inovação representada pelos grupos escolares significou uma transformação importante na organização e constituição dos sistemas estaduais de ensino público no país. Para Souza (2009, p.129),
Esse tipo de escola exigia altos investimentos, pois supunha a edificação ou arrendamento de espaços próprios e adequados, professores habilitados, mobiliário moderno e abundante material didático. A
racionalidade e uniformidade permeavam todos os aspectos da ordenação escolar, desde o agrupamento homogêneo das crianças (alunos) em turmas mediante a classificação pelo grau de conhecimento
consolidando a noção de classe e série, o estabelecimento de programas de ensino (distribuição ordenada das atividades escolares), a
atribuição de cada classe a um professor, a adoção de uma estrutura
burocrática hierarquizada – uma rede de poderes, de vigilância e de
controle envolvendo professores, alunos, porteiros, serventes, inspetores, delegados, inspetores de ensino. Perpassava também a ordem
disciplinar impingida aos alunos – asseio, ordem, obediência, prêmios
e castigos.
Quando observamos o caso de Rio Claro, uma cidade do interior de São Paulo, fica evidente que os Grupos Escolares não seriam construidos em larga escala em todos os munícipios.
Além de moeda política como resaltamos anteriormente os altos custos destas construções tornam-se inviáveis. Rio Claro conseguiu seu primeiro Grupo Escolar em 1900, o segundo só foi
organizado em 1908, e, o terceiro em 1925. Enquanto isso, o que se observa foi um grande
crescimento das escolas isoladas, escolas particulares, organizações de grupos, entre outras.
O Grupo Escolar destaca-se como modalidade capaz de reformar e modernizar o ensino, entretanto, as escolas isoladas e outras organizações de ensino continuam a existir concomitantemente aos grupos e são elas as responsáveis por atender grande parte da população
brasileira.
Em 1909, Rio Claro tinha apenas um Grupo Escolar, o número de escolas isoladas era
de 27, além de 01 subvencionada, 06 particulares e 07 municipais.
A tabela a seguir apresenta um rápido resumo do atendimento das crianças em idade
escolar no município de Rio Claro nos anos de 1910 até 1914.
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Tabela 02: Distribuição de alunos matriculados em Rio Claro.
Escolas/Ano
Escolas Públicas
Escolas Municipais
Escolas Particulares

1910
898
287

%
55
18

1911 %
1.196 67
229
13

1912
1.748
472

%
50
14

1913
1.647
296

%
55
10

1914
1.863
368

%
67
13

449

27

352

1.247

36

1.036

35

545

20

1.63
4

Total

100

1.77
7

20

3.46
100 7

2.97
100 9

2.77
100 6

100

Anuários do Ensino do Estado de São Paulo.
A tabela 02 evidencia que são as escolas públicas as grandes responsáveis pela
escolarização da massa popular. Essa difusão, no entanto, não significa que todos eram
atendidos pelo Grupo Escolar, ou seja, a escola modelar.
De acordo com Souza (1998b), no estado de São Paulo, os Grupos Escolares consolidaram um modelo de escola graduada fundamentada na classificação dos alunos, na divisão do
trabalho docente e na racionalização do ensino. Tais estabelecimentos escolares tornaram-se
símbolos da educação elementar e constituíram de certa forma, uma identidade para o ensino
primário no estado de São Paulo e em todo o Brasil.
As diversas reformas da instrução pública implementadas no início do século XX no
Estado de São Paulo aprofundaram as distinções entre escolas urbanas e rurais, grupos
escolares e escolas isoladas, alterando o tempo de duração do curso primário e a extensão dos
programas.
Assim, nas escolas urbanas prevaleceu o curso completo de quatro anos de duração, e
nas escolas rurais, um curso de três anos, compreendendo programas mais simplificados.
A separação entre meninos e meninas também prevaleceu durante
boa parte do século XX, ratificando valores sociais ancorados na
moral religiosa. Apenas em localidades onde não havia número
suficiente de crianças de um mesmo sexo para o funcionamento da
escola era permitido salas mistas. Nos grupos escolares, esta
separação foi reforçada a distribuição dos espaços – entradas
específicas para a seção masculina e feminina, recreios separados,
alas e classes distintas (SOUZA: 2008, p. 48).
Dessa maneira, diferentes grupos sociais puderam apropriar-se de maneiras diversas da
cultura transmitida pelas escolas primárias. Tal fato será exemplificado no próximo capítulo no
qual será possível observar que apesar das diferenciações entre tipos de escolas e condições de
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, muitas práticas comuns constituíram o
cotidiano da educação elementar.
A tabela a seguir apresenta como era a distribuição dos alunos matriculados em Rio
Claro e suas modalidades de escolas.
Tabela 03: Distribuição de alunos matriculados em Rio Claro de acordo com
as modalidades de escolas.
Modalidades/Ano
Grupo Escolar
Escolas Isoladas

1910
468
430

% 1911
29
576
26
620

% 1912
32 1204
35
544
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%
35
16

1913
1113
296

% 1914
37 1170
10
693

%
42
25

Escolas Municipais
Particulares não
Subvencionadas
Particulares Subvencionadas
Estrangeiras
Escola Noturna
Total

287

18

229

13

472

14

534

18

368

13

268

16

231

13

1098

32

692

23

545

20

35
2
146
9
0
0
1634 100

71
4
149
4
50
3
0
0
0
0
0
0
1777 100 3467 100

203
7
0
0
68
2
0
0
73
2
0
0
2979 100 2776 100

Anuários do Ensino do Estado de São Paulo.
Vários pontos devem ser destacados, conforme a tabela. Em primeiro lugar, que as
modalidades de ensino utilizadas como categorias de análise neste trabalho, de acordo com o
relator do anuário de ensino aparecem especificadas com número de alunos matriculados ou
não. Isto é, os dados de cada uma delas são apontados em diversos momentos do relatório,
sendo necessário organizá-los para apresentá-los, e, em alguns anos não aparecem ou não são
mencionados o que dificulta uma análise mais precisa.
O relatório de 1914, apresentado no Anuário de Ensino evidencia uma pequena
descrição dessas modalidades evidenciando os problemas enfrentados na inspeção de cada
escola.
Quanto ao ensino privado, observa-se a necessidade de organizar um regulamento, que
permita a ação mais direta da administração do ensino sobre esses institutos. Mesmo
entendendo a liberdade de ensino, destaca-se que o Estado deve intervir muito diretamente no
ensino ministrado por esses institutos, acompanhando de perto a organização e execução dos
seus programas de ensino, métodos, higiene escolar, enfim, garantir uma instrução real, sólida
e proveitosa. Em caso de omissão do Estado, se corre o risco de tornarem-se casa de lucros,
prejudicando a infância e a formação do cidadão.
No que se refere às escolas estrangeiras o relatório também aponta a necessidade de
vigilância aos planos e programas de ensino. Além disso, destaca que há legislação que torna
obrigatório nestas escolas o ensino de língua portuguesa, história e geografia do Brasil,
devendo ser ministrado por brasileiros. Aponta ainda, que se observou em algumas escolas
estrangeiras que esse ensino esta sendo improdutivo e ineficaz, sendo ministrado por
estrangeiros que desconhecem a língua, a história e a geografia. Desta forma, como poderão as
crianças amar a pátria? Conhecer seus heróis? A preocupação com as escolas estrangeiras é
que sem a inspeção adequada formarão crianças que “Crescerão ignorantes de tudo, não

podendo collaborar comnosco, convendamente, patrioticamente, nas nossas aspirações de
progresso e engrandecimento nacional” (Anuário de Ensino 1914, p. 20).
As escolas isoladas em 1914 diferente dos relatórios anteriores são mencionadas como
um local que tem melhorado, embora ainda não atendam a todas as exigências. Alguns
problemas apresentados no Anuário de 1914 referem-se à idade dos alunos de 7 a 14 anos,
analfabetos e sem conhecimentos básicos de cálculo. Com idades e aprendizagens diferentes
ainda é complicado um único professor resolver esses problemas.
Uma das soluções apresentadas pelo relator a este problema seria organizar o funcionamento da escola em dois turnos (classes inferiores e mais adiantadas). No entanto, os problemas das escolas isoladas não se restringem a organização escolar e podem ser destacados
como:
a) Falta de escolas;
b) Inferioridade dos vencimentos em relação aos adjuntos do grupo escolar;
c) Residência do professor fora da sede de sua escola;
d) Facilidade nas remoções;
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e)
f)
g)
h)
i)

Facilidade de obter licenças;
Falta de concurso das famílias;
Deficiência e irregularidade de inspeção municipal;
Ingerência da política escolar;
Falta de prêmios ao esforço profícuo.

O problema com a falta de escolas era tão recorrente que o relator destaca:
Ninguém desconhece que São Paulo vem augmentando cada anno a
verba destinada à instrucção pública e que os edifícios destinados a
grupos e escolas normaes representam algumas dezenas de milhares
de contos dispendidos. Não obstante, a necessidade da manutenção
de escolas isoladas, ao menos nos bairros de população mais
esparsa, impõe sacrifícios a que não é licito fugir, impõe despesas
avultadas a que o Estado precisa attender, seja como for. (...) Pensar
em construcção de casas (...) seria actualmente inadmissível (...)
Ocorre, pois, appellar para as generosidades das camaras municipais,
ou só dar provimento às escolas isoladas que a camara ofereça casa
apropriada ao funccionamento das aulas (Anuário de Ensino 1914, p.

26).

Quanto às escolas noturnas, destacam que os programas de ensino são os mesmos da
escola diurna. Os professores que atuam nestas escolas são os mesmos e recebem um adicional
por este trabalho. Esse acúmulo de serviço é evidenciado segundo os relatórios de inspetores com
um mal para o desenvolvimento da educação noturna. Os professores ficam cansados e são incapazes de conseguir realizar um trabalho com a mesma disposição em ambos os períodos.
No caso específico de Rio Claro, esta modalidade de escola aparece em 1913 e no ano
seguinte não constam dados de alunos matriculados.
Desta forma, o questionamento deste trabalho é propor analisar o modelo de escola
que cumpre finalidades determinadas pelo ideal educativo republicano a partir dos Grupos Escolares e suas influências as outras modalidades de ensino, que continuam existindo mesmo com
a criação dos grupos, e, atendendo a maior parte da população. De fato, a grande indagação é
pensar na escolarização brasileira, no caso específico de Rio Claro (interior de São Paulo), e
como ela se desenvolveu na primeira república (1889 – 1930). O que já sabemos é que não
existiam Grupos Escolares para atender toda a demanda populacional e que outras modalidades
de ensino passaram a coexistir para atender essa população. Ocorre que se havia um modelo
escolar, pensado e organizado para atingir objetivos claros e estabelecidos pelo novo regime,
como ele era adaptado ou reorganizado para as escolas que não tinham o mesmo padrão do
Grupo (espaços físicos, estrutura administrativa e pedagógica)? Como pensar essa modernidade, deslocando o olhar da capital São Paulo, para entender o interior paulista? Várias cidades
como Rio Claro, do oeste paulista, sofreram os impactos da modernidade. Como isso influenciou
ou não o processo de escolarização?
São indagações desta natureza que este trabalho procura desvelar ou propor caminhos
de pesquisa. O princípio é retomar a ideia de escola graduada e dialogar com as outras modalidades de escola.
Esse modelo de escola (Grupo Escolar) foi implementado por toda parte e tornou-se
símbolo de modernização do ensino. No estado de São Paulo, a criação dos grupos escolares,
significou a esperança de progresso e de desenvolvimento do estado e do país na perspectiva
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do novo regime. A construção de prédios grandiosos era uma das tentativas utilizadas pelo poder republicano de marcar o início de uma nova era. A visibilidade dos prédios conquistava com
maior facilidade a população, ou seja, as construções exuberantes faziam como que a população acreditasse no regime, resultando em maior credibilidade à nova ordem.
Atualmente, Souza e Faria Filho pesquisadores que se destacam na temática das
pesquisas históricas sobre os grupos escolares no Brasil em balanço preliminar quanto aos
estudos nesta área, analisam convergências nas investigações, avanços, lacunas e desafios.
Ambos problematizam sobre qual o significado dos grupos escolares para a
compreensão da história do ensino primário no Brasil? Esse trabalho, em particular, busca, a
partir do estudo do primeiro Grupo Escolar da cidade de Rio Claro, interior do Estado de São
Paulo, investigar as mudanças quanto à urbanização da cidade, por se tratar de uma cidade
interiorana; o processo de escolarização neste contexto, levando em consideração as outras
escolas e espaços sociais existentes no mesmo município.
Vale apontar que nos primeiros anos da república não encontramos nenhum dado
sistematizado quanto ao número de escolas construídas. A partir das publicações dos Anuários
do Ensino do Estado de São Paulo, em 1907, esses dados ficam mais organizados.
Essas discussões permeiam a problemática do trabalho, uma vez que observamos nas
cidades do interior um crescente de matriculas nas escolas isoladas, providas e particulares que
somadas ultrapassam o atendimento dos Grupos Escolares, as escolas estabelecidas como
referência de padrão.
Considerações Finais
Segundo Souza (1999) em relação às escolas isoladas, os professores viam-se na
contingência de adequar o ensino, se não de todas, a de algumas normas vigentes. A
ordenação temporal foi um dos dispositivos que sofreu essas adaptações. Além de ensinarem
diferentes classes de alunos ao mesmo tempo, tinham que adaptar o ritmo das atividades à
ordenação do temporal instituída: calendários, horários, recreio, exames, férias, recessos,
períodos de matrícula, distribuição diária, semanal, anual do tempo escolar.
Na medida em que crescem os números de Grupos Escolares vai se consolidando uma
imagem positiva desta modalidade em detrimento da escola isolada.
Para Oscar Thompson em relatos do Anuário do Ensino de 1909 a escola primária
deveria ter como finalidade:
Ler, escrever e contar, somente, não traduz o espírito da escola
moderna. Sem duvida a leitura, a escripta e as contas são disciplinas
instrumentaes, servem para se adquirirem outros conhecimentos;
mas o que a escola se propõe a crear, a desenvolver principalmente
é o espírito de iniciativa, de perseverança, de energia, de bondade e
dignidade. É formar homens fortes, bons e dignos, cheios de
confiança em si mesmos e conscientes de sua responsabilidade. Em
summa, a boa escola é aquella que se torna para a sociedade um
viveiro de homens de bom caracter. (Thompson, 1909, p. 45).
Ainda para Oscar Thompson em continuidade ao seu relatório de inspeção, ao mesmo
tempo em que conforme a citação anterior amplia as finalidades da escola, faz ressalvas quanto
à escola isolada. Além das condições físicas das escolas serem diferente os salários também
eram diferenciados. O professor da escola isolada ganhava menos que o professor do Grupo
Escolar e ainda
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Trabalha o professor da escola isolada ordinariamente com três
classes de vários adiantamentos quando não com quatro ou cinco; ao
passo que o professor do grupo de classe uniforme, tem casa para
escola, tem um director, um auxiliar poderoso quer na disciplina,
quer na transmissão do ensino, e percebe menores vencimentos do
que o primeiro, condenado ao isolamento. Maior trabalho e menor
remuneração (Oscar Thompson, 1909, p. 65).
Embora a riqueza material do Estado de São Paulo estivesse centrada na agricultura,
principalmente na economia cafeeira, foram às cidades que se tornaram depositárias das
perspectivas e modernização social.
Paulo Pestana de Souza assinalava em 1914 a superioridade dos grupos e a
necessidade pragmática das escolas isoladas para atendimento da população rural do estado.
Segundo ele:
Não se discute a superioridade das escolas “graduadas” entre nós
impropriamente denominadas de “grupos escolares” sobre as escolas
não graduadas ou isoladas. Naquelles, estando cada classe ou ano a
cargo de um só professor a efficiência do ensino é maior, pela
igualdade estabelecida nas idades e no adiantamento dos alunos. É
claro que isto não pode succeder nas escholas de aldeias, povoados
ou distritos ruraes. Ai um único professor tem que lecionar a várias
classe ao mesmo tempo (...)
As escholas isoladas, alias indispensáveis em nossa pátria, em virtude
da extensão territorial e pouca densidade da população, entre nós,
não passa de uma burla dispendiosa, na maioria dos casos. Podem,
contudo melhorar e prestar optimo serviço com um tipo adequado,
casa própria, mestres estáveis e outros requisitos, hoje descurados
(SOUZA, 1914, p. ?).

João Chrysostomo B. dos Reis Junior (1909), inspetor do Ensino, relata que as nas
escolas isoladas a mobília muitas vezes se reduz a alguns caixões vazios. O próprio serviço de
inspeção fica prejudicado, uma vez que não se pode exigir do professor sem que o mesmo
tenha recursos. Menciona ainda que estas escolas estavam em estado de penúria, faltavam
casas próprias para o funcionamento da escola e fiscalização. Cumprir o programa fica sendo
impraticável para o professor que tem turmas totalmente diferenciadas, além de um grande
número de analfabetos.
René Barreto (1908, p. 81) também inspetor de ensino apontava que:
O estado actual das escolas isoladas continúa a ser muito precároi.
Cellula mater de toda a educação popular e base actual de nossas
instituições de ensino, ellas deveriam merecer uma attenção toda
especial as auctoridades governativas, de modo a que dessesm o que
podem dar, principalmente nos centros menos populosos e nas
regiões rurais: - uma solida e educativa instrução preliminar.
Entretanto a sua acção a esse respeito tem sido muito diferente.
Isoladas, esquecidas, funccionando em salas sem o necessário
espaço, nem condições de luz e de hygiene; desprovidas de
materiais, sem terem muitas vezes um banco em que o alumno
possa sentar-se, ou tendo-o improrprio, sem o indispensável encosto;

CD-ROM DE ATAS | 1709 | COLUBHE 2012

confiadasa em sua maior parte a professores inexperientes, recém
formados – as escolas produzem benefícios que ficam assas aquém
dos sacrifícios que custam ao professor e ao thesouro.
E para finalizar seu relatório menciona que tudo progrediu no ensino, apenas a escola
isolada permaneceu a mesma. Quando comparadas ao grupo escolar, acrescenta – tipo mais
perfeito de organização escolar – o professor da escola isolada por mais que se esforce produz
um resultado nulo, “com a roda enferrujada e de engrenagem carcomida, girará sempre aos
solavancos” (Rene Barreto, 1908, p. 82).
Essas discussões permeiam a problemática do trabalho uma vez que observamos nas
cidades do interior um crescente de matriculas nas escolas isolas, providas e particulares que
somadas ultrapassam o atendimento dos Grupos Escolares, as escolas estabelecidas como
referência de padrão.
A uniformidade da escolarização proposta desde o início das instalações das escolas
ainda estava longe de ser alcançada e os relatórios dos inspetores ano a ano evidenciam essa
dificuldade.
Fazem parte das fontes de pesquisas deste trabalho, os jornais da cidade, os relatórios
dos inspetores de ensino, as correspondências entre vereadores e deputados e o arquivo do
primeiro Grupo Escolar da cidade, no qual foram localizadas atas escolares, livros de matrícula,
de frequência, termos de posse de professores, registros de compra de material escolar entre
outros documentos ainda não catalogados.
Diante de toda a diversidade da população brasileira, acentuado ainda pela miscigenação racial, as elites intelectuais buscaram soluções para instruir a nacionalidade, ou seja, criar
uma identidade do povo brasileiro. No entanto, criar essa identidade significava buscar uma
unidade nacional, a perspectiva do progresso e da harmonia pela ordem social. Desta forma, o
grupo escolar fazia parte desse conjunto de melhoramentos urbanos, tornando-se denotativo
do progresso de uma localidade.
As outras modalidades de escola não tinham todo esse peso social e político, no entanto o que temos verificado nas pesquisas realizadas é que elas são de fato as resposáveis pela
escolarização de grande parte da população brasileira no período.
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1 INTRODUÇÃO
Propomos falar sobre o Colégio Salesiano do Juazeiro do Norte, a educação da
juventude e o projeto educacional do padre Cícero Romão Batista que, ao destinar à
Congregação Salesiana essa missão, conforme consta em seu testamento, parecia ter a
intenção de elevar o nível educacional e social dos jovens desta cidade. O líder de Juazeiro do
Norte, como é conhecido, tornou-se um herói legendário com presença marcante na cultura
popular, tendo sido os seus “milagres” divulgados ao longo do tempo por uma história mítica,
presente na voz de cantadores nordestinos e de todo tipo de literatura e arte popular, eleita
como um importante veículo de propagação e luta contra a Igreja Católica e o Estado, que não
aceitavam a liderança religiosa do padre Cícero. Por essa razão, configura-se um longo período
histórico de contestação e enfrentamento da população dividida entre os católicos e os
considerados católicos “fanáticos”, disputa esta que foi capaz de formar uma base política
sólida, que permitiu as articulações necessárias ao desenvolvimento e fortalecimento desta
cidade, direcionando todo o enredo e/ou percurso da história local, num entrelaçamento entre
cultura popular, política e religião.
Travou-se ali um conflito político que utilizou como argumento a inferioridade de uma
dada cultura, no caso, a sertaneja/rural, considerada atrasada e de uma cultura moderna e
sofisticada, oriunda dos grandes centros urbanos. Tal fato evidencia, entre outras questões, que
havia nos anos de 1930 e 1940 a difusão de um forte apelo político e ideológico por uma
modernização de setores básicos que compunham a sociedade brasileira e a industrialização
nacional.
Inserindo-se no campo de estudos de História e Memória da Educação, este texto
constitui uma tentativa de debater a função educacional e social que viria a ter o Colégio
Salesiano, mediante a escolarização por ele desenvolvida para alcançar ou não os objetivos
educacionais pretendidos pelo padre Cícero, em especial no que se refere à abertura de uma
perspectiva de romanização do popular catolicismo, que caracteriza a cidade de Juazeiro do
Norte como centro de romaria.
O Colégio Salesiano, fundado em 26 de abril 1942, na cidade de Juazeiro do Norte
congregou, desde a sua fundação, jovens de várias classes sociais do município e cidades
vizinhas, desenvolvendo atividades que abrangiam não só a educação formal, mas, também,
práticas de Oratório Festivo, Escola Agrícola São José, Oficinas e Escolas Profissionalizantes
para crianças pobres.
A História Cultural conduzirá este diálogo para uma questão central que abordamos
neste estudo, a de circularidade cultural. Com o apoio de Ginzburg (1985), procura-se perceber
outras formas de racionalidade e sentidos que formam a cidade como um todo, em seu caráter
singular, onde ressaltam suas maneiras dinâmicas de estabelecer relacionamentos e conflitos e
de fazer mediações e pactos que o autor chama de circularidade cultural. Ginzburg no seu
estudo O queijo e os vermes, onde o moleiro originado da região Friule, na Itália, Menochio
Scandella (1532-1599) é figurado como leitor e intérprete das obras da cultura hegemônica. Ao
direcionar a atenção nessas relações de troca entre culturas e classes sociais, pretende-se
observar como sucede à transmissão de vários elementos comuns em diferentes classes sociais
que convivem de alguma forma em uma única realidade histórica, como ocorre de modo ímpar
no caso a cidade de Juazeiro do Norte. Procuramos entender como os atores sociais com modos
de vida distintos, mas não inferior, estabelecem a sua forma de consumo social do Colégio
Salesiano.
Não se trata de fazer uma simples distinção entre as elites e as camadas populares, até
mesmo porque se trabalha aqui com vários e distintos segmentos sociais que compartilham
expectativas, valores e atitudes associados às diversas instituições sociais, que fazem parte de
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um tecido social imbricado, produzindo investimentos simbólicos compartilhados, independentes
da posição social que ocupam.
O Colégio Salesiano, como é conhecido, completou em março de 2012 uma longa
caminhada, com os seus 70 anos de fundação. Sendo um dos colégios mais antigos da região,
ajudou a formar significativa parcela da população e é responsável pela formação da maioria
dos profissionais liberais juazeirenses do Norte.
Apresenta-se uma retrospectiva histórica ordenada, procurando estudar fatos, eventos
e grandes forças sociais que dinamizaram essa história. Tivemos a contribuição de Justino
Magalhães, na conceituação de Instituição Escolar e Roger Chartier, com a formulação teórica
de “práticas” e “representações” ao ponto de observar a forma como os sujeitos produtores e
receptores de cultura circulam entre um e outro, operando uma simbiose, quantas vezes, de
elucidação difícil.
Quanto ao uso social dos saberes veiculados pelos padres salesianos, estes chegam à
cidade do Juazeiro do Norte com sua formação europeia, representando uma cultura religiosa
cristã de matriz italiana, católica romana e vão interagir no papel de educadores com a cultura
de vários segmentos de população da cidade, onde estão presentes desde a elite letrada,
profissionais liberais, coronéis proprietários, comerciantes e funcionários públicos, a expoentes
do catolicismo popular, trabalhadores, artesãos, sertanejos e romeiros.
Procuramos entender a história produzida por meio de documentos, mediada pela
leitura de textos contidos em cartas, atas e crônicas deixadas por pessoas e instituições.
Paralelamente, a história oral é uma das abordagens usadas como caminho de produção de
fontes, por acreditarmos ser este um excelente meio de investigação e reflexão, como nas
entrevistas e nas falas de testemunhos, quando podemos obter novas informações sobre os
acontecimentos e vivências envolvidos no período estudado, não presentes na documentação
escrita, mas espelham cotidianos e falas que também podem compor a interpretação do
passado pretendida.
2 DOM BOSCO, O BISPO E OS ROMEIROS: ESBOÇO HISTÓRICO DESSES ENCONTROS
E DESENCONTROS
Um fato chama a atenção, preocupado com encontrar sucessores para continuar o seu
projeto social, padre Cícero, por testamento cerrado, doou todo o seu patrimônio à
Congregação Salesiana e, desta forma, confiou aos padres salesianos o prosseguimento da sua
missão, na qualidade de herdeiros universais e sucessores. O controvertido patrimônio do padre
Cícero, condenado por Dom Joaquim José Vieira (1884-1912), bispo de Fortaleza, e por Dom
Quintino Rodrigues Vieira de Oliveira e Silva, (1916-1929) bispo do Crato, por ser adquirido,
segundo esses bispos, graças ao “milagre” condenado pela Igreja, considerado como uma
crença falsa, propagada como sacrilégio, resultado de um “embuste”, tornou-se mais tarde
disputado pela Diocese do Crato, que não aceitou os padres salesianos como principais
herdeiros.
Com um quadro político adverso, o padre Cícero, criando táticas de sobrevivência para
si e para a sua cidade, concebeu buscar apoio de instituição religiosa que gozasse de prestígio
junto à Santa Sé para defendê-lo no processo canônico ainda pendente de solução para
reassumir plenamente as “ordens” sacerdotais, das quais se encontrava suspenso. Para obter
esse apoio, o padre Cícero legava todos os seus bens. Em 04 de outubro de 1923, legou todos
os seus bens à Congregação Salesiana, que, na condição de herdeira universal, cuidasse da
educação da juventude de Juazeiro do Norte e desse continuidade a sua obra social.
A insistência do padre Cícero para que os salesianos viessem logo para Juazeiro do
Norte para início de suas obras, e o intenso diálogo mantido com a Congregação Salesiana,
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mediante uma vasta e rica troca de correspondências com as quais tivemos contato durante a
pesquisa feita no Arquivo do Salesiano em Juazeiro do Norte e em Roma elucida as razões de
sua intenção de trazer a obra salesiana para esta cidade, tornando esta causa não apenas dele,
mas parte do desejo de muitos habitantes da cidade.
Este fato é verificado quando a sociedade local e alguns comerciantes de Juazeiro do
Norte, em 1939, se cotizaram doando em dinheiro vivo a importância de 60 contos de réis para
que os salesianos iniciassem imediatamente a construção do Colégio, e estender a sua ação
educacional a toda juventude da cidade, independentemente de posição social. Cidadãos de
Juazeiro do Norte doaram, também, o terreno onde foi edificado o Colégio, contendo algumas
casas, para que os salesianos não alienassem bens imóveis constantes do testamento do padre
Cícero. A Prefeitura de Juazeiro do Norte também doou a antiga Praça Pio X, onde se encontra
hoje edificado o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, de propriedade dos salesianos.
A exposição dos ideais salesianos em um contexto de confronto entre as ideias dos
liberais e dos católicos possibilita observar e conhecer alguns pontos de evidência que mostram
a influência e o impacto dessa atuação educativa sobre a sociedade juazeirense mediante a
reconstituição do caminho percorrido para institucionalizar “o modo salesiano de educar”.
Verificamos neste estudo de que forma se entrelaçam a vida de Dom Bosco com a vida do
padre Cícero, para que este desejasse ver a continuação do seu trabalho nas ações da
Congregação Salesiana. Desde então, podemos conhecer as funções da escola neste misto
cultural juazeirense e a intenção da Igreja Católica, com suporte na educação escolar.
3 OS SALESIANOS EM JUAZEIRO DO NORTE: Primeiros tempos da chegada
Os salesianos em Juazeiro do Norte e sua proeminente Salesianização da Nação
Romeira não é uma elaboração idealizada de forma unilateral, mas concretizada pela interseção
de interesses apoiados por bases religiosas, econômicas, educacionais e culturais. É feita no
entrecruzamento das forças sociais: filhos da terra e romeiros ou forasteiros e a Igreja,
representada pela romanização mediante uma educação católica, ultramontana. Trata-se de
uma dinâmica que consideramos ser de uma circularidade cultural, conforme modelo de Carlo
Ginzburg (1985).
Para efeito de confronto entre a expectativa do padre Cícero em relação aos salesianos
temos a utilidade do Sistema Preventivo - a Constituição nos faz observar o significado da
educação e do educador: na prática dos alunos, é mais fácil e vantajoso e para o educador é
mais difícil, mas as dificuldades serão vencidas se ele se entregar à sua missão, pois o
educador é um indivíduo consagrado ao bem dos seus alunos. Isso é essencial para que alcance
os seus objetivos, que são a formação cívica, moral e científica dos seus alunos. Com isso Dom
Bosco esperava que o aluno conservasse

[...] sempre grande respeito para com o educador e lembrará com
gosto a educação recebida e considerará ainda os seus mestres e
demais superiores como pais e irmãos. Esses alunos, nos lugares para
onde forem, serão, as mais das vezes, o consolo da família, cidadãos
prestimosos e bons cristãos (CONSTITUIÇÃO..., 1984, p. 236).
É com esse espírito que, acreditamos, ter se dado esse encontro, que pode ser
observado na foto 2, feita no Circulo Operário São José, em 1939, registrando a chegada dos
padres salesianos em Juazeiro do Norte. Chegaram à cidade e iniciaram as atividades,
procurando o entrecruzamento de culturas.
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Foto 2 – Sessão de Instalação Oficial da Congregação Salesiana em Juazeiro do Norte.
Círculo Operário São José.
Arquivo: Renato Casimiro e Daniel Walker.
Conforme Ata da sessão de instalação oficial da Congregação Salesiana em Juazeiro do
Norte, elaborada em 31 de março de 1939:

Os Salesianos acompanhados do Sr. D. Francisco e do Cel. Ananias
Arruda chegaram a esta cidade às 8 horas da manhã, o
Reverendíssimo Inspetor da Companhia, Padre Antonio Agra, digo o
reverendo Padre Antonio Agra celebrou em frente à Matriz uma missa
campal, após a qual S. Excia. D. Francisco Pires apresentou ao povo
de Juazeiro os padres recém chegados, dizendo da sua obra
maravilhosa que em breve se processaria nesta cidade. O inspetor da
companhia Padre Guido Barra agradeceu comovidíssimo.
Levariam adiante as negociações, então com o intuito de que essa obra fosse elaborada
em conformidade com a Diocese de Crato e aceita pela população, que, dessa forma, faria as
pazes com a diocese do Crato aceitando obra que era fruto, também, da luta dessa Diocese
para benefício da cidade.
“Uma enchente de gente descomunal” eram essas as palavras utilizadas pelo padre
Antonio de Almeida Agra ao escrever a primeira Crônica da Casa, após a solenidade de abertura
da obra salesiana na cidade. Assim, no dia 1º de abril de 1939, tem-se um padre surpreso com
o que observa:

A notícia da chegada dos Salesianos se avoluma, a cidade ainda vibra
e parece em festa. Aflui gente a cidade para tomar a bênção dos
‘Santos Padres’. Houve missa celebrada pelo Padre Agra que falou ao
evangelho a mais de 2 mil pessoas. (CRÔNICA DA CASA, abr. 1939).
Dom Bosco passou a fazer parte da vida religiosa da cidade. Este foi o primeiro impacto
religioso causado pela chegada da Congregação, pois a população da cidade passou a conhecer
e cultuar um novo santo. Os padres continuaram seu trabalho espiritual. Tinha a missão de
pregar sobre Cristo Rei, Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco e Domingos Sávio. A “[...]
procissão do Corpo de Deus causou profunda comoção à atitude de nossos oratorianos.
Rezavam e cantavam piedosamente”. (CRÔNICA DA CASA, maio 1939).
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Naquele período registraram o número de 85 meninos assistindo ao catecismo e missas
bem frequentadas e os registros mostram que a frequência aumentava a cada mês, passando
em maio para quase 100 meninos e depois 120. Após as aulas, os alunos dirigem-se para a
residência dos padres, na Rua Padre Cícero, para rezar as orações da noite, constituindo uma
ação importante de aproximação da juventude com os padres.
No dia 1º de abril de 1940, ainda segundo a Crônica da Casa, dá-se a inauguração das
aulas noturnas. São bem frequentadas e funcionam em uma das salas da casa dos padres.
Havia, inicialmente, 25 alunos matriculados e frequentando regularmente. “Ensina-se a ler e a
escrever e principalmente a rezar e já cantam e rezam bastante bem”, comenta padre Agra. No
mês de maio, inaugura a sede das aulas noturnas em uma de suas casas situada à Rua São
José. Naquele momento registram a matrícula de 93 alunos, marcando o início de uma
profunda e importante intervenção na vida social e cultural da cidade, que aconteceu entre os
anos de 1939 e 1940.
O professor Luiz Magalhães diz em entrevista que foi em 1939, quando o “mons.
Joviniano me apresentou ao padre Agra e, este me convidou para fazer um curso”, neste
momento iniciou um longo período de dedicação ao Colégio. Foram 30 anos e depois mais 24
após a sua aposentadoria. O referido professor é testemunha da história dos salesianos em
Juazeiro do Norte desde a chegada até os dias atuais. Comenta o professor Luiz Magalhães
que, depois que os salesianos se instalaram no Círculo Operário, conseguiu de José Rocha
Magalhães (Rochinha) uma casa grande situada na Rua São José, onde funcionaram todas as
séries iniciais do curso primário.
Afirma ainda que existiam alunos ricos e pobres sempre na escola noturna; e que, da
mesma forma, aconteceu no Colégio Salesiano depois de 1942; os alunos pobres que
estudavam no curso diurno dependiam da caridade dos padres. “Só entravam ricos da carta do
ABC ao 4º ano”.

4 PROCISSÕES, VOCAÇÕES, DESFILES CÍVICOS E MÚSICA NO COLÉGIO
A chegada do clérigo Saraiva, em fevereiro de 1940, foi marcante para o início da
missão católica salesiana na cidade. Com ele deu-se prosseguimento ao catecismo e ao início
do Oratório Festivo, bem como ao certame catequético, o primeiro anunciado na Crônica da
Casa da Casa em novembro de 1940, reunindo com muita animação todos os alunos, a diretora
da Escola Normal Rural, Amália Xavier de Oliveira e suas alunas, e outras autoridades da
cidade. O evento constou de catecismo, liturgia e missa, com a condecoração de um aluno
(cujo nome não aparece), com medalha de honra, pela diretora Amália Xavier de Oliveira.
Antes, porém, mais precisamente dois meses após a sua chegada, foi realizada a festa
da Ascensão do Senhor. Os salesianos abriram as portas para a juventude, por meio da sua
participação na preparação das festas. Ensaios de canto, de teatro, eram atrativos para os
jovens, como, por exemplo, na festa de São Luiz Gonzaga, a 21 de junho de 1940. Eles nunca
esqueciam os deveres eucarísticos – a missa e a confissão eram fundamentais para o início do
trabalho. Assim,

O Padre Agra e os oratorianos executaram a ‘Missa de Angelis’ com
grande desenvoltura causando admiração aos presentes. O teatrinho
nada deixou a desejar. Foi assim que S. Luiz foi festejado solenemente
pelos filhos de Dom Bosco que vivem nestas plagas cearenses.
(CRÔNICA DA CASA, jun. 1940).
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A cultura salesiana se fez presente na cultura sertaneja, por meio dos cânticos dos
oratorianos, que se exibiam para a sociedade por meio da festa em homenagem ao Rei dos
Reis, e também o culto a Maria Auxiliadora. Este feito merece destaque na crônica:

No segundo ano de sua estadia no Juazeiro os Salesianos celebram a
festa de Maria Auxiliadora num ambiente eminentemente Salesiano.
Complementando esse ambiente tem-se [...] ensaios de canto para
um lado, de teatro para outro, sem falar dos intrusos que nada tendo
para fazer fervilham pela casa. (CRÔNICA DA CASA, maio, 1940, grifo
meu).
As procissões são um provável ponto de circularidade cultural, como em outros
aspectos, de comemorações religiosas, quando os padres tratavam de readaptar, retirando o
que demarca religiosidade popular e introduzindo elementos da cultura salesiana. Estes
elementos apareceram para o público como mais uma importante forma de cultuar os santos,
não pareciam rejeitados pelas novidades que apresentavam, ao contrário, eram motivo de
orgulho. Essa é a impressão que nos transmitiu o professor Luiz Magalhães, que foi o pioneiro e
grande responsável por esse espetáculo durante muitos anos. É um costume que se realiza até
os dias de hoje, quando outros colégios também estão presentes às procissões.
Em relação ao projeto de vocações nesta comunidade, acontecia como nas demais
escolas salesianas. A formação sacerdotal tinha início com meninos ainda muito jovens,
escolhidos pelos professores por meio de observações que aconteciam em meio às atividades
escolares. Ali se dava início à escolha dos aspirantes. O Retiro Espiritual dos padres salesianos
costumava receber em seu encerramento o bispo diocesano do Crato, que, em muitas ocasiões,
exaltou o “importante trabalho que os Salesianos estão realizando em Joaseiro”.
Entre esses trabalhos destacados encontram-se aqueles voltados para despertar as
vocações: “Pelo trem misto das 5:50 partiram os nossos primeiros aspirantes para Recife. São
eles: João Dantas, Raimundo Olavo, J. Dílson, Geraldo Pereira. Estes formaram a primeira
turma, outros partirão em breve. Que D. Bosco os conserve fiéis à chamada divina”. (CRÔNICA
DA CASA, jan. 1944).
Esta ampliação da obra salesiana é a manifestação da “obra completa” a que se refere
o padre Cícero em seu testamento. Vai além da educação escolar da juventude. É a formação
religiosa para instituir na cidade a mentalidade salesiana na ação educacional e religiosa, que
seria continuada pelos chamados “filhos da terra”, dando a esse trabalho educativo um poder
de longevidade necessário. E foi isso o que aconteceu, quando outros padres iniciaram sua
formação com base no Colégio.
O relato de um ex-aluno Toninho Vieira (Sitonho), como é citado por Moura (2008, p.
82), mostra a grandiosidade dos desfiles cívicos e a influência que tinha o Colégio para o
brilhantismo do evento, que ficou gravado na memória desses ex-alunos, chegando a ser visto
por alguns como a apoteose do período letivo do Colégio, deixando em segundo plano as
funções educativas e religiosas:

A apoteose do período letivo do Colégio Salesiano de Juazeiro do
Norte era de longe o desfile da Escola na parada de 7 de Setembro,
sendo inúmeros os preparativos que cedo preenchiam as nossas
ocupações e conforme se aproximava o ‘dia D’, a ansiedade tomava
conta de diretores, professores, alunos e tantos outros envolvidos nas
festividades da Semana da Pátria.
A apresentação do Salesiano tinha tal magnitude que superava em
muito os desfiles militares da época, tendo a configuração do desfile,
com suas surpresas guardadas a sete chaves, caráter
verdadeiramente artístico na arrumação de carros alegóricos, alas

CD-ROM DE ATAS | 1718 | COLUBHE 2012

temáticas, cavalaria, encenações, o que pode ser comparado,
guardado as devidas proporções de grandeza e de enfoque, aos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.
5 A EDUCAÇÃO SALESIANA NOS ANOS DE 1940 E 1950
No dia 3 do mês de junho de 1944, foi anunciado o reinício das aulas noturnas e
diurnas, apresentando-se uma rotina, que inclui: Conferência aos salesianos e aos professores
leigos em um momento em que se faz necessário conhecer o Sistema Preventivo de Dom
Bosco. Esta foi presidida pelo padre diretor: “tomaram-se várias medidas disciplinares, etc.”. Foi
o momento de Institucionalização do Sistema Preventivo no estabelecimento da disciplina e da
moral cristã. O diretor repassou o ensinamento pedagógico a todos para que fosse seguido em
sua prática educacional, mostrando que estes não esquecem a missão que devem desempenhar
na cidade.
O Colégio teve a oportunidade de mostrar à sociedade o significado das suas ações
educacionais, formando homens voltados para uma vida cristã, defensores da pátria,
representantes do que seria o futuro social e político em suas mãos; homens bem preparados
para contribuir com o desenvolvimento da cidade, mediante sua formação.
Havia continuidade do trabalho desenvolvido nos anos de 1940, institucionalizado pelas
tarefas dos primeiros padres e professores. No período que vai do ano 1949 a 1959, estiveram
na direção do Colégio os padres: Carlos Galli de 1949 a 1951, Lourenço Gatti de 1952 a 1953,
somente por dois anos, faleceu em 1977; Celestino Capra, somente durante o ano de 1954,
faleceu em 1987; Tiago Avico permaneceu durante o ano de 1955, faleceu em 1962; Mário
Daurizzi de 1956 a 1958, permaneceu no cargo por três anos, faleceu em 1988. Gino Moratelli
de 1959 até 1965 foi o mandato mais longo da história do Colégio, faleceu em 1983.
O inspetor Antonio Stelita Silva enviou, no ano de 1954, para o Diretor da Divisão de
Ensino Secundário, um relatório sobre o desenvolvimento das atividades do Colégio, no qual
podemos verificar o nível de exigência e controle do Estado com a educação ministrada pelo
Colégio em foco. Conforme Ata Geral de Exames de Admissão à 1ª série ginasial, realizados na
1ª época de 1952, consta a presença do inspetor federal, sr. Antonio Stelita Silva, e os
membros da comissão examinadora, constituída pelos professores: padre Paulo Góis, Osvaldo
Carvalho, Luiz Magalhães, Manoel Curisco de Lacerda e padre Tadeu Baginski, como presidente
da comissão. Consta que foram realizadas as provas de Português, Aritmética, Geografia e
História, nas modalidades de provas escrita e oral.
Ainda segundo o professor Luiz, o que tornava o Colégio o melhor em qualidade de
ensino era a aula bem ministrada, com planejamento esmerado, a confiança que os pais tinham
na educação ofertada aos seus filhos, o relacionamento entre professores e alunos, ou seja, o
bom tratamento que o aluno recebia e o cuidado que os padres tinham de se assemelhar ao
trabalho de Dom Bosco: o “Bom Dia” e a missa, entre outros eventos cívicos e religiosos. O
incentivo para as vocações, pois era motivo de orgulho ter um padre na família.
6 AS ARTES E A EDUCAÇÃO NO COLÉGIO NOS ANOS DE 1960 E 1970
O Colégio Salesiano levou as artes para os seus alunos, tendo maior destaque a banda
de música, o teatro e os “Canarinhos”, importante grupo musical que teve participação
marcante nas atividades culturais nesse período. Iniciou-se com a vinda do novo mestre de
música Egídio Bortingon. Em maio de 1942, chegaram do Recife 19 instrumentos para
completar a banda. Uma das marcas da Pedagogia Preventiva é a música considerada por Dom
Bosco como importante elemento educativo para a juventude. Todos os meninos deveriam
aprender a cantar e, assim, os que se destacavam com voz afinada passavam a fazer parte do
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grupo de cantores. Para a pedagogia da alegria, “um colégio sem música é um corpo sem
alma”. Esta traz alegria, e foi assim que a organização da banda de música aconteceu junto
com a instalação do Colégio. Os alunos aprendiam a cantar a missa De Angelis e outras peças
sacras. Eles se apresentavam nas cerimônias da igreja e alegravam as festas e comemorações
da cidade.
A década de 1960 foi importante na elaboração de estratégias novas do trabalho
salesiano, para que houvesse uma adaptação às novas exigências e, ao mesmo tempo,
houvesse continuidade no trabalho por eles desenvolvido até aquele momento. “Hoje à tarde
reuniram-se novamente os professores para debater os programas e resolver uns problemas
nascidos com a entrada em vigor da lei de ‘Diretrizes e Bases’”. (CRÔNICA DA CASA, set. 1962).
A LDB trouxe profundas mudanças na legislação educacional, a conhecida Portaria nº 501, o
que promoveu a reunião dos diversos segmentos sociais em busca de ter as suas reivindicações
aceitas e, ao mesmo tempo, os salesianos buscaram uma adequação que não tornasse inviável
a educação confessional, que é a tônica do trabalho desenvolvido por eles.
No caso aqui estudado, toda a proposta curricular estava alinhada com a legislação
vigente, em sintonia, ao mesmo tempo, com os princípios educacionais do instituto religioso.
Percebemos que os salesianos trabalhavam em total sintonia com as famílias, uma vez que esta
relação era indispensável para a integração família-escola e, ainda, para criar o sentimento de
pertença desejado pelo ideário salesiano:

A pertença à família salesiana consiste na participação vocacional no
carisma de Dom Bosco, isto é, no seu espírito e missão, por parte dos
grupos diretamente fundados por ele, tais como os Salesianos, as
Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores, ou que indiretamente a
ele se prendem, porque suscitados pelo Espírito Santo dentro do
‘fenômeno salesiano’, com a mediação de um salesiano e a ajuda de
ambientes e grupos salesianos, como aconteceu com as voluntárias
de Dom Bosco que originaram-se do padre Filipe Rinaldi. (BOLETIM
SALESIANO, mar./abr. 1984, p. 12-13).
Elementos de circularidade cultural ficam evidentes em todo esse percurso histórico do
Colégio aqui analisado, a unir professores, alunos e as famílias. Todos foram chamados a
colaborar com o trabalho dos padres em busca de melhoria social por meio da apropriação dos
conhecimentos escolares que circulavam e do respeito dos padres para com a sociedade local,
no sentido em que caminhavam juntos em todos os eventos de ordem política, religiosa e
social.
As mudanças com a Lei de Diretrizes e Bases não agradaram aos padres no que se
refere à avaliação, que sempre foi conduzida com muita formalidade:

Amanhã haverá início o ‘morto exame semestral’, morto porque com
Diretrizes e Bases não existe mais esta prova. Todavia, nós
continuamos pedindo aos nossos jovens o aproveitamento destes
meses de estudo. Ninguém reclama, embora todos soubessem que
não é obrigatório tal exame. (CRÔNICA DA CASA, nov. 1962).
Foram realizados os exames finais, mas sem a solenidade e o rigor dos anos passados.
Com a Lei de Diretrizes e Bases, a importância dos exames ficou muito diminuída. “Em poucos
dias fazem-se todos os exames”. A falta de solenidade, na visão dos padres salesianos, diminuiu
a importância dos estudos. Mesmo assim, foram entregues, numa cerimônia de grande
solenidade, como é o jeito salesiano de fazer. “Os concluintes receberam o seu diploma
seguindo-se todo o protocolo exigido em tais ocasiões. Tudo ocorreu em muita ordem, embora
fosse grande o ajuntamento de alunos e famílias presentes ao ato” (CRÔNICA DA CASA, dez.
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1962). É de se notar que os padres não aceitaram bem as mudanças educacionais que
pudessem alterar a forma como eles assentiram fazer educação na cidade.
Nasceu outra cultura, que era considerada elevada ou transformadora do nível social da
cidade. Os padres salesianos, ao seu modo, levaram adiante os sonhos do padre Cícero.
Podemos dizer que os padres salesianos levaram à frente, de certa forma, o sonho do Patriarca
com um colégio católico organizado para formar crianças e jovens da cidade, na perspectiva
tanto religiosa/cristã, quanto profissional. A cidade traçou um novo perfil social, a partir do
momento em que educava os jovens para se tornarem lideranças sociais e cristãos obedientes,
influenciados pelas formas renovadas de prestar culto aos santos da Igreja já conhecidos e
cultuados e, também, aqueles novos que foram introduzidos no culto religioso da cidade. Agora
já aparecem como festas tradicionais.

Os alunos do ginásio e as cantoras preparam ótima programação
musical. ‘Missa Eucharística de Lourenço Perosi’ a 4 vozes com
acompanhamento de orquestra-cantos polifônicos, à bênção e durante
a Missa vespertina celebrada pelo Rvmo. Sr. Bispo Dom Vicente de
Araújo. A procissão foi magnífica. O andor, um grande navio levava
sobre duas colunas a hóstia e na outra Maria Auxiliadora como no
sonho de Dom Bosco. (CRÔNICA DA CASA, maio 1962).
Os filhos de Dom Bosco e o padre Cícero, em Juazeiro do Norte, escreveram uma
história situada numa direção que norteava a educação de humanistas e a de trabalhadores,
onde todos foram educados em uma base comum católica que concedeu uma formação teórica
e prática humanizadora inscrita da formulação social de uma cultura escolar cristã com base
científica e étnico-política, situando todos os alunos em uma circunstância de compreender o
trabalho e a escola como uma produção social de alta qualidade, capaz de formar o cidadão
cristão.
Apesar da visão radicalmente oposta entre Igreja e Estado, como encontramos
analisado por alguns autores, entre eles Matos (2003), o Colégio chegou ao final dos anos de
1970 com um considerável crescimento em número de alunos e reconhecimento da qualidade
educacional ofertada. Contava com a ajuda de vários políticos, com a oferta de bolsas de
estudo fato que favorece o crescimento do número de alunos. Entre os 953 alunos
matriculados, até o mês de abril de 1979, sendo 613 alunos matriculados nas séries do 1º grau
e 340 nas séries do 2º grau, 419 eram bolsistas ou recebiam ajuda para costear os estudos.
As conduções desta pesquisa envolvendo a missão dos salesianos no Brasil, com base
na missão da própria Igreja Católica no mundo e suas implicações na educação da juventude
local, intentaram entrelaçar as histórias de Dom Bosco e do padre Cícero, transformando as
questões individuais da vida desses padres, mas observando a forma como trabalham
comprometidos igualmente com a missão que teriam de cumprir, como membros de uma
comunidade católica, cuja intenção maior é espraiar pelo mundo uma Educação Cristã e/ou
uma mentalidade Cristã Universalizada.
7 CONCLUSÃO
Compreende-se que o Colégio que veio para cumprir a missão desejada pelo padre
Cícero elabora dois espaços culturais: um de inclusão social, por meio das oficinas, centro
artesanal e oratórios – ação que possibilita, pela aprendizagem de uma arte ou ofício, a
garantia de uma vida digna e honrada, diminuindo os problemas ocasionados por dois
importantes males sociais, que são a “ignorância e o desemprego”; e um outro, da diferença,
ou seja, aquele trabalho que, em comum acordo com a família, forma agentes sociais

CD-ROM DE ATAS | 1721 | COLUBHE 2012

adequados para ocupar as posições sociais mais elevadas dentro de uma “determinada
hierarquia social” e que é objeto comum de desejo em todas as camadas sociais.
Observamos que esse contato com a cultura do Colégio não retirou aquela juventude
de sua cultura, mas, ao contrário, realçou a especificidade de suas interpretações, adaptadas a
uma realidade ainda refratária a abstrações e fortemente marcada pela vivência concreta e
materializada dos fenômenos religiosos de cunho popular. Por isso, foi importante situar a
juventude dessa cidade no entrecruzamento de grandes eventos históricos que envolviam não
apenas o catolicismo popular e suas consequências, como também estavam presentes na
efetivação e modernização da República, por meio, inclusive, de reformas educacionais. A
dinâmica e os embates culturais formam em Juazeiro do Norte uma cultura religiosa

diferenciada, condensando elementos racionais, poéticos e místicos.
Podemos definir o Colégio Salesiano como caracterização do ideal da educação
humanista cristã no Juazeiro do Norte, em um tempo em que se caminhava rumo à
Modernidade, porém, dentro de padrões conservadores. Essa imagem criada pelos diretores
salesianos remete à busca das ações realmente efetivadas no cotidiano, que, em alguns
momentos, aparecem com clareza e, em outros, de forma velada, mas que identificamos nas
ações, por meio das quais tentam produzir a crença nesses alunos e em suas famílias, assim
como na sociedade local, como um todo, de que ali se formavam aqueles que compartilhavam o
mais alto grau que se podia atribuir às ações competentes de um fazer escolar.
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Anúncios de novos tempos no Ginásio Teuto- Brasileiro Farroupilha

Salve, salve a nossa escola
O Colégio Farroupilha
Dá-nos luz, nos dá o saber
Com amor e fraternidade
Nosso lema de ser sempre
Deus, Pátria, Humanidade.
Em novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas anunciava a nova fase na história
política do Brasil. Era o início do chamado Estado Novo. Em Porto Alegre/ Brasil, uma escola,
conhecida na comunidade como o Colégio Alemão, ainda mantinha em suas concepções
educacionais valores germânicos difundidos por imigrantes no final do século XIX.
A epígrafe é o hino do estudante do Colégio Farroupilha. Apesar de ter sido composto em
1970, por Nely Gerlach, professora da escola, nota-se o quanto a letra evidencia marcas
deixadas pela campanha de nacionalização do ensino. Como a maioria desses cânticos,
apresenta um discurso que edifica a instituição e seus atores sociais, enaltece a lealdade, a
fraternidade, a união e legitima princípios de patriotismo e religiosidade. Os valores da Família
Farroupilha são, assim, representados neste louvor ao colégio.
Este estudo pretende investigar a nacionalização do ensino promovida pelo Estado Novo,
tendo como referência a história desta instituição de ensino privada, fundada por imigrantes
alemães. Aqui interessa refletir acerca do quanto a escola precisou, para sobreviver aos novos
tempos, se adaptar às exigências governamentais, adotar parte do ideário nacional e apropriarse dos conceitos de pátria e civismo. Assim, construiu uma outra identidade calcada nos
princípios nacionalistas.
É importante salientar que a campanha de nacionalização do ensino espalhou-se pelo
país, tendo como foco principal a Região Sul, em função do contingente populacional de
descendentes de imigrantes europeus, especialmente alemães e italianos. Portanto, as
mudanças que atingiram o Ginásio Teuto- Alemão Farroupilha não foram uma prerrogativa
exclusiva desta instituição. Muitas outras escolas viveram histórias semelhantes.
A pesquisa em questão insere-se no campo de investigações da História da Educação,
sendo esta uma componente fundamental da história das práticas culturais e do cotidiano
social. A pesquisa identifica-se com os pressupostos teóricos da História Cultural, corrente
historiográfica que rejeita uma história da educação apenas centrada nos fatos tidos como
notáveis, que desconsidera os diferentes atores sociais. O trabalho também se inscreve nos
estudos das práticas de leitura e escrita e de memórias escolares, tendo como referenciais as
concepções da cultura escrita enquanto uma produção discursiva de um determinado tempo e
lugar.
Considerando-se que são as questões que nos interpelam hoje que devem orientar a
nossa estratégia de interrogação do passado, ressalto meu estranhamento diante do fato da
escola atualmente manter, lado a lado, práticas cívicas que estão incorporadas ao cotidiano e
também promover outras práticas que se identificam com o tradicionalismo gaúcho.
Diariamente, as bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul são hasteadas e arriadas e os
estudantes são convidados sistematicamente para entoarem os hinos nacional e rio-grandense,
em presença das autoridades escolares. Nas costumeiras festas juninas, estudantes e
professores usam, exclusivamente, a vestimenta gauchesca. O dia 20 de setembro, data que
simboliza o término da Guerra Farroupilha, há muito tempo que é feriado na escola, mesmo
antes de ser considerado feriado estadual. Nesta data, a escola desenvolve uma série de
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atividades que mobiliza os corpos docente e discente. Isso sem falar das alterações do nome da
escola. Primeiramente Knabenschule des Deutschen Hilfsvereins, depois Ginásio Teuto-Alemão
Farroupilha e, em 1942, Colégio Farroupilha, nome plenamente identificado ao tradicionalismo
regional.
O que se discute aqui são as relações entre a campanha de nacionalização de Vargas e
as transformações vividas pela escola em questão no final da década de 1930. Entende-se que
tais mudanças marcaram a trajetória desta instituição escolar, como uma espécie de
pregnância, que se traduz nessas práticas identificadas ao nacionalismo e ao tradicionalismo1,
concomitantemente.
Para o desenvolvimento da pesquisa, buscaram-se três documentos que nos auxiliam a
melhor compreender a época do Estado Novo e suas implicações na história do Colégio Alemão.
Primeiramente, o livro memorialístico Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha
1858/1974, que narra aspectos da história da escola a partir do olhar de um ex-estudante.
Escrito por Leandro Telles, em 1974, sob encomenda da Associação Beneficente e Educacional,
mantenedora da escola, registra os feitos considerados importantes, em uma perspectiva
cronológica, até a década de 1970. O que interessa é analisar os escritos de Telles em relação à
época do Estado Novo, e relacioná-los aos textos publicados nos periódicos da escola dos anos
1938, o Das Band, e de 1939, o Relatório Mensal do Ginásio Farroupilha.
Um pouco da história do Colégio em Porto Alegre
O Colégio Farroupilha teve sua origem na fundação, em 1858, da Deutscher Hilfsverein,
antiga Sociedade Beneficente Alemã, hoje Associação Beneficente e Educacional, mantenedora
da instituição. Esta associação foi fundada pelos brummers, soldados da Legião Alemã,
contratados pelo Império do Brasil para lutarem contra o ditador Rozas, em Buenos Aires. Parte
desses soldados permaneceu no Brasil e estabeleceu no Rio Grande do Sul. Talvez por alguns
deles serem intelectuais, foram criadas várias associações e sociedades, entre elas a Associação
Beneficente Alemã, que defendia ideais liberais e que, por isso, não adotava uma postura
confessional. Entre suas metas, estavam o auxílio e a assistência aos imigrantes alemães e seus
descendentes.
Em 1886, foi criado o colégio nas dependências da comunidade evangélica de Porto
Alegre, sob o nome de Knabenschule des Deutschen Hilfsvereins, com setenta meninos como
estudantes2. Em 1896, o colégio passou a ter uma sede própria na rua São Rafael, hoje avenida
Alberto Bins. Nesse endereço o colégio permaneceu por sessenta e seis anos.
Na época, o objetivo da comunidade alemã em Porto Alegre era fundar uma escola que
atendesse os filhos de imigrantes e seus descendentes que residiam na capital do Estado. O
Farroupilha, de um modo geral, sempre se caracterizou por atender os filhos da elite local, que
ainda busca um ensino identificado com valores tais como a disciplina e a tradição. A escola,
atualmente, mantém um corpo discente com dois mil e quinhentos estudantes.
A presença dos alemães se manifestou também na criação de espaços dedicados à
prática de esportes e à vida social. Em 1867 surgiu a Deustsher Turnverein, a Sogipa
(Sociedade Ginástica de Porto Alegre. Logo em seguida, a Gesellschaft Leopoldina, Sociedade
Leopodina, a Gesellschaft Germania, Sociedade Germânia. Destaca-se a criação, em 1927, do
Hospital Alemão, hoje Hospital Moinhos de Vento, e neste mesmo ano, a criação da Varig.
Ao longo do século XX, no Brasil, assistiu-se a ascensão de uma burguesia, que tinha
como princípio a ideia de uma cooperação harmônica entre as classes e, como projeto, a
perseguição do progresso. De acordo com Pesavento (1999), três conceitos acompanhavam a
vida da burguesia no Brasil: capitalismo, nacionalismo e industrialização. Tais conceitos
norteavam e colaboram no fortalecimento da identidade de um modo de vida burguês. O que
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se constata no país é a consolidação da burguesia como classe detentora do poder econômico,
ao mesmo tempo em que se acentua o debate acerca do papel do Estado no que tange ao
atendimento e assistência às classes populares.
Cabe salientar, neste contexto, a influência do capital estrangeiro na economia nacional e
profundas implicações sobre os padrões de comportamento da sociedade. Porto Alegre, assim
como as demais cidades brasileiras, adotam no seu imaginário urbano as referências culturais
norte americanas, identificados com os valores de uma sociedade de consumo. O Colégio
Farroupilha atendia, quase que exclusivamente, essa parcela da população rio-grandense,
descendente dos primeiros alemães que se fixaram na cidade, pertencentes às camadas sociais
burguesas.
O Estado Novo e a educação: modelagem de novos cidadãos
Stuart Hall (1997) defende a ideia que não nascemos com identidades nacionais
aprioristicamente e que elas são formadas e transformadas no interior de um sistema de
representação. A construção de uma cultura nacional busca promover a formação de uma
cultura homogênea e nisso está implicado um sistema de educação nacional. Ou seja, a
escolarização é um elemento preponderante na construção cultural de uma ideia de
nacionalidade, é uma forma de discurso, “um modo de construir sentidos que influencia e
organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (p. 55). As
culturas nacionais, portanto, produzem sentidos com os quais podemos nos identificar,
constroem identidades. Essas são reflexões importantes ao pensarmos no que representou para
o Brasil as mudanças advindas com o Estado Novo.
Em novembro de 1937, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, os partidos
políticos e estabeleceu uma nova Constituição Federal. De acordo com Bóris Fausto (1995), o
Estado Novo firmou-se no campo político por meio de uma política voltada às classes populares,
com o apoio do Exército. No contexto brasileiro, emergiu um forte sentimento nacionalista,
calcado na defesa de ideias autoritárias/totalitárias, tendo o desenvolvimento econômico e
social associado ao princípio de autonomia nacional.
Para garantir o desenvolvimento econômico industrial imaginado por Getúlio Vargas, era
preciso fortalecer a identidade nacional e isso ficou expresso no projeto político pedagógico
adotado para educar a população, especialmente destinado às comunidades descendentes de
imigrantes europeus no Sul do país. O sucesso dessa política seria assegurado por meio da
propaganda política de massa e da nacionalização do ensino. A rede escolar foi, então,
concebida como agência de difusão e de propaganda de uma cultura nacionalista, de normas
de convivência social, de civismo e de uma identidade nacional.
Corsetti e Kistemacher (2008) explicam que a nacionalização do ensino implicou em um
profundo controle dos currículos das escolas brasileiras. Segundo a autora: “a escola
nacionalizada e monitorada pelo governo seria a porta de entrada para a a formação da
identidade nacional e assim seriam garantidas a soberania e unidade nacionais” (p. 3). Assim,
proibia-se o uso do idioma estrangeiro, adotavam-se livros didáticos exclusivamente de autores
nacionais, passavam-se a enfatizar conhecimentos de História e Geografia do Brasil e Educação
Moral e Cívica.
Com essas medidas, a campanha procurava atender de forma especial o ideal
nacionalista do regime autoritário, cujo objetivo era padronizar o sistema escolar com vistas a
homogeneizar a cultura nacional brasileira, moldar os brasileiros de acordo com os novos
valores vigentes e assegurar o pleno desenvolvimento do projeto político econômico do Brasil.
Acreditava-se que a escolarização promoveria a construção de uma identidade nacional e, ao
mesmo tempo, consolidava o ideário do Estado Novo. As ideias de preservação da tradição, os
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valores associados à família e à pátria eram também enfatizados nos currículos escolares.
Uma nova identidade para o Colégio Alemão
Pouco antes do dia do golpe que instituiu o Estado Novo, o Ginásio Teuto- Alemão
Farroupilha comemorava a data que marca a Independência do Brasil. No livro memorialístico
da escola, (Telles, 1974), nota-se o quanto os valores da cultura alemã se faziam presentes no
cotidiano escolar. Pode-se dizer que preponderavam sobre os sentimentos de patriotismo
brasileiro. Em uma data considerada relevante para a História do Brasil, dotada de forte caráter
cívico, o colégio demonstrava o quanto as referências germânicas eram vivas e formadoras das
identidades de estudantes e professores.
Na comemoração do dia 7 de setembro, canções brasileiras e alemãs dividiam a cena e
as últimas eram em número significativamente superior. Na mesma cerimônia, o estudante se
expressava em Língua Portuguesa, mas o diretor se pronunciava em Língua Alemã. Para lugares
de sujeitos distintos, línguas diferentes. Além disso, vê-se o apreço às canções da juventude
hitleriana o que, mais uma vez, evidencia a aproximação da escola dos paradigmas culturais da
Alemanha da década de 1930. Telles (1974) percebe essa realidade de afirmação da cultura
germânica na escola: “Não seria de admirar se mais tarde as autoridades brasileiras usassem de
rigorismo na nacionalização. Embora a Direção não procurasse incutir a dupla nacionalidade nos
educandos, a realidade, porém, é que se enfatizava mais o caráter alemão da escola.” (p. 128)
No dia 19 de novembro, logo em seguida ao dia do golpe, as primeiras manifestações da
escola demonstram a aprovação da nova ordem política que se instaurava. Telles (1974) afirma
que “toda a escola participou da demonstração levada a efeito em apoio ao Estado Novo no
Brasil, desfilando de fronte ao Interventor Federal” (p. 130) . Tal atitude já sinaliza as intenções
do Ginásio Farroupilha de procurar ajustar-se aos novos tempos.
De modo contraditório, o autor do livro em questão ora defende as intenções do governo
brasileiro, ora critica sua ação “demasiadamente radical” (1974, p. 129). Afirma, em um sentido
positivo, que o Estado Novo criou medidas protecionistas, no sentido de não tolerar mais os
núcleos nazistas que se disseminavam nas regiões de colonização alemã. Entretanto, condena
veementemente as atitudes governamentais que pretendiam destruir todas as manifestações
culturais germânicas, como a proibição de continuação das entidades beneficentes, de canto,
entre outras. Em suas palavras, “ao tentar extirpar de uma vez por todas o idioma alemão,
proibindo o seu uso no lar, nas sociedades, punindo com a prisão quem o falasse, cometeram
as autoridades um equívoco: aniquilaram uma tradição cultural que há mais de cem anos vinha
sendo formada.” (1974, p.130)
Não se pode esquecer de investigar as condições de produção do livro. Ou seja, o
trabalho de Leandro Telles não é tomado apenas como consulta bibliográfica e sim enquanto
fonte documental da História da Educação. Neste sentido, ao investigar esses escritos é
importante ter claro quem escreve, quando escreve, para quem escreve, sobre o que escreve e
em que circunstâncias a escrita se desenvolveu.
Algumas identidades do autor são especialmente importantes para entender suas
implicações no texto, ou seja, os lugares de sujeito que ocupa são de um ex-estudante,
descendente de alemães que aceitou a incumbência de produzir um registro da história da
escola. O livro intitulado Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha 1858/1974, tinha o
propósito de legitimar e edificar a história e a comunidade vinculada ao Colégio Farroupilha.
Essas parecem ser questões fundamentais que permitem uma análise dos discursos presentes
no texto.
Michel Foucault (1999) nos ajuda a entender melhor essas questões, pois com ele
aprendemos que são as práticas sociais atravessadas por relações de poder que favorecem
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certos discursos, permitindo a emergência de determinados temas e não de outros. Ao longo
das páginas do livro, embora nem sempre visíveis à primeira vista, narra-se uma história do
colégio, uma versão, pautada na linearidade, na cronologia, na descrição de fatos tidos como
notáveis, que enaltece a instituição e seus atores sociais. Construiu-se, assim, uma história sem
máculas que deveria agradar e legitimar esta comunidade leitora.
Algumas práticas mantidas pela escola indicam que não foi imediatamente que as
concepções nacionalistas se infiltraram no cotidiano escolar. Em um dos relatos do ano 1938,
Telles (1974) narra que Porto Alegre presenciou a evolução do aviador acrobático alemão Artur
Benitz, no campo da Varig. O colégio instituiu um concurso de contos e desenhos sobre o feito
do piloto. Foram apresentadas quinze redações em Língua Alemã e somente duas em Língua
Portuguesa. É possível que isso tenha relação com o fato de, em 1938, ainda não haver uma
proibição expressa de se falar o Alemão e de se imprimir jornais, revistas e livros nessa mesma
língua. Entretanto, a fiscalização já se insinuava, as sociedades alemãs se encontravam sob
intervenção e só podiam realizar reuniões sob licença prévia da polícia. Telles (1974) narra que
o Hilfsverein, a Associação dos Alemães que mantinha o Colégio, conseguiu fazer sua única
reunião anual com licença prévia do interventor, mas com a presença do representante do
delegado de Ordem Política e Social. A partir desse ano, todas as atas das reuniões passaram a
ser redigidas em Português.
O livro memorialístico de Telles apresenta as percepções de um ex- estudante, Friedrich
Tempel, que rememora suas vivências no Colégio no período de 1937 a 1941. Ele escreve sobre
sua vida em Porto Alegre, na situação de um descendente de alemães:

Estava dividida a nossa gente e submetida a um constante
bombardeio de propaganda vinda da Alemanha. Surgiu no seio da
comunidade de origem teuta a pergunta: 'Fazer o que com os nossos
filhos?' Seria suficiente preparar a nova geração como o vinha sendo
feito até então, onde era suficiente falar bem o Alemão, ter
conhecimentos do Português e uma profissão condizente , de
preferência aprendida no estrangeiro, ou integrá-los no todo nacional?
(1974, p. 136)
Ele lembra que era grande o número de cidades do interior do Estado onde predominava
a etnia teuta e, em sua visão, era imenso o intercâmbio com a Alemanha, de forma que todo
aquele que dominasse a Língua Alemã teria trabalho assegurado. Para ele, havia oportunidades
amplas no Brasil e no Rio Grande do Sul “e os nossos pais, não sem antes ouvir nossa opinião,
optaram pelo Brasil.” O estudante adere ao discurso do nacionalismo, como se pode ver:

Respeito à tradição dos antepassados: SIM! Filiação à Igreja
Evangélica de Confissão Luterana: SIM! Mas acima de tudo à PÁTRIA.
Foi assim que entramos em 1937 para o novo Ginásio Teuto- Brasileiro
Farroupilha, constituindo a primeira turma do mesmo, Ginásio nascido
da opção de um grupo de homens que se anteciparam ao que viria
depois sob o nome genérico de “nacionalização”. (1974, p.136)
Em outro momento do texto, percebe-se o quanto o colégio era hermético e refratário
até mesmo às pequenas diferenças existentes entre a própria comunidade alemã de Porto
Alegre. O ex-estudante lamenta-se e narra as dificuldades de ser aceito por seus pares, apesar
de compartilhar com os colegas as mesmas origens étnicas. Ele destaca que seu time de futebol
não era o Grêmio, time de futebol que teve suas origens entre a comunidade alemã de Porto
Alegre e, inicialmente, não aceitava negros entre seus jogadores. Friedrich lembra das
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dificuldades de ser alemão e viver no tempo do Estado Novo:

Já em plena época da “Nacionalização” do Estado Novo e com o início
da guerra, passamos por maus bocados. Loiros na maioria e com
nomes bem alemães... nos chamavam de “alemã” em toda parte,
principalmente durante as paradas da Semana da Pátria. Chamavamnos de “alemão” e “galinhas fritas”, considerando a sigla GF da nossa
instituição. (Telles, 1974, p. 137)
Enfim, faz uma espécie de síntese daquele tempo e conclui o valor da escola que
permitiu a incorporação de duas culturas, fala do quadro de sua formatura que trazia o lema
“Aprendendo servimos à pátria.”
Das Band e Relatório mensal
Neste momento, a ideia é investigar alguns textos dos periódicos da escola, o Das Band e
o Relatório Mensal, referentes aos anos 1938 e 1939, período subsequente ao golpe do Estado
Novo. Para além da apresentação dos temas abordados nos jornais, a investigação interessa-se
pelos significados da difusão dos discursos pela revista, nos processos de subjetivação
provocados pelos textos escritos e suas possíveis influências nas mudanças provocadas pelo
Estado Novo.
O Das Band existia desde a década de 1920, exclusivamente em Língua Alemã. Em 1938,
por exigências governamentais, tornou-se bilíngue e, no ano seguinte, foi escrito apenas em
língua portuguesa. Ambos, Das Band e Relatório mensal, são fontes que o próprio Telles se vale
no livro memorialístico da escola.
Os periódicos escolares constituem-se em um importante veículo educativo para seus
leitores e revelam um pouco da história das instituições educativas. Além disso, traduzem
aspectos significativos do cotidiano estudantil e mostram indícios de saberes e de práticas
escolares. A partir da leitura dos poucos exemplares em Língua Portuguesa do Das Band, é
possível buscar uma aproximação do universo social e cultural daquela população porto
alegrense que estudava ou trabalhava no Colégio Farroupilha. O que se busca, portanto, nessa
publicação é fazer emergir os textos que, de forma específica ou indiretamente, fazem
referência ao contexto do Estado Novo, em que os estudantes do colégio viviam, a partir de seu
imaginário que é, também, o resultado das representações coletivas. A ideia de Chartier (1991),
do mundo como representação, significa buscar as formas e os motivos que levam as pessoas a
se identificarem com este ou aquele discurso, o imaginário entendido como a capacidade de
representar simbolicamente a realidade.
Os periódicos apresentam representações de uma época, sejam elas políticas,
econômicas ou sociais, descrições variadas sobre a vida da escola, valores importantes para
aquela comunidade, concepções didáticas, signos escolares e suas mensagens. O trabalho com
esses escritos permitiu encontrar modos de como os conceitos de nacionalidade e patriotismo
invadiram as práticas escolares naquela instituição de ensino.
O Das Band era um material comum a toda a escola. Seus textos indicam e prescrevem
modos de ser considerados apropriados naquele contexto. Portanto, o ato de leitura não pode
de maneira nenhuma ser anulado no próprio texto, nem os comportamentos vividos nas
interdições e nos preceitos que pretendem regulamentá-los. A aceitação dos modelos e das
mensagens propostas opera-se por meio de arranjos, dos desvios, às vezes das resistências que
manifestam a singularidade de cada apropriação.
Foram apenas quatro periódicos consultados, tendo em vista todos os anteriores terem
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sido escritos integralmente em Língua Alemã. É justamente com a emergência do Estado Novo
que começam a apresentar textos em Língua Portuguesa. Assim, foram investigados dois
exemplares do Das Band, outubro e novembro de 1938, e dois exemplares do Relatório Mensal
do Ginásio Teuto- Brasileiro Farroupilha, junho e outubro/novembro de 1939).
De um modo geral, são revistas simples, pequenas, em formato encadernado, com
poucas páginas. Falam sobre questões relacionadas ao patriotismo, civismo, apresentam
redações de estudantes sobre temas variados, narram feitos de heróis nacionais, destacam
eventos em que o Colégio se fazia presente, publicam o calendário escolar, notas sobre
aniversários, evidenciam os estudantes melhores classificados a cada bimestre letivo. Falam
sobre disciplina escolar, relatam passeios de excursão, apresentam listas de conteúdos para
prestação do exame de admissão ao ginásio, noticiam as práticas esportivas na escola, além
das propagandas de estabelecimentos comerciais de Porto Alegre. Como já foi dito, os dois
exemplares analisados do Das Band são bilíngues mas, em primeiro lugar aparecem os textos
em Língua Portuguesa, só nas últimas páginas constam os mesmos textos em Língua Alemã.
O Das Band de outubro de 1938 apresenta, em sua página inicial, um longo texto com o
título O que é pátria, dirigido aos estudantes do colégio:

Pátria é o lugar onde nascemos, onde vivemos. Fala-se muito em
“pátria”: diz-se que devemos amá-la, trabalhar por ela, pelo seu
progresso e, sendo preciso, sacrificar-lhe tudo, mesmo a vida. (…)
Vocês que hoje estão na escola, estudem e saibam que nada, do que
se aprende na mocidade é desnecessário na vida. A nossa pátria nos
oferece tantas possibilidades para aproveitarmos o que aprendermos.
É uma grande coisa morrer pela pátria no campo de batalha – mas
não significa menos viver pela pátria, trabalhar por ela e no trabalho
vencer. (p. 1)
O texto evidencia os valores vigentes na sociedade brasileira daquele momento,
enfatizando o patriotismo, o papel do estudante e o que o país esperava deles. O foco está nos
deveres do cidadão, pois direitos sequer são mencionados. A ênfase também recai no trabalho
como forma de tornar-se um vencedor, discurso este coerente com a comunidade da escola,
pertencentes às camadas burguesas da sociedade.
Partindo do pressuposto que comunicar é sempre certa forma de atuar sobre outras
pessoas, é importante perceber como as pessoas vão se apropriando dos discursos que
adquirem força de verdade em relação aos ideais preconizados pelo Estado Novo. Descreve-se
parte das práticas discursivas ali edificadas, que possivelmente ajudaram a constituir o próprio
objeto de que falam, isto é, um tipo de estudante para quem a revista foi pensada.
O restante das páginas da revista de outubro de 1938 é ocupado por redações de
estudantes, as primeiras abordando o tema da semana da pátria. Em uma delas, a aluna autora
do primeiro ano ginasial exalta a figura pública de Getúlio Vargas e diz “a semana da pátria é
uma semana sagrada em que se manifesta o amor à pátria”. Em outro, a aluna fala sobre a
trasladação do fogo simbólico. As demais redações parecem uma compilação de textos
variados, pois diversos são os assuntos e parecem não ter relação uns com os outros. Assim,
encontram-se narrativas com esses títulos Uma visita às minas de São Jerônimo, Um passeio à
Caxias, O cachorrinho, Meu gatinho, Um sonho, entre outros. Chama a atenção, entretanto, um
texto intitulado Ganhei 1000 contos. A autora conta uma história em que teria recebido um
prêmio de 1000 contos, resolveu viajar com o dinheiro recebido e o destino escolhido foi a
Alemanha. E outro texto, Nosso jardineiro, em que o autor descreve o jardineiro de sua casa
como alguém que não tem cuidado pessoal, desprovido de hábitos de higiene, que não sabe
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expressar-se corretamente, mas, é visto como um “empregado fiel”. De certa forma, o texto
traduz concepções daquela sociedade burguesa, que estudava no colégio, além de enfatizar a
importância das práticas de higienismo que caracterizam um modo de ser civilizado.
Outra questão interessante são as propagandas que aparecem nas últimas páginas do
periódico, mostrando estabelecimentos comerciais de Porto Alegre identificados com aquela
comunidade que podia consumir os produtos divulgados. Diferentemente do restante da revista,
que era bilíngue, essas propagandas são exclusivamente em Língua Alemã sem tradução para o
Português. É provável que essa comunidade leitora estivesse muito acostumada com o idioma
estrangeiro e, portanto, as empresas preferiram manter o padrão linguístico. O propósito de
uma propaganda é divulgar produtos e aproximar-se efetivamente de seus consumidores em
potencial. Então, ao percebermos as propagandas de produtos nacionais em Alemão,
concluímos o quanto tal comunidade se mantinha forte na cidade de Porto Alegre.
Em 1939, pelos relatos de Telles (1974, p. 134), nota-se que a escola efetivamente
passava por mudanças, no livro o título é 1939: fim da hindenburgschule. O ano também marca
o fim da nomenclatura do jornal Das Band, que passou a assumir um nome em língua
portuguesa, Relatório Mensal do Ginásio Teuto- Brasileiro Farroupilha. Além disso, todos os
artigos também passam a ser em língua portuguesa, com exceção de um único a manter o
alemão, Umbruch (mudança radical). Telles (1974) diz que este se assemelha às “lamentações
do Profeta Jeremias, chorando sobre as ruínas de Jerusalém”. O autor do livro justifica a
manutenção deste artigo em Língua Alemã como uma espécie de resistência à nacionalização,
“era fácil compreender a situação vendo desmoronar uma instituição, a quem dedicara grande
parte de sua existência” (p. 135). Segundo o autor, em seus cinquenta e três anos de
existência, a escola atravessara momentos difíceis no sentido de manter-se como
estabelecimento de ensino, entretanto. nada se compara à campanha de nacionalização.
As mudanças curriculares também foram abordadas por Telles, ao dizer que a “revolução
atingira também o currículo”. Proibiu-se o uso do Alemão nas aulas. Em seguida, essa mesma
proibição se estendeu às conversas no pátio do colégio, entre estudantes e professores.
Percebe-se o quanto o uso de tal idioma era dominante no cotidiano escolar, não se restringia
às aulas, infiltrava-se na convivência em outros espaços da escola e, provavelmente, atingia a
esfera doméstica também. Além disso, alteraram-se o número de aulas diárias, a distribuição
das disciplinas, a regulamentação dos feriados e das férias, tudo fora determinado pelo governo
do Estado Novo. Segundo Telles (1974), a escola optou por “demonstrar ao governo a sua
disposição em colaborar para aumentar o nível cultural da juventude”. E considerou,
igualmente, um “dever de consciência perante a memória dos antepassados, que haviam
fundado a escola havia cinquenta e três anos”.
Coerente com os princípios nacionalistas em voga, o Das Band foi substituído pelo
Relatório Mensal. Telles (1974) diz que o Relatório é “filho dileto do Das Band” (p.135). Neste
mesmo ano, 1939, o patriotismo se manifestou em uma atividade envolvendo os estudantes do
primário que escolhem como patronos de suas respectivas classes vultos da História do Brasil,
como almirante Tamandaré, Ruy Barbosa, D. Pedro II, duque de Caxias. Ao lembrar deste
tempo, valoriza a inciativa do colégio, afirmando: “não seria o caso de hoje em dia se seguir o
exemplo, incutindo, destarte, o amor pelos grandes vultos de nossa História? Sem dúvida, foi
mais um gesto do Farroupilha que o colocou novamente na linha do pioneirismo.” (Telles, 1974,
p.135).
Para Telles, o Relatório Mensal tornara-se um verdadeiro diário oficial do colégio.
Publicava todos os assuntos referentes à administração e exames, bem como a respectiva
legislação. Seria seu último ano de vida. Somente em 1945 ressurgiria um novo jornal, O
Clarim, mas em outro formato, produzido pelos estudantes do colégio.
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Considerações finais
Os sujeitos estudantes e professores do Ginásio Teuto- Alemão Farroupilha, de alguma
forma, foram constituídos por meio de práticas historicizadas e das inter-relações entre
diferentes discursos que se difundiam e se sustentavam na comunidade porto-alegrense
daquele tempo, durante os anos de vigência do Estado Novo. Os discursos produzidos revelam
as representações construídas acerca das identidades daqueles sujeitos, evidenciando as
condições de produção de conceitos de patriotismo e civismo, adequando-os a um ideal de
regionalismo local.
Quando estudantes e professores se identificam com os temas circulantes na instituição,
eles se tornam assujeitados a esses discursos, seja por um processo de adesão ou de
identificação, e começam a se reconhecer e, paralelamente, a se constituir como sujeitos. Nesta
perspectiva escolhida, o sujeito não é mais uma identidade em essência, mas sim alguém em
permanente atualização, inserido em múltiplas relações que enredam suas práticas. Aos
poucos, algumas das verdades edificadas no colégio passaram a integrar o dia a dia dos
estudantes.
As medidas governamentais promovidas pelo Estado Novo buscavam organizar um
sistema nacional e padronizado de ensino. Isso porque se generalizou a concepção de que a
educação tinha o poder de moldar a sociedade. A intenção era, por meio da escolarização,
forjar uma identidade nacional, tendo como fundamento a homogeneização dos currículos
escolares.
Ao longo das páginas do Das Band e do Relatório Mensal, nota-se a explicitação de um
modelo de sujeito que precisou apropriar-se dos ideais preconizados pelo Estado Novo, deveria
acreditar em determinados conceitos, desenvolver certas atitudes e não outras, enfim, deveria
civilizar-se e adequar-se aos novos tempos.
Procurou-se narrar um pouco da história de uma escola e do que aconteceu durante os
anos iniciais do Estado Novo, a partir do olhar de ex-estudantes e dos escritos de dois
periódicos escolares dos anos de 1938 e 1939. É uma história, até certo ponto, de resistências e
de ajustamentos às medidas governamentais que visavam instituir o ideal do nacionalismo. É a
história de uma comunidade alemã, da cidade de Porto Alegre, que precisou, para continuar a
existir, adotar outras referências, distintas das referências germânicas. O Estado Novo marcou a
história do Colégio Alemão, marcou as histórias de tantas outras instituições de ensino.
Entretanto, os traços do germanismo não desapareceram por completo, apenas se adaptaram e
produziram outras identidades naqueles espaços educativos.
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0. PREAMBULO
Apesar de sermos um País onde a atividade comercial sempre predominou, as preocupações
com a formação de técnicos com competências específicas atira-nos para meados do século
XIX, depois de uma iniciativa louvável mas com pouca continuidade do marquês de Pombal.
Neste artigo vai procurar-se desenhar o quadro institucional dessa formação, a um nível médio
– instituto – destacando as grandes mudanças legislativas mas também as alterações de filosofia formativa e de atração de estudantes. Elegeu-se o Instituto Comercial do Porto como central
para esta viagem (entre meados do século XIX e 1973), não sendo possível no entanto esquecer as lateralizações com o ensino médio industrial, já que em muitos momentos as instituições
estiveram juntas. Importa-nos em particular saber como evoluiu a importância da sua formação
num quadro de permanentes alterações económicas e políticas. A concretização de uma obra
coletiva de maior dimensão sobre o ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto -, a sair ainda em 2012, poderá fornecer mais pormenores para os eventuais interessados na estrutura orgânica, curricular e instalações gerais e específicas.
1. O ENSINO TÉCNICO NOS INSTITUTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS - breve panorama sobre as principais reformas (1853-1910)
Os institutos industriais e comerciais de Lisboa e Porto tiveram um papel charneira no desenvolvimento do ensino técnico-profissional em Portugal entre meados do século XIX e o fim do
Estado Novo, dando origem à criação de outras escolas ainda hoje herdeiras da sua tradição
educativa, profissional e institucional. Procuraremos aduzir sinteticamente as etapas que levaram à introdução de cursos e criação de escolas superiores.
Recorremos sobretudo à pesquisa da legislação mais relevante que organiza estas escolas incorporando contudo, outras fontes, designadamente as produzidas pelas escolas em estudo. No
entanto, dada a extensão do período em causa, apresentaremos sobretudo um roteiro de aspectos que consideramos mais relevantes nas diversas reformas do ensino básico e “médio” dos
Institutos.
Incorporamos alguns gráficos quantitativos da evolução escolar para aferirmos melhor a capacidade de atracão e formação destas Escolas, com particular destaque para a do Porto.
1.1. Papel da Monarquia Constitucional no arranque dos Institutos
Poucos meses depois de criar o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Fontes Pereira de Melo assinou o decreto de 30 de Dezembro de 1852, entendendo-o como um passo no
sentido de formar profissionais especializados que se destinavam à indústria mecanizada e às
obras públicas e transportes em Portugal. O engenheiro liberal acreditava que o estabelecimento do ensino técnico teria um “efeito directo e poderoso no desenvolvimento da riqueza pública”.
Tratava-se de estabelecer a criação de duas escolas de ensino técnico industrial não superior. O
diploma institui o Instituto Industrial de Lisboa e a Escola Industrial do Porto que se destinavam
a criar condições para o aperfeiçoamento da produção e a baixar o seu custo1.
O ensino ministrado dividia-se entre o grau elementar, o secundário e o complementar, embora
para o Porto estivesse somente prevista, no nível de ensino mais elevado, a 7.ª cadeira (Química Aplicada às Artes) que, em conjunto com a conclusão de cadeiras dos restantes graus, conferia o diploma de mestre químico2.
Os cursos habilitavam para os títulos de “operário”, “oficial”, “mestre” e “director” nas respectivas áreas3. A despeito da baixa escolaridade do público-alvo, era condição de ingresso saber ler
e escrever4. Para flexibilizar a frequência aos interesses e às necessidades dos profissionais que
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recorreriam a este ensino foram instituídas três classes de alunos: “ordinários”, “voluntários” e
“ouvintes registados”. Apesar disso, tratando-se essencialmente de profissionalizar as classes
trabalhadoras e os homens das artes e ofícios (com idade superior a doze anos), as aulas eram
lecionadas em período nocturno5.
Mais tarde, o decreto, de 20 de Dezembro de 18646, assinado pelo ministro das Obras Públicas,
Comércio e Indústria, João Crisóstomo de Abreu e Sousa, reorganizou o ensino industrial, dividindo-o em dois graus diferenciados. A reforma previa a criação de cursos técnicos elementares
lecionados nos institutos e em escolas industriais a estabelecer em várias regiões do país. As
primeiras deveriam situar-se em cidades intermédias com algum crescimento industrial na época, como Guimarães, Covilhã e Portalegre. Uma das iniciativas da reforma de 1864 – a criação
das escolas industriais regionais – só veio a ser implementada efectivamente por António Augusto de Aguiar, ministro da mesma tutela, no decreto de 3 de Janeiro de 18847.
Nesta fase, procurou alcançar-se maior paridade orgânica entre as duas escolas de Lisboa e
Porto, passando a segunda a denominar-se também Instituto Industrial. Os principais objectivos eram agora, para além de massificar a formação profissional, vulgarizar os conhecimentos
científicos entre aqueles que se inscrevessem no ensino técnico. O legislador defendia o princípio da conciliação entre ensino geral e a técnica profissional, o que constituiu uma aposta pedagógica na teoria científica, afirmando-se, simultaneamente a prática e o saber fazer8. Esta
concepção havia de acompanhar, doravante, o ensino técnico médio e superior. No seu conjunto, os Institutos formavam “directores”, “condutores”, “mestres”, assim como “telegrafistas”,
“faroleiros” e “construtores de instrumentos de precisão”9. No sentido de incrementar a adesão
ao ensino industrial manteve-se a gratuidade do ensino10.
A portaria de 15 de Maio de 1867 que aprovou os cursos propostos pelo conselho escolar do
Instituto Industrial do Porto, obrigava os alunos dos cursos de 2.º grau a comprovarem a sua
aptidão profissional em fábricas, obras públicas ou minas. Esta prova de desempenho profissional ocorria de modo diverso de curso para curso. Com a exclusão desse tirocínio, os cursos de
2.º grau tinham a duração de 3 anos11.
Pelo decreto de 30 de Dezembro de 1886, Emídio Navarro introduz no Instituto do Porto o ensino comercial, instituindo o Instituto Industrial e Comercial do Porto12. Este diploma vai mais
longe ao constituir-se como uma reforma global do ensino industrial e comercial que incluía as
escolas de desenho, as industriais e os museus industriais e comerciais. Até às grandes reformas de 1911 e 1918, nos casos de Lisboa e do Porto respectivamente, manter-se-á a estrutura
dual dos institutos que os dividia nas secções industriais e comerciais. Esta organização reapareceu no Porto e em Coimbra por necessidades contingentes mais do que por uma estratégia
política ou científica. Com a reforma de 1886, os institutos continuavam a ter como finalidade
ensinar noções gerais úteis aos operários, assim como operações simples de comércio. Pretendia-se também formar técnicos especializados em certas indústrias, no comércio mercantil ou
nos serviços do Estado.
O decreto, de 8 de Outubro de 189113, assinado oficialmente por João Ferreira Franco Pinto
Castelo Branco, transforma os institutos industriais e comerciais e os seus cursos industriais
gerais, especiais e os comerciais de 1.º e 2.ºgraus em ensino médio. Depois de explicar e justificar o contexto económico e financeiro que se vivia - “as alterações que o governo introduz nos
estabelecimentos de ensino industrial e comercial (…) inspiram-se no propósito de lhes comunicar o espírito de economia que deve presidir a todos os serviços públicos, de tal modo que não
só o tesouro faça com eles o mínimo dispêndio, mas ainda se colha da sua organização o maior
proveito possível”14 – o diploma procura, talvez por essas dificuldades, englobar, pela primeira
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vez, todo o sistema de ensino industrial e comercial, incluindo os institutos e os museus industriais e comerciais e as escolas industriais. Esta reorganização põe fim aos cursos elementares
nos dois institutos, reforçando no Porto os aspectos oficinais e artísticos, em detrimento dos
cursos técnicos de alcance mais científico. O ensino geral e especial industrial passou a ser dividido em dois ramos: um “científico industrial” e outro “arte industrial”. Todos os cursos de cunho científico existiam no Instituto de Lisboa, enquanto o novo ramo de “artes industriais” foi
estabelecido exclusivamente no Porto. Os institutos industriais e comerciais passam a formar
técnicos industriais, mestres (metalúrgicos, obras, construtores de máquinas, metalúrgicos/condutores de minas, obras/condutores de máquinas, artes físicas, artes químicas), desenhadores industriais, pintores ou escultores decoradores. A secção comercial formava
negociantes de pequeno ou grosso trato, bem como guarda-livros e empregados superiores de
contabilidade15. No sentido de atrair alunos e valorizar socialmente este ensino foi decretado
que os seus diplomados fossem “preferidos pelo governo para os empregar, em harmonia com
o seu título de capacidade, nos serviços especiais dependentes de qualquer ministério”16.
A reforma de 1898 teve concretização no decreto de 9 de Julho de 1903 que aprova o regulamento do Instituto de Lisboa e no diploma de 3 de Novembro de 1905 que ratifica a organização do Instituto do Porto, sem contudo o ter dotado de um regulamento próprio17. Apesar
destas dificuldades de cariz formal na aplicação da reforma ao Instituto do Porto as duas escolas passaram a ter uma organização de cadeiras e cursos muito semelhante que se prolongou
até à implantação da república18. O ensino dos Institutos industriais e comerciais dividia-se nas
duas secções entre o secundário ou médio e o superior19. O curso superior de indústria habilitava os seus diplomados como engenheiros industriais, ao passo que o superior de comércio preparava “comercialistas”. O ensino secundário industrial preparava “pessoal técnico para as
diversas especialidades da indústria, e para determinados serviços do Estado” e o comercial
“pessoal técnico da administração para os diversos ramos do comércio e para determinados
lugares da administração pública”20. Esta reforma continua a aumentar o grau de exigência para o ingresso nos institutos que ficou condicionado às seguintes habilitações21: 2.º grau do ensino primário; aprovação em qualquer escola oficial em exames de algumas disciplinas;
aprovação no curso preparatório do Instituto Industrial e Comercial do Porto ou da Escola Rodrigues Sampaio (instituídos pelos decretos de 3 de Setembro de 1898 e 24 de Dezembro de
1901); ou conclusão do curso das escolas industriais ou elementares de comércio de Lisboa e
Porto. Voltava a afirmar-se que o ensino seria teórico e prático. Neste sentido, nenhum aluno
poderia matricular-se no 3.º ano da secção industrial sem ter prática oficinal durante 2 anos. Os
alunos deviam, agora, realizar exames de frequência teóricos e práticos22. O ensino do Inglês e
do Alemão passou a destinar-se, já não somente a preparar os alunos para a leitura de bibliografia científica e técnica, mas também para a conversação e a redação23. Os estágios profissionais tinham a duração obrigatória de 6 meses com a exclusão do curso de telégrafos
professado no Porto que não tinha duração estipulada24. Outro aspecto que sublinha o afastamento face à tradição de vocação para o ensino de massas pode ser verificado pela alteração
dos horários lectivos que, pelo menos em Lisboa, deixam de ser maioritariamente nocturnos,
passando as aulas a ser lecionadas “conforme as conveniências”25. O pagamento de uma propina de 200 réis por cadeira pela inscrição em todos os níveis, acompanha as reformas que introduzem o ensino superior26. Não será inteiramente alheia a este facto a diminuição de matrículas
que se registou27.
Por falta de regulamento, o decreto de 1905 só foi oficializado após a implantação da República
com a portaria de 7 de Fevereiro de 1911, quando a tutela do ensino técnico passou a ser a
Secretaria-Geral do Ministério do Fomento.
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Fonte: Annuario Estatístico. Lisboa: Imprensa Nacional, 1875 a 1910.

2. O ENSINO TÉCNICO NOS INSTITUTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS (1910-1926)
– generosidade nas ideias, mas alguma confusão na prática
Nos inícios do século XX, reitera-se a profissão de fé na função do sistema educativo acreditando que “(…) na escola técnica está a força, o direito e o futuro de um povo (…)”28, embora se
comece também a falar na necessidade de uma “maior plasticidade da sua organização”29. No
âmbito dos Institutos as mudanças foram sobretudo no sentido de clarificar, no âmbito regional
e curricular, os papeis profissionais de cada um. Passavam a existir institutos no Porto com base no desmembramento do Instituto Industrial e Comercial do Porto. Esta cidade passou a contar também com um Instituto Superior de Comércio. Embora esta reforma nunca o diga
explicitamente, o ensino superior industrial não universitário deixou de ser professado no Porto,
sendo lecionados cursos de engenharia na Faculdade Técnica da Universidade do Porto, fundada em 1915. O Instituto Comercial e Industrial do Porto foi decomposto nas seguintes escolas30:
a) Escola Preparatória Industrial Mouzinho de Albuquerque;
b) Instituto Industrial do Porto;
c) Instituto Comercial do Porto;
d) Instituto Superior do Comércio do Porto.
Os institutos industriais e os comerciais formavam respetivamente auxiliares de engenheiros,
chefes de indústria, condutores de trabalhos31 e comerciantes, auxiliares de comércio, agentes
comerciais, guarda-livros, contabilistas e funcionários dos estabelecimentos públicos e particulares32. Os cursos médios completos dos institutos tinham a duração total de 4 anos, situação que
se manteve até 1974 com a excepção do curso de analistas químicos33. Pela primeira vez foi
alterada a idade mínima de ingresso para 15 anos, contra os 12 até aqui exigidos, critério que
se manteve até à conversão dos institutos em ensino superior verificada em Dezembro de
197434. Era também requerido o diploma dos seguintes cursos35:
a) Geral dos liceus (2.ª secção);
b) Preparatório de uma escola industrial ou comercial;
c) Elementar da indústria do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército;
d) Equivalente ao comercial da Casa Pia de Lisboa.
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Se os candidatos possuíssem somente o curso geral ou complementar das escolas industriais ou
comerciais, realizavam um exame de admissão organizado pelo Conselho Escolar. Os alunos
voluntários, apesar de continuarem a poder não seguir a ordem das cadeiras, passaram a estar
sujeitos ao regime de precedências. Com esta reforma o Ministério do Comércio mostra alguma
preocupação com o excesso de reprovações referido no relatório introdutório. Por exemplo, nenhum aluno dos institutos industriais podia inscrever-se mais do que 3 vezes na mesma cadeira
como aluno ordinário, excepto quando fosse essa a única cadeira que lhe faltasse para concluir
o curso, caso em que podia repetir uma quarta vez36.
Já tutelado pelo Ministério do Comércio e Comunicações, em 1920, o Instituto Comercial do
Porto conferia habilitação suficiente para a primeira matrícula nos Institutos Superiores de Comércio, e nos cursos de administração das Escolas de Guerra e Naval, assim como para o professorado das escolas comerciais. O ensino ministrado compreendia o curso geral que tinha a
duração de dois anos e o médio outros tantos. Segundo o regulamento do Instituto Comercial
do Porto, publicado por decreto n.º 7073 de 29 de Outubro de 1920, o último ano era de aplicação de conhecimentos praticados na sua maioria no escritório comercial, nos laboratórios e
outros anexos. Nos anos anteriores, havia também ensino prático nas cadeiras de línguas, de
estenografia, dactilografia e caligrafia. Para além dos cursos regulares estava prevista a existência de cursos livres37. Havia 3 classes de alunos: os ordinários, obrigados a seguir a ordem
das cadeiras estabelecida para os cursos, os voluntários, sujeitos somente às precedências das
cadeiras, e os livres, independentes de habilitação de ingresso ou de precedência. A estes últimos, tal como no passado, só era conferido certificado de frequência38. As aulas, podendo ser
diurnas ou nocturnas, abriam em meados de Outubro e encerravam em finais de Maio, seguindo-se até Julho o período das terceiras frequências e de exames finais39. Era particularmente
destacado o ensino prático: “(…)a)Em dois laboratórios de química geral e de análise química;
b)Num laboratório de ensaio de matérias primas e análise de mercadorias; c)Num laboratório
de tecnologia e de higiene; d)Numa aula prática de aritmética comercial e álgebra financeira;
e)Numa aula prática de contabilidade geral e aplicada; f)Num escritório comercial; g)Em cursos
práticos das línguas francesa e inglesa; h)Em cursos práticos de estenografia, dactilografia e
caligrafia; i)Em missões de estudo e visitas a estabelecimentos e repartições públicas e particulares, especialmente interessantes para o ensino, pela sua importância e boa organização
(…).”40
Os institutos técnicos de ensino médio tiveram durante a primeira e a segunda décadas do século XX uma vida conturbada. O Instituto Industrial e Comercial de Coimbra, fundado em 1921,
só funcionou durante 5 anos lectivos. Durante este período, regeu-se pelos regulamentos das
escolas congéneres de Lisboa e Porto que lecionavam o ensino industrial e comercial em escolas distintas41. Considerava-se que as escolas técnicas eram em número suficiente e, quando
convenientemente instaladas, correspondiam às necessidades da indústria e comércio, não sucedendo o mesmo com os “institutos técnicos de ensino médio”42.
Em 1924, perante uma pronunciada crise financeira do Estado e a impossibilidade de encontrar
edifícios condignos para os institutos de ensino médio do Porto, o Ministério do Comércio e Comunicações estabeleceu a fusão transitória das duas escolas, restabelecendo o Instituto Industrial e Comercial do Porto sem alterar a estrutura dos cursos médios que deriva da reforma de
191843. A justificação era muito clara: “(…) considerando que as condições de momento indicam ser absolutamente indispensável reunir num só estabelecimento de ensino os Institutos
Industrial e Comercial do Porto; considerando que esta junção terá de subsistir enquanto naquela cidade não for possível possuir edifícios separados para os dois institutos, trazendo a vantagem pedagógica de uma direcção única para dois estabelecimentos de ensino, que
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aproveitam o mesmo material escolar e uma notável economia de pessoal, tanto docente como
administrativo e menor (…).”44. Afinal a vontade e a necessidade mais uma vez entraram em
contradição acabando por triunfar o peso das dificuldades em detrimento da vontade de uma
melhor formação comercial.
Quanto aos títulos profissionais dos cursos de comércio, mantiveram-se, e os de indústria foram
inicialmente valorizados, para voltarem a ser despromovidos. O título académico de Engenheiro
Auxiliar, que veio substituir o de Auxiliar de Engenheiro45, foi novamente alterado em 1926 pelo
de Agente Técnico de Engenharia46. Em 1931, caiu definitivamente do título profissional qualquer relação visível com as engenharias, passando os diplomas a ostentar a designação de
“Condutores” para os diplomados com cursos de 4 anos de duração e “analistas” com um curso
de química laboratorial com duração de 3 anos47.

Fonte: Annuario Estatístico de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1923 a 1931.
3. O Instituto Comercial do Porto no Estado Novo – de Instituto Técnico a Politécnico
O decreto-lei n.º 22 739, de 26 de Junho de 1933, procede a duas alterações relevantes: a extinção do Instituto Superior de Comércio do Porto e a separação do Instituto Industrial e Comercial do Porto com a criação a partir deste do Instituto Industrial e do Instituto Comercial do
Porto48. O Instituto Industrial do Porto ficou com as instalações do Instituto Industrial e Comercial do Porto (1924-1932) que havia sido transferido meses antes da sua extinção para o antigo
edifício da primeira Faculdade de Letras, na Rua do Breiner, que entretanto havia sido extinta49.
O Instituto Comercial veio a ocupar o edifício do Instituto Superior de Comércio, ficando com
todo o seu equipamento e material50. Os dois novos institutos do Porto ficaram, assim, ao abrigo dos regulamentos das escolas congéneres de Lisboa51.
As décadas de 1930 e 1940, seja por opções políticas, seja por razões financeiras, seja ainda
por pressão de alguns grupos melhor organizados e mais representativos da sociedade portuguesa, foram extremamente férteis em posições, opiniões e propostas de reformas no ensino
comercial. A Assembleia Nacional foi um dos palcos onde surgiram muitas opiniões e exposições
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sobre a necessidade de introdução de substanciais alterações nesta forma de “olhar” o ensino
comercial. Em 16 de Janeiro de 1947, por exemplo, antes da ordem do dia, foi dada a conhecer
à Assembleia Nacional uma exposição enviada por telegrama pelos alunos do Instituto Comercial do Porto, os quais solicitaram algumas alterações curriculares nos cursos comerciais no sentido de uma formação cada vez mais exigente e adequada às necessidades profissionais. Estas
posições vão permitir que as alterações introduzidas a partir de finais da década de 1940 representem também, por um lado essa capacidade de intervenção cívica e social e, por outro, a
adesão do poder político a algumas dessas reivindicações.
Com a pasta do Ministério da Educação Nacional entregue a Fernando Pires de Lima, em 1947,
é empreendida uma reestruturação do ensino técnico que esteve, desde o início da década, em
longa discussão tanto em comissão especializada como no poder legislativo – Assembleia e Câmara Corporativa. Logo nesse ano é publicada a Lei n.º 2025, de 19 de Junho, que estipula as
bases do ensino profissional. Desta lei destaca-se o facto de os institutos industriais passarem a
conferir o título profissional de agentes técnicos de engenharia e de os institutos comerciais
concederem o diploma de auxiliares de administração e de contabilistas52. A reforma curricular
e orgânica do ensino médio industrial e comercial só foi publicada com o decreto n.º 38 031, de
4 de Novembro de 195053. Entretanto, o decreto n.º 37 028, de 25 de Agosto de 1948, tinha
transformado a Direcção-Geral do Ensino Técnico Elementar e Médio na Direcção-Geral do Ensino Técnico-Profissional54.
As alterações dos finais dos anos 40 e dos inícios dos anos 50 tendem a estreitar o canal de
ingresso nos institutos55 e passam a conceder habilitação para agentes técnicos de engenharia
ou equiparados dos serviços de vários ministérios, autarquias locais e organismos de coordenação económica. A conclusão do 2.º ano do curso de Electrotecnia e máquinas dava acesso ao
curso de maquinistas da Escola Naval. Com esta reforma caiu o único curso técnico médio com
a duração de 3 anos previsto na reforma anterior que era o de Quimicotecnia56. Como estabelecem os regulamentos para os dois ramos, surge um aumento considerável do número de cadeiras a lecionar nos institutos industriais que passa de 26, no currículo de 1931, para 37 nesta
reforma, mantendo-se o número de cadeiras dos institutos comerciais, embora com alterações57. Em consequência, há um correspondente incremento de estabelecimentos práticos. As
três comissões pedagógicas de curso são substituídas por igual número de conselhos de curso58. Novidades nas duas vias são a inclusão da cadeira de “Organização Política da Nação e
Economia Corporativa” que tinha objectivos propagandísticos e a possibilidade do ensino médio
dar acesso ao ensino superior a partir do segundo ano de qualquer dos cursos, através de equivalências a algumas cadeiras (decreto n.º 38 032, art.º 14.º)59.
A procura de diplomados dos institutos pelo mercado de trabalho nos anos 40 e 50 teve incremento durante os anos sessenta. Segundo um diploma de 1964, tinham sido as empresas a
requerer a criação de cursos nocturnos para os seus trabalhadores. No relatório declara-se que
“nos últimos anos tem-se acentuado a carência de técnicos de vários escalões, especialmente
daqueles para que se orientam os cursos professados nos institutos industriais”. Na sequência
desta necessidade o poder político cria por Decreto-lei, de 3 de Agosto de 1964, o ensino nocturno para trabalhadores60. Outra mudança a ressaltar é a criação do cargo de subdirector para
a gestão dos institutos industriais e comerciais61. Após a efémera experiência de 1921-1926, é
de novo instituído o ensino profissional médio em Coimbra com a criação, em 1965, do Instituto
Industrial de Coimbra62.
Com o início das guerras coloniais e a vontade do poder político em reforçar o investimento nas
ex-colónias aumenta ainda mais a necessidade de quadros técnicos. O último decreto referido
afirma que a carência de técnicos de “grau médio” “vai assumindo aspectos inquietantes, mor-
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mente no ramo industrial, por se mostrar susceptível de opor à execução dos programas de
desenvolvimento económico do País dificuldades muitíssimo graves”. O legislador considerava
premente a necessidade de criar novos institutos e melhorar os já existentes, dando como
exemplo a construção das instalações do Instituto Industrial do Porto, obra que se iniciara recentemente. Assim ao mesmo tempo que o governo procurava cativar mais alunos e preencher
as necessidades de quadros técnicos elevava os critérios de exigência para o ingresso e a conclusão dos cursos. Segundo o art.º 10.º do regulamento dos institutos industriais de 1950, os
programas das cadeiras, laboratórios e trabalhos gráficos que compunham os diferentes cursos
deviam ser publicados posteriormente. A portaria n.º 23181, de 25 de Janeiro de 1968, estabelece os currículos ainda sobre vigência da reforma de 1950, esclarecendo exaustivamente as
matérias a leccionar em cada cadeira63. Pode notar-se nesta circunstanciada reforma curricular
uma preocupação em actualizar os conteúdos científicos e culturais, aproximando-os do ensino
liceal e de acesso ao ensino superior. No essencial as cadeiras mantêm-se as mesmas, sendo os
laboratórios alterados pontualmente, como se poderá verificar nos organigramas. São introduzidas disciplinas de ciências humanas como Filosofia, procurando aproximar o ensino técnico
médio do ensino secundário geral e evitar que os quadros técnicos estivessem completamente
arredados da formação humanística.
O decreto n.º 440/71, assinado por Veiga Simão, anunciava a iminência de uma “reestruturação
geral do ensino técnico médio”, no sentido de aumentar a oferta de formação profissional média em Aveiro e Coimbra64. O ramo a privilegiar era o comercial. O Instituto Comercial do Porto
foi autorizado a organizar na cidade de Aveiro uma secção na qual fosse ministrado o curso de
contabilista e o curso preparatório para o ensino superior de Economia e Finanças65. No mesmo
sentido se encontra a conversão do Instituto Industrial de Coimbra em Instituto Industrial e
Comercial, onde se ministraram os mesmos cursos comerciais, a partir do ano lectivo de
1972/197366.
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Fonte: Annuario Estatístico de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1923 a 1974.

Antes da Revolução, o Ministério da Educação Nacional, liderado por Veiga Simão, incluía o ensino técnico médio dos institutos na sua Lei de Reforma do Sistema Educativo de 25 de Julho
de 1973. Veiga Simão planeava a fusão dos Institutos Industriais, dos Comerciais e das Escolas
de Regentes Agrícolas em Institutos Superiores Politécnicos a criar. Para este novo instituto
estavam previstos cursos de bacharelato com primazia para um ensino “concreto de aplicação
prática”. A legislação subsequente, publicada no decreto-lei n.º 402/73, altera os cursos de bacharelato inicialmente propostos para “cursos de curta duração”, contudo não definiu concretamente as características do novo sistema de ensino. Algumas sensibilidades que tinham voz
nos institutos profissionais discordavam desta reforma por não corresponder às expectativas
acalentadas67.
A passagem do ensino industrial e comercial para o nível superior, cuja experiência havia levado
à formação de outras escolas ainda hoje existentes, explica-se por vários factores de ordem
tecnológica, mas também pelo aumento incessante de padrões de exigência em formação base
para o ingresso no seu ensino. Foi no sentido de evitar os anseios de reconhecimento social e
económico por parte dos diplomados que se nortearam boa parte das políticas educativas do
ensino técnico desde 1918. A implementação do programa global de “democratização” do ensino advogada por Veiga Simão não chegou ao seu termo perante as alterações que ocorreram
na tutela. Foi o processo revolucionário que prosseguiu a redefinição do ensino técnico.
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Em Dezembro de 1974, os Institutos Industriais foram convertidos nos actuais Institutos Superiores de Engenharia. Em Maio de 1976, seria a vez dos Institutos Comerciais serem convertidos
em Institutos Superiores de Contabilidade e Administração.
4.Considerações finais
As referências elogiosas das diversas Associações Patronais ao longo do Estado Novo aos
diplomados dos Institutos, concedendo-lhes mesmo bolsas e prémios para os que mais se
distinguiam, e o elevado índice de procura por parte das empresas, reiteravam as palavras
introdutórias do Decreto-lei nº 830/74. No entanto, a sua marca excessivamente “classista” –
“pretende-se que cada vez mais possam ter acesso aos institutos (…) alunos vindos das classes
trabalhadoras”68 – fruto fundamentalmente da época política que se vivia, impediu uma adesão
sem reservas por parte das entidades escolares e profissionais envolvidas. Na sequência destas
alterações profundas que estendiam-se do ensino básico obrigatório ao ensino superior, o
Ministério da Educação e Investigação Científica incide a sua atenção sobre os Institutos
Comerciais, legislando especificamente em 6 de Maio de 1976 (Decreto-Lei 327/76). Aí
relembra que já a partir de 26 de Junho de 1975 (DL 313/75) os seus diplomados estão
equiparados a bacharéis e que estas instituições passariam a designar-se de “institutos
superiores de contabilidade e administração”. Reconhece-se o papel histórico mas lançam-se
novos desafios de modernidade: “(…) para além da contabilidade, com uma já longa tradição,
pretende-se nestas escolas criar e desenvolver um ensino que cubra a formação de técnicos
destinados sobretudo ao sector público, tanto administrativo como empresarial, em matérias
como o controle orçamental, a gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, a
organização e o tratamento da informação (…).”69
As intenções do legislador eram claras não apenas em relação ao público destas instituições –
“mantendo a tradição dos institutos comerciais, pretende-se que estas novas escolas continuem
a ser frequentadas por uma grande percentagem de trabalhadores estudantes”70 – mas
também em relação às suas funções na sociedade portuguesa pós revolução de Abril – “os
institutos superiores de contabilidade e administração definem-se como escolas particularmente
indicadas para desenvolver (…) a formação inicial e a reciclagem de funcionários nas matérias
técnicas que são o seu campo de ensino”71.
A regulação do processo de instalação dos estabelecimentos de ensino superior politécnico
(Decreto-Lei 24/94 de 5 de Setembro), o estatuto e autonomia dos estabelecimentos de ensino
superior politécnico (Lei 54/90 de 5 de Setembro), o recuo na atribuição dos graus de mestre e
de doutor pelas instituições de ensino superior que exige o seu cariz universitário (Decreto-Lei
216/92 de 13 de Outubro) e a homologação dos estatutos do Instituto Politécnico do Porto
(Despacho Normativo 76/95 de 9 de Outubro) são alguns dos diplomas estruturantes de finais
do século XX.
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As relações entre Estado e Ideologia há muito que consideram as instituições de ensino como
pedras fundamentais na reprodução dos ideais de cidadania e das diversas formas de hierarquia
social e política.
A educação é parte essencial do processo da formação da hegemonia cultural, na qual um Estado impõe padrões culturais e valores que vão lhe servir para espaldar o poder. Dentro deste
quadro, a escola é encarada como um aparelho reprodutor da hegemonia, na qual os intelectuais orgânicos, ou sejam, aqueles que pensam o poder podem reproduzir os seus valores.
Na década de 1980, o desenvolvimento de trabalhos historiográficos voltados para
o estudo das relações entre Estado e Sociedade possibilitaram o repensar dos vínculos forjados
entre a elaboração de um determinado ideal de cidadania e os sistemas de ensino. Utilizando
ou não o conceito de “aparelho ideológico”, os trabalhos mais recentes permitiram uma melhor
compreensão da função desempenhada pela escola na elaboração das identidades sociais, na
construção da memória coletiva e na reprodução/ transformação das relações de poder (FERNANDES, 1991).
A escola deixa de ser apenas um local onde se “ensina e aprende”, passando a
configurar-se em um espaço onde se confrontam interesses sociais, econômicos, políticos e culturais antagônicos (FORQUIM, 1993). Ela é um dos alicerces do tecido social, imprescindível no
que tange a elaboração, a construção e a manutenção da macroestrutura de que faz parte.
Espaço de “reprodução” de conceitos e ideologias, a escola traduz a dinâmica da
sociedade na qual se insere, revelando conceitos e ideias da sua estrutura política e social, definidas a partir da forma pela qual encara a participação do indivíduo nos processos decisórios.
Assim sendo, mudança e participação são conceitos que medeiam a prática do ensino, estimulando o debate em sociedades mais abertas e propensas as mudanças, e apelando ao conservadorismo e a repetição do saber em meios onde a transformação social é vista como ameaça
(ENGUITA, 2007). Neste sentido, a escola é o espelho do Estado que a sustenta e mantém.
Claro que tais abordagens implicam num novo tipo de diálogo interdisciplinar envolvendo as mais diferentes áreas das ciências humanas e fomentando a abertura de estudos
onde História, Educação e Ciências Sociais se entrecruzam constantemente. Assim sendo, por
exemplo, a recorrência aos estudos baseados na sociologia do currículo podem fornecer ao historiador subsídios para compreensão das diferentes perspectivas educacionais e, através das
suas práticas, dar a conhecer os modelos de organização da sociedade (MONTEIRO, 2003).
Desta forma, podemos afirmar a constante presença das noções que servem de definição e parâmetro das estruturas social, política e econômica nas políticas educacionais e na elaboração
do material didático. O quadro de disciplinas, a sua estruturação e o conteúdo dos manuais
adotados traduzem a importância dada aos diversos setores do conhecimento, a sua importância para o desenvolvimento social e político, mas sobretudo os parâmetros de cidadania que se
deseja para a sociedade aos quais estão destinados.
A ação educativa passa a ser encarada como um processo social no qual as estratégias das políticas educativas são marcadas por questões sociais e políticas. Neste quadro, o
estudo da realidade educativa está diretamente relacionado ao contexto histórico em que ele se
desenrola (MORTAGO, 2003).
Tais perspectivas estão presentes nos estudos mais recentes acerca da história da
educação e as suas relações com o poder no século XX brasileiro. De fato, ante a abrangência
política do período e as divergências ideológicas que suporta, a maior dificuldade encontrada
pelos historiadores do tema encontra-se no universo de desigualdades e diversidades do ensino
brasileiro, oriunda de espaços regionais diferenciados com múltiplos sistemas, normas para as
redes de ensino primário e secundário. (GOMES, 2002).
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Historicamente, tal diversidade é assinalada em termos legais a partir da primeira
Constituição Republicana Brasileira (1891), de caráter federativo, que delegava aos estados e
municípios a responsabilidade de criar e desenvolver o ensino primário e secundário. Já a cargo
da União ficava o ensino superior e o ensino primário e secundário da capital do país, que nesse
momento era o Rio de Janeiro1. O período da chamada “República Velha” não apresenta muitas
alterações em termos legais, mas na prática acentua as diferenças regionais estabelecidas com
o texto constitucional.
A “Revolução de 1930” vem assinalar uma série de mudanças estruturais e conjunturais que afetam o sistema educacional em termos das suas normas legais e da prática na sala
de aula. A educação passa por uma revisão/(re)modelação, que tem como principal objetivo
acompanhar todas as mudanças políticas e econômicas pelas quais o país passava, adequando
o ensino às necessidades de uma política de modernização da sociedade. Assumindo gradativamente um cariz de ditadura, mesclando autoritarismo e populismo, o Estado implementa no
sistema educacional uma ideia da formação de cidadania na qual o essencial é o respeito das
diretrizes impostas pelo poder, o respeito às regras instituídas e o ideal de uma sociedade compartimentada, onde alguns são destinados ao trabalho, daí a ênfase no ensino profissionalizante, e os mais capazes sociais e economicamente estão destinados ao ensino universitário,
pensadores e cientistas à serviço de uma estrutura estatal e do poder vigente. Em ambos os
casos, o objetivo da educação é perpetuar os valores sociais e políticos em vigor2.
A Segunda Guerra e o seu final assinalam uma mudança de ventos que se mostram desfavoráveis para a maioria dos autoritarismos e dos seus sistemas educacionais. O crescimento econômico do pós guerra (HOBSBAWN, 1995) assinala um novo cenário político e
cultural, onde a proposta educativa vai ganhar um viés mais democrático e participativo. A educação é vista como uma forja para um novo ideal de cidadania, onde a valorização do próprio
cidadão conduz ao processo de conscientização dos problemas sociais e morais, devendo ser
pautada na erudição, no aperfeiçoamento moral e social. (MARTINS, 2008)
No Brasil, é chegado o momento da política educacional restaurar e revitalizar a
formação do professor e reformular o sistema de ensino, apagando da memória os entraves
presentes no Estado Novo Varguista3. As mudanças introduzidas no sistema educacional vão
revelar esta nova fase que o Estado procura construir para si e para a cidadania que postula. É
neste quadro que o presente projecto está inserido, objetivando trabalhar com as propostas
educacionais presentes entre o final do Estado Novo, 1945, até a instituição do Ato Institucional
nº 5, do chamado governo civil e militar, em 1969, procurando delinear a forma pela qual o
Estado no período forja uma ideia de cidadania, esmagada posteriormente pela imposição de
novos rumos com a ditadura militar.
Os estudos mais recentes (PERRENOUD, 2005) reforçam a ideia de uma escola
como forja primeira da cidadania, destacando a importância de um sistema voltado para a formação de cidadãos conscientes, dotados de discernimento político e capacidade de julgar e escolher o seu próprio caminho. O conhecimento do passado é a primeira condição para este
modelo de cidadão. O nosso trabalho visa contribuir para a criação e o estímulo de uma nova
fórmula de pensar a História das relações entre o ensino, o Estado e a sociedade no Brasil.
Considerando a presença do Estado nas instituições educacionais, quer pela existência de vínculos diretos, como nas escolas de administração pública, quer pelo regulamento
legal, no caso das instituições particulares submetidas à legislação reguladora dos estabelecimentos de ensino, trataremos de analisar os mecanismos pelos quais o poder controla e impõe
valores à sociedade, utilizando para tal o sistema educativo. Assim sendo, serão considerados
alguns aspectos essenciais para a compreensão de tal processo, a saber:
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1. A política educacional desenvolvida e os debates suscitados entre especialistas,
como no caso da nova seriação imposta para os primeiros anos escolares, dissolvendo a antiga
divisão existente entre ensino primário e ginasial. Para tal serão analisados os textos legais referentes ao sistema educacional e periódicos especializados no qual são abordados e tratadas
as questões legais e a sua repercussão entre os especialistas das diversas áreas da educação.
2. A produção editorial, nomeadamente os livros didáticos e os conteúdos recomendados ou pré-estabelecidos. Neste sentido, os manuais de História são o objeto preferencial
de análise, dada a importância da História para a definição da cidadania (BENDIX, 1996.)
3. Os festejos cívicos, encarados como uma forma do Estado forjar o ideal da cidadania (CATROGA, F.2001). Neste âmbito, processar-se-á a busca de fontes em arquivos e bibliotecas públicas ou privadas tais como outras formas de escritas escolares (informativos de
grêmios escolares, fichas de alunos, cadernos de apontamentos – de alunos ou professores –
relatórios, cadernos de festas cívicas) e fotografias.
Breves Observações na relação entre Estado e Ideologia
Os trabalhos que tratam das relações entre Estado e Ideologia há muito que consideram as instituições de ensino como pedras fundamentais na reprodução dos ideais de cidadania e das diversas formas de hierarquia social e política. O conceito de “hegemonia”
trabalhado por Antonio Gramsci, aliado a questão da importância do intelectual orgânico e da
sua relação com o Estado é fundamental para perceber a importância das relações estabelecidas entre Estado e Educação. De fato, para o pensador italiano, a educação é parte essencial
do processo da formação da hegemonia cultural, na qual um Estado impõe padrões culturais e
valores que vão lhe servir para espaldar o poder. Dentro deste quadro, a escola é encarada
como um aparelho reprodutor da hegemonia, na qual os intelectuais orgânicos, ou sejam,
aqueles que pensam o poder podem reproduzir os seus valores (GRAMSCI, 1991).Num outro
sentido, mas trabalhando a escola como “aparelho ideológico”, Althusser realça o seu papel
chave do sistema de ensino como condição para a forja da representação de sociedade estabelecida pelo poder (ALTHUSSER,1985) .
Por outro lado, é na escola que se forja a noção de pertença por parte do indivíduo
ao lugar, ou no caso concreto, à Nação (BENDIX, 1996; ANDERSON, 1989; GELLNER, 1993;
SMITH, 1997). O seu lugar como cidadão passa a ser definido pelos padrões que lhe são impostos a partir da formação escolar mais básica. Os chamados símbolos da Pátria, a própria noção
de Pátria, a História e os chamados valores cívicos são fundamentais para a construção de um
ideal de cidadania, cabendo ao sistema educacional um papel de destaque na entronização do
conceito pelos membros de dada sociedade. Assim sendo, e recuperando a noção de aparelho
reprodutor da ideologia, controlar o sistema educacional significa ter o controle da produção de
novos cidadãos que podem ser ou não favoráveis ou maleáveis aos mecanismos existentes e às
regras impostos pelo poder.
Para atingir tais objetivos o sistema de ensino impõe formas de conduta, privilegia
disciplinas e abre um espaço próprio de comemorações nas quais a noção de Nação é apresentada de forma vinculada ao Estado, quer como sinonimo, ou ainda, como principal alvo das políticas implementadas pelos organismos estatais. Ao lado desta, a “Pátria”, uma espécie de
“entidade” na qual reside o poder aglutinador de todos os membros da Nação. Comemorar a
Pátria significa comemorar os ideais da Nação ou do Estado que a defende. Desta forma, são
criados momentos de memória onde os cidadãos referenciam o seu passado, mantendo a coesão presente e futura. Nas escolas, as festas cívicas são o mais puro exemplo destes espaços
de memória e reafirmação da cidadania (CATROGA, 2001; LE GOFF, Jacques, 1996; NORA,
1993).
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Em suma, a análise do sistema de ensino oferece as condições necessárias para
que possamos compreender a forma pela qual o Estado reproduz e pretende perpetuar os seus
valores, espelhados nas ideias de Cidadania, Nação e na suposta noção de uma “Pátria”, forjada a partir de valores físicos, como o país, humanos, como a sociedade, mas sobretudo morais,
sendo estes o que postula ser o defensor.
No que respeita ao caso brasileiro, a nossa referência será a Escola Orsina da Fonseca.
Criado por decreto em 1897, como Instituto Profissional Feminino foi inaugurado em 28 de outubro de 1898.4 O decreto nº 981, de 2 de setembro de 1914, institui que o “ensino technico
profissional tem por fim ministrar conhecimentos scientificos e de artes e officios” e que o “en-

sino será dado em: a) escolas profissionais masculinas; b) escolas profissionais femininas; c)
escolas noturnas para os dous sexos”.
Através dele essas escolas “constituirão externatos” (art.22, 23, 24), logo o ensino destinado ao sexo feminino seria ministrado em um único curso: o profissional; sendo este composto de: modelagem, desenho, pintura, gravura, litografia, fotografia, escrituração mercantil,
datilografia, estenografia, tipografia: brochura e encadernação, telegrafia, costura a mão e a
máquina e cortes, bordados a mão e a máquina, rendas a mão e a máquina, flores e suas aplicações, chapéus e coletes para senhoras, gravatas etc. (Art. 26, 27 e 30); distribuído ao longo
de três anos, de conformidade com o regulamento que lhes for dado.

Brasil & Portugal: uma relação educacional
Os laços que unem o Brasil e o Portugal vão muito além da propagada/ ”herança”
linguística e do passado comum. De facto, os dois países compartilham traços culturais que
marcam ambas as sociedades e, em determinados períodos, são acentuados pela similaridade
de regimes políticos semelhantes, como ocorre nos anos trinta e quarenta com Salazar e Vargas. Assim sendo, nestes anos podemos detectar semelhanças ideológicas profundas entre os
dois regimes, definidoras de uma visão da sociedade e de cidadania. Neste sentido, as instituições de ensino são objectos de pesquisa privilegiados, já que funcionam como pedras fundamentais na reprodução dos ideais de cidadania e das diversas formas de hierarquia social e
política.
A educação, nesse caso, é parte essencial do processo da formação da hegemonia
cultural, no qual são impostos padrões culturais e valores que vão lhe servir para respaldar o
poder. Espaço de “reprodução” de conceitos e ideologias, a escola traduz a dinâmica da sociedade na qual se insere, revelando conceitos e ideias da sua estrutura política e social, definidas
a partir da forma pela qual encara a participação do indivíduo nos processos decisórios. Neste
sentido, a escola é o espelho do Estado que a sustenta e mantém.
Claro que, por um lado, tal abordagem implica no diálogo interdisciplinar, envolvendo as mais diferentes áreas das ciências humanas, mas sobretudo origina um outro olhar
muito mais meticuloso sobre a história de ambos os países. No caso concreto, tratamos de períodos considerados chaves para a compreensão do tempo presente, tal como os anos de 1930
e 1940, marcados pela afirmação de trajectos políticos autoritários em ambas as sociedades.
No que respeita a interdisciplinaridade, por exemplo, o cruzamento de olhares do
historiador com a sociologia permite a recorrência aos estudos baseados na sociologia do currículo que podem fornecer ao pesquisador subsídios para compreensão das diferentes perspectivas educacionais e, através das suas práticas, dar a conhecer os modelos de organização da
sociedade. Desta forma, podemos afirmar a constante presença das noções que servem de definição e parâmetro das estruturas social, política e económica nas políticas educacionais e na
elaboração do material didáctico. O quadro de disciplinas, a sua estruturação e o conteúdo dos
manuais adoptados traduzem a importância dada aos diversos sectores do conhecimento, a sua

CD-ROM DE ATAS | 1756 | COLUBHE 2012

importância para o desenvolvimento social e político, mas sobretudo os parâmetros de cidadania que se deseja para a sociedade aos quais estão destinados. A acção educativa passa a ser
encarada como um processo social no qual as estratégias das políticas educacionais são marcadas por questões sociais e políticas. Neste quadro, o estudo da realidade educativa está directamente relacionado ao contexto histórico em que ele se desenrola.
No que tange ao trabalho com duas realidades distintas, o historiador seleciona os
parâmetros de comparação nos traços essenciais e semelhantes encontrados, lançando os pontos de estruturação para uma história comparada que, no entanto, nunca deve deixar de lado a
singularidade que as distingue. Assim sendo, devemos considerar que os governos instituídos a
partir da tomada de poder tanto por Getulio Vargas (Brasil) quanto por Salazar (Portugal) assinalam uma série de mudanças estruturais e conjunturais. Estas transformações afectam o sistema educacional em termos das suas normas legais e da prática na sala de aula. O sistema
educacional é encarado como uma “forja” de cidadãos que, ao contrário do velho modelo republicano português, reproduzido parcialmente no Brasil, tem como ponto definidor o respeito às
directrizes impostas pelo poder e às regras instituídas. Neste sentido, prevalece o ideal de uma
sociedade compartimentada, onde alguns são destinados ao trabalho, daí a ênfase no ensino
profissionalizante, e os mais capazes sociais e economicamente estão destinados ao ensino universitário, pensadores e cientistas ao serviço de uma estrutura estatal e do poder vigente. Em
ambos os casos, o objectivo da educação é perpetuar os valores sociais e políticos em vigor.
Tais perspectivas estão presentes nos estudos mais recentes acerca da história da
educação e as suas relações com o poder no século XX, tanto no Brasil quanto em Portugal. De
fato, ante a abrangência política do período e as divergências ideológicas que suporta, a maior
dificuldade encontrada pelos historiadores do tema encontra-se no universo de desigualdades e
diversidades do ensino brasileiro, oriunda de espaços regionais diferenciados, com múltiplos
sistemas e normas para as redes de ensino primário e secundário. No caso português, a rigidez
das estruturas de ensino e a longevidade do sistema funcionam como um facilitador para a
análise, ao mesmo tempo que apresentam o perigo de uma interpretação linear para uma realidade bem mais complexa.
Em ambos os casos estudados, os sistemas impõem formas de conduta, privilegiam disciplinas e abrem um espaço próprio de comemorações nas quais a noção de Nação é
vinculada ao Estado, quer como sinónimo, ou ainda, como principal alvo das políticas implementadas pelos organismos estatais. Ao lado desta, a “Pátria”, uma espécie de “entidade” na
qual reside o poder aglutinador de todos os membros da Nação. Comemorar a Pátria significa
comemorar os ideais da Nação ou do Estado que a defende. Desta forma, são criados momentos de memória onde os cidadãos referenciam o seu passado, mantendo a coesão presente e
futura. Nas escolas, as festas cívicas são o mais puro exemplo destes espaços de memória e
reafirmação da cidadania. Em suma, a análise do sistema de ensino oferece as condições necessárias para que possamos compreender a forma pela qual o Estado reproduz e pretende
perpetuar os seus valores, espelhados nas ideias de Cidadania, Nação e na suposta noção de
uma “Pátria”, forjada a partir de valores físicos, como o país, humanos, como a sociedade, mas
sobretudo morais, sendo estes o que postula ser o defensor.
Da mesma forma que a cidadania é delineada através das norma de conduta e
obediência ao Estado, também o é no que tange a diferenciação de sexos e suas respectivas
funções na sociedade. Neste sentido, e em sociedades onde o papel da mulher é restrito ao
universo da família, a formação escolar de meninas e raparigas é marcada pelo desempenho
futuro que lhes será cobrado como mãe e formadora. O ensino feminino traduz um conceito
mais limitado da própria cidadania em ambos os casos tratados. A sua especificidade chama a
atenção pelo trabalho cívico que é atribuído ao elemento feminino, ao mesmo tempo que a sua
função activa na sociedade é limitada pelos constrangimentos do sistema de ensino. De igual
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forma, e tal como ocorre com os elementos do sexo masculino, a pobreza é o outro elemento
definidor do lugar a ser ocupado na formação educacional. Aprender a costura, a limpar, a bordar e outros pequenos serviços marcam a excelência buscada na educação de tais jovens que,
no entanto, seriam melhor aceites como as mães dos filhos que irão servir aos regimes.
O presente trabalho é um pequeno passo na tentativa de compreender alguns dos
traços comuns existentes nos dois universos educacionais, português e brasileiro, e o primeiro
resultado de pesquisas a serem desenvolvidas no decurso do doutoramento. O objectivo final é
o estudo comparativo de duas instituições de ensino voltadas para a formação do elemento feminino. No caso brasileiro, a escola seleccionada é o Instituto Feminino Orsina da Fonseca, fundada em 1898, na cidade do Rio de Janeiro que naquele momento era a capital da recem
instalada República, cuja documentação já se encontra arrolada. No caso português, a pesquisa
de instituições encontra-se num estágio inicial, ainda que o material bibliográfico já tenha sido
exaustivamente trabalhado.
Desta forma, podemos afirmar a constante presença das noções que servem de
definição e de parâmetro das estruturas social, política e econômica nas políticas educacionais e
na elaboração do material didático. O quadro de unidades curriculares, a sua estruturação e o
conteúdo dos manuais adotados traduzem a importância dada aos diversos setores do conhecimento, a sua importância para o desenvolvimento social e político, mas, sobretudo, os parâmetros de cidadania que se deseja para a sociedade aos quais estão destinados.
A ação educativa passa, então, a ser encarada como um processo social no qual as
estratégias das políticas educacionais são marcadas por questões sociais e políticas. Neste quadro, o estudo da realidade escolar está diretamente relacionado com o contexto histórico em
que ele se desenrola.5 Tais perspectivas estão presentes nos estudos mais recentes acerca da
história da educação e as suas relações com o poder no século XX brasileiro e português.
No entanto, há que considerar a existência de parâmetros e desvios num estudo
comparado de duas realidade diversas e com períodos tão extensos, como o Portugal salazarista e o Brasil dos anos de 1940 e 1950, que comporta vivências políticas diferenciadas. O universo de desigualdades e diversidades do ensino brasileiro e a variante de continuidade ideológica
do sistema em Portugal são aspectos que podem oferecer ao pesquisador dificuldades, mas
também pontos de comparação e análise frutífera no que respeita às mudanças e às diferenças
da conduta educacional e da intervenção estatal, em ambos os casos.6 Como pontos em comum, durante um breve período, 1937 e 1945, há um regime similar na designação, mas diferenciado no que respeita à caracterização e duração, a saber:
1) O Estado Novo brasileiro, referência para o período mencionado, apresenta mudanças no sistema educacional, tendo como principal objectivo implementar no sistema educacional uma ideia de cidadania na qual o essencial é o respeito às directrizes impostas pelo
poder, o respeito às regras instituídas e o ideal de uma sociedade compartimentada, onde alguns são destinados ao trabalho, daí a ênfase no ensino profissionalizante, e os mais capazes
social e economicamente estão destinados ao ensino universitário, pensadores e cientistas ao
serviço de uma estrutura estatal e do poder vigente. Em ambos os casos, o objectivo da educação é perpetuar os valores sociais e políticos em vigor.7
2) O Estado Novo português, cujo carácter fascista está amplamente figurado no
sistema educacional, mesmo se não considerarmos as organizações paramilitares para os jovens, como a Mocidade Portuguesa, perpetua a mesma ideia de construção da cidadania, já
apregoada no período republicano. No entanto, esta noção sofre uma mudança no que tange à
sua forma e definição. Tal como ocorre no caso brasileiro, a escola molda cidadãos na medida
que estes se enquadram na ideologia do regime. Assim sendo, ser cidadão no salazarismo é ser
a favor do regime e dos seus postulados, ou seja, o sistema educacional serve para “moldar”
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um ideal de cidadania que perpetua e reproduz os ideais do Estado Novo e da “Nação” que defende.
Tal como o cidadão quando adulto, o aluno não questiona, mas obedece e reproduz o conhecimento que lhe é imposto. Da mesma maneira como ocorre no Brasil e em outros
regimes onde o corporativismo serve para estruturar o Estado e estratificar a sociedade, o ensino é compartimentalizado, sendo reservado o básico para os trabalhadores e o ensino superior
para a classe dirigente. O ensino técnico é o patamar intermédio, destinado a criar quadros para a gestão da economia ou do próprio aparelho de estado. A hierarquia social é reflectida na
estrutura educacional.8
Por outro lado, o fim do Estado Novo no Brasil assinala mudanças, passando a
educação a ser vista como a forja para um novo ideal de cidadania, onde a valorização do próprio cidadão conduz ao processo de conscientização dos problemas sociais e morais, devendo
ser pautada na erudição, no aperfeiçoamento moral e social.9 É chegado o momento da política
educacional restaurar e revitalizar a formação do professor e reformular o sistema de ensino,
apagando da memória os entraves presentes no Estado Novo Varguista.10 As mudanças introduzidas no sistema educacional vão revelar esta nova fase que o Estado procura construir para
si e para a cidadania que postula. No entanto, a herança estado-novista no que tange a estruturação social ainda persiste, sobretudo quando a diferenciação está relacionada com o papel
de mulheres e homens em sociedade.
De fato, pouco é avançado no que respeita ao ensino feminino e às considerações
em torno da função a ser desempenhada pela mulher na nova sociedade. Apesar da maior liberdade de expressão e das melhores condições de acesso ao ensino superior, no ensino médio
o lugar reservado às meninas de baixa renda pouco ou nada difere daquele postulado no período de Vargas. Na realidade há uma constante, com muito poucas variações, que está presente
no sistema desde os anos trinta até o término da década de cinquenta. A imagem da menina
destinada ao lar ou aos trabalhos domésticos ganha um outro estatuto, mais modernizante, que
acompanha o desempenho económico duma sociedade em expansão, mas a sua esfera de actuação pouco se amplia. No sistema educacional, fora dos bancos universitários, o seu destino é
a casa e as tarefas domésticas, o universo do trabalho molda a sua formação através de currículos apropriados onde ao lado da costura ou artesanato só há um pequeno espaço para o secretariado ou a enfermagem, funções condizentes com uma condição na qual uma mulher de
baixa renda deve saber se adaptar.
Em Portugal as mudanças estruturais não são tão grandes como no caso brasileiro, sofrendo o ensino as influências do avanço econômico industrializante do pós-guerra. A reestruturação do sistema educacional sofre reformas que incidem no ensino técnico, ampliado, visando
o aperfeiçoamento de mão de obra especializada, e o “liceal”, destinado a formar quadros médios e a preparar a elite para o ensino universitário.11 Por outro lado, o ensino primário ganha
um novo incentivo com o Plano de Educação Popular (1952) e a Campanha Nacional de Educação de Adultos. No entanto, em termos de concepção ideológica da função educativa, o avanço
é quase nulo, com excepção da ampliação dos quadros técnicos para os elementos masculinos.
Ao nível do ensino básico, os objectivos ainda são o enquadramento no ideário do regime, ocorrendo a persistência da memorização e das regras da cidadania imposta pelo Estado Novo.12
Por outro lado, o papel feminino pouco ou nada modificou no decorrer destes anos, incluindo as
dificuldades no acesso ao ensino superior decorrentes da própria visão da mulher no ideário
salazarista. Tal como ocorre no Brasil, o contributo e o reconhecimento do valor feminino na
estrutura do ensino acompanha o próprio desenvolvimento social e a lenta evolução do papel
da mulher na sociedade.
Os estudos mais recentes13 reforçam a ideia de uma escola como forja primeira da
cidadania, destacando a importância de um sistema voltado para a formação de cidadãos cons-
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cientes, dotados de discernimento político e capacidade de julgar e escolher o seu próprio caminho. O conhecimento do passado é a primeira condição para este modelo de cidadão. O nosso trabalho visa contribuir para a criação e o estímulo de uma nova fórmula de pensar a
História das relações entre o ensino, o Estado e a sociedade no Brasil e em Portugal.
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Fundamentos científicos da investigação
Tecendo sentidos da contemporaneidade ao processo de construção da Educação Especial, em Portugal, o eco inovador de importantes movimentos inclusivos ocidentais foi substanciado na Lei de Bases do Sistema Educativo, no ano de 1986, na Lei de Bases de Prevenção e
Reabilitação em 1989 e no ano de 1991, pelo Decreto-Lei n.º 319 que regularizou a integração
dos alunos com necessidades educativas especiais nas escolas do ensino regular e culminaria
no Decreto–Lei n.º 3/ 2008, de 7 de Janeiro.
Na esteira de movimentos de inovação sócio-pedagógico-especial mundializantes, insistimos em indagar outros tempos de construção que precederam, intentando recompor ciclos de
mudança, mais remotos e isolados, em sucessivos planos que se afundaram e fundiram entre
si. Intentamos, apresentar a construção de um sistema educativo diferenciado e particular, a
partir do seu interior com suas figuras dominantes, práticas discursivas, seus projectos e posicionamento socio-político, enquanto fundamento de uma pragmática educativa e contributo determinante para a afirmação do sujeito diferente, na sociedade de Oitocentos e do início de
Novecentos.
Reconstituiremos as palavras, ideias e práticas costumeiras que circularam na coetaneidade de um tempo histórico, a par da evolução das ciências filológicas, médicas, sociais e da
psicologia, como pilares de um processo de escolarização especializado e adaptado, que caracteriza e legitima a modernidade.
Historiando a realidade educativa, (re)inventam-se a identidade de uma educação, dita
especial e o seu lugar num quadro interdisciplinar das Ciências da Educação. Parte-se de um
corpus documental que configura e objectiva uma (re)aproximação ao relato genealógico e temático, (re)construindo uma narrativa historiográfica que corresponda à evolução de uma composição maior, cujo texto englobe uma totalidade de organização e sentido(s).
No encalço da obra pedagógica de José Cândido Branco Rodrigues, tomou-se como referência O Jornal dos Cegos sob a sua direcção, tendo sido editado pela primeira vez, no ano de
1895 e extinguido no ano de 1920. Da sua hermenêutica delinearam-se as matrizes que orientaram a investigação, procurando entender quais as razões que estiveram na origem da concepção, acção e divulgação da educação dos cegos na sociedade portuguesa. Neste contexto,
emerge a figura deste emérito professor que, em nosso entender, foi um dos maiores educadores portugueses não só, no que concerne ao combate ao analfabetismo, como também pela
enorme relevância de um legado educativo único da população cega, em Portugal. Pode atribuir-se-lhe um lugar de destaque, para o País, pela importância dos respectivos métodos de
ensino. Ousaremos afirmar que Branco Rodrigues dedicou ao ensino dos cegos portugueses, a
mesma paixão, dedicação e notoriedade, que vinha sendo atribuída a outros públicos educandos, tendo sido um dos pedagogos que mais diversificou os percursos educativos, no que concerne, aos domínios da educação básica, secundária, tecnológica/profissional e da intervenção
precoce. Enfatiza-se que, se reflectirmos sobre a totalidade da sua obra pedagógica, concluiuse que gradualmente e de forma perseverante, teceu caminhos educativos específicos e sólidos.
Mas a progressão mais assinalada emergiu de um acontecimento marcante, relativo à cegueira
que atingira o avô, em torno do ano de 1885. Uma vez desperto para o problema dos cegos,
Branco Rodrigues iniciou um processo de construção e solidificação educativa no tempo, onde,
de forma metódica e com grande tenacidade, conseguiu concretizar os seus objectivos num
permanente e inovador exercício de cidadania, cientificidade pedagógica, interdisciplinaridade e
consciência social.
Entre os anos de 1889 e 1914, promoveu a sua formação especializada e actualização
permanente de conhecimentos, encetando visitas de estudo, inicialmente com grande relevância ao Instituto de Cegos, na França e, posteriormente, a um número elevado de instituições,
que ascendia a 39, repartidas por países como a Itália, Espanha, Sicília, Holanda, Alemanha,
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Suiça, Bélgica, Inglaterra, Viena de Áustria. A visita ao Instituto Real de Copenhaga, na Dinamarca, em 1914, foi divulgada como sendo a última.
Foi nos mais prestigiados institutos de Paris que Branco Rodrigues adquiriu uma sólida
formação inicial no sistema Braille e nos métodos pedagógicos especiais, mais avançados e inovadores, que se praticavam por toda a Europa. Dos vastos conhecimentos adquiridos, produziu
relatórios científico -pedagógicos sobre o ensino e a educação dos cegos nos principais institutos na Europa. Através desses estudos, coadjuvou o governo de Portugal, na regulamentação
do ensino obrigatório para os Cegos. Em 1894, concebeu um projecto para o estabelecimento
de um Instituto Nacional de Cegos que mereceu a assinatura de João Franco. Num dos editoriais, Branco Rodrigues proclamou: “Levai o cego à convicção de que pelo trabalho conseguirá
mais do que uma esmola”.
Este Professor inseria-se num grupo de interesses bem demarcado, com um propósito
comum que visava alcançar uma maior cientificidade e eficácia na educação da pessoa cega que,
doravante, se pretendia um cidadão válido, alfabetizado, com uma sólida formação profissional,
que contribuísse para a sua autonomia, sendo profissionalmente activo e útil à sociedade.
Nesse intuito, promovia a alfabetização dos cegos adultos pelo sistema Braille e o ensino profissional, nos domínios básicos da sobrevivência, como fossem: o fabrico de canastras,
escovas e objectos de carpintaria. Em consentâneo, através da beneficência, foi instituída a
primeira Escola Profissional, no Asilo de Cegos de Castelo de Vide, fundado, em 1863. Através
do Jornal dos Cegos, Branco Rodrigues abriu uma nova frente de sensibilização social, alertando a sociedade e o governo para a necessidade de reorganizar a administração dos hospitais,
em todas as regiões do país, com a inclusão de consultas, na especialidade de oftalmologia e a
criação de vários centros de vacinação, gratuita, da população portuguesa.
No mesmo sentido, eram publicados artigos científicos de médicos conceituados, enquanto componente corroborante dos aspectos da prevenção à cegueira. Ainda nesta linha, no
ano de 1906, Branco Rodrigues dedicou um extenso e importante artigo à situação dos “Cegos
em Portugal”. Era intenção de Branco Rodrigues sensibilizar o governo português para o elevado número da população cega e para as suas carências, entre as quais, o incremento de institutos subvencionados pelo Estado, generalizando a sua educação, nos domínios do ensino
primário e profissional. Propunha estes meios como forma de acautelar a indigência e a mendicidade, e promover a expansão de estudos de investigação, sobre a cegueira e a sua prevenção. No ano de 1913, atingia o zénite no seu projecto educativo, concretizando o sonho
longínquo de implementar um Instituto de Cegos, em Portugal. Fruto de actos de beneficência,
começando pela doação do terreno devida a Florinda Cardoso Leal, foi possível inaugurar no dia
6 de Março de 1913, um magnífico edifício de raiz, sobranceiro ao mar, no Estoril, concelho de
Cascais.
Doravante, a Escola de Cegos estaria vocacionada não só para assegurar a frequência
escolar de alunos provenientes de vários locais do país que dela carecessem, em regime interno
ou externo, como também asseguraria o cumprimento efectivo de uma Educação Integral, em
ambiente de higiene e de bem-estar, que um dia ideou para a pessoa cega. O Instituto de educação para Cegos, contemplava todos os requisitos da higiene para a saúde, quer quanto à estratégia da sua localização privilegiada, quer quanto à sua concepção, propriamente dita,
enquanto “sanatório”.
Numa brevíssima cronologia dos últimos 14 anos da vida de Branco Rodrigues, tentámos enquadrar a sua obra nos seguintes aspectos: a faceta de um cidadão benemérito; um
jornalista pedagogo divulgador; a evolução, inovação e a consistência da sua obra; o significado
histórico de um programa-instituição de educação inclusiva, nas primeiras décadas do século
XX. Foi um cientista pedagogo que se inseriu no ideal de uma pedagogia experimental, sendo
por isso um dos precursores do movimento da Educação Nova em Portugal, arvorando uma
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educação diferenciada e contextualizada, marcada pela acção e pela renovação pedagógica que
abarcava novos públicos; configurando a efectiva generalização da escolarização elementar, a
formação técnica e profissional, bem assim como a educação precoce dos cegos portugueses,
por quem se debateu de uma forma meritória e impar.
No caso português, ao estigma de um analfabetismo generalizado do terceiro quartel
de Oitocentos e princípios de Novecentos, associava-se o estigma da deficiência, enquanto conceito de inaptidão ou inabilidade e de desvantagem, marcando fortemente a urgência da criação de instituições e a sua difusão, na crença de que pela renovação organizacional escolar e
inovadora, se resolveria grande parte das questões sociais marginais.
Emergia então um campo educativo complexo, marcado pela individualidade dos sujeitos, pela sua identidade e pela adaptação progressiva às diferenças físicas.
Branco Rodrigues fomentava uma educação sensorial e difundia os códigos universais e
os diversos instrumentos em Braille. Divulgando e desenvolvendo estes meios, coadjuvou o seu
protagonismo, e centralizou a atenção social na acessibilidade dos públicos diferenciados à educação e na preocupação com os respectivos destinos educativos. Estas aquisições funcionavam
como estratégia de normalização. Doravante a plasticidade do sistema Braille permitiria aos
cegos o acesso à escrita, à leitura, à matemática, à música e a todo o sistema de ensino, devidamente adaptado: uma pedagogia especial. Para que se chegasse à generalização de todos os
saberes e à afirmação do ensino especializado dos Cegos em Portugal, concorreu o Instituto
Branco Rodrigues, que importa conhecer, tendo-se mantido activo entre o período de 1909 a
1926.
Na Metodologia deste trabalho será considerada a evolução da pedagogia especial ou
a arte de educar o sujeito diferente: os Cegos; as ciências, a cerebralização, outras linguagens.
Bibliografia:
Jornal dos Cegos: Revista de Tiflologia, anos de 1895 a 1920. Director: José Cândido
Branco Rodrigues, Redacção Livraria Catholica- Roccio - Lisboa
MAGALHÃES, Justino Pereira de. Tecendo nexos: história das instituições educativas.
Bragança Paulista: ed. Universitária São Francisco, 2004.
Conferência: “José Cândido Branco Rodrigues e o Ensino de Cegos. Um programa de
Educação Inclusiva na transição de Oitocentos em Portugal”, apresentada pela Drª Maria do
Céu Alves”. Biblioteca Nacional de Portugal “Prémio Branco Rodrigues”, em 18 Outubro de
2011, 15h:00.
“Sessão pública de entrega do Prémio | 18 de Outubro | 15h00 | Sala do Conselho |
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3Asessao-entrega-do-premio-branco-rodrigues--18-out-15h00&catid=157%3A2011&Itemid=695&lang=pt
“Teve lugar a 18 de Outubro, na Biblioteca Nacional de Portugal, a Sessão Pública de Entrega
do Prémio Branco Rodrigues (2008-2010). Administrado pela Biblioteca Nacional de Portugal, o
Prémio Branco Rodrigues foi instituído no ano de 1976 pela Comissão Pró-Cinquentenário da
Morte de Branco Rodrigues com o intuito de estimular, entre os deficientes visuais, o interesse
pela actividade científica e literária, distinguindo o autor do melhor trabalho publicado em cada
triénio. Para o triénio 2008-2010, o Júri do Prémio foi constituído por: Drª Inês Pedrosa (Presidente), Drª Luisa Ducla Soares (Vogal) e Dr Francisco Carvalho (Vogal). À entrega do prémio
seguiu-se a Conferência José Cândido Branco Rodrigues e o Ensino de Cegos. Um programa de
Educação Inclusiva na transição de Oitocentos em Portugal, apresentada pela Drª Maria do Céu
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Alves. Na ocasião, foi ainda assinado o Termo de Doação do Espólio de Branco Rodrigues à
BNP, pelo seu bisneto, Dr. Luís Filipe Branco Rodrigues Leitão.
José Cândido Branco Rodrigues (1861-1926), nascido no seio de uma família da alta burguesia
lisboeta, foi, em Portugal, pioneiro no estabelecimento de condições que tornassem possíveis a
escolarização, a preparação profissional e intelectual dos deficientes visuais e a sua progressiva
inclusão social. Criou o Jornal dos Cegos (1895-1920), ajudou a fundar a Associação Promotora
do Ensino dos Cegos (1888), onde introduziu o ensino do Braille, contribuiu fortemente para a
aprovação da legislação que oficializou o ensino dos cegos em Portugal (1894) e fundou várias
instituições pioneiras para o ensino destes: em Lisboa, o Instituto de Cegos Branco Rodrigues
(1900); no Porto, o Instituto S. Miguel (em 1903); em Castelo de Vide, as Oficinas Branco Rodrigues. A ele se devem também as primeiras impressões em Braille feitas no país. Maria do
Céu Garcia dos Reis Loureiro Alves”.
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1 Introdução
Trata-se de uma investigação histórica, com o propósito de reconstituir/reconstruir a
trajetória do Patronato Agrícola de Bananeiras/PB conferindo-lhe uma identidade histórica.
Problematiza a cultura escolar imprimida na prática educativa do Patronato Agrícola de
Bananeiras/PB, criado em 1920 e inaugurado em 1924, estabelecendo relação com as
circunstâncias culturais e contextuais nas quais ocorreram a sua criação e desenvolvimento.
Discute as transformações nas práticas educativas que impactaram os processos de formação
moral, intelectual e a qualificação profissional para o setor rural nesta instituição.
No cerne dessa discussão brota a problematização inerente a produção historiográfica,
que estará condicionada às fontes históricas, necessárias e indispensáveis matéria-prima do
historiador (LOPES; GALVÃO, 2001). A reconstituição histórica fundamenta-se nos princípios da
história das instituições educativas que buscam construir uma identidade histórica da instituição
de ensino, por meio da análise de fontes históricas oficiais, entendidas como testemunhos dos
atos históricos.
A investigação revela a problemática diante das precárias condições de manutenção do
acervo e da busca incessante de fontes em relação ao conjunto de fatores presente na história
do Patronato Agrícola de Bananeiras/PB. A reconstrução histórica das instituições escolares
confronta-se com dois problemas básicos, a saber: o primeiro, é o desafio da identificação de
fontes diante das péssimas condições de acondicionamento nos arquivos públicos,
especificamente, as instituições escolares, salvo raras exceções, não têm uma prática contínua
de preservação de fontes. Segundo, é o exercício de análise e articulação dos diversos tipos de
fontes, caracterizando aí o significado do fenômeno investigativo.
A pesquisa em curso foi realizada no Arquivo do CCHSA/UFPB, onde está situada a
memória institucional do Patronato Agrícola Vidal de Negreiro. Este arquivo consiste num
amontoado de papéis, caixas velhas, instalados em um lugar de desprestigio no espaço escolar,
onde a poeira, a umidade e as traças se encarregam de realizar a deterioração do material.

1.2. O olhar teórico
A reconstituição da trajetória do Patronato Agrícola de Bananeiras/PB parte da análise
criteriosa das fontes históricas á luz da nova história cultural, a qual se interessa por toda
atividade humana, tendo como base filosófica a ideia de que a realidade é social ou
culturalmente construída (BURKE, 1992).
Entre as novas abordagens interligadas a nova história cultural, adotaremos a história
das instituições educativas, a qual intenta “construir uma identidade histórica, tomando em
atenção as coordenadas de tempo e de espaço: quadros de mudança e quadros de
permanência; relações entre o local/regional e o geral/nacional” (MAGALHÃES, 1996, p. 2). As
instituições educativas, por mais diversificadas que sejam, surgem como localidades que devem
ser consideradas como amostras expressivas dos procedimentos educativos em qualquer país.
Dessa forma possibilita a compreensão da existência histórica de uma instituição educativa
integrada numa realidade mais ampla que é o sistema educativo. Por isso se faz necessário,
“contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região, é
por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimencionalidade
conferindo um sentido histórico” (MAGALHÃES 1996, p. 2).
Nessa perspectiva, novas formas de questionar-se se cruzam com o alargamento das
problemáticas, acrescido à diversidade dos contextos e às especificidades dos modelos e
práticas educativas. Assim sendo adotou-se como categoria de análise histórica, a ‘cultura
escolar’, definida por Julia (2001, p.10) como “um conjunto de normas que definem
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conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. Trata-se, nesse
caso, das normas transformadas em práticas pedagógicas desenvolvidas em determinada escola
com vistas a não somente ensinar conhecimentos, mas também, moldar e conformar
comportamento, submetendo professores e alunos a um regime disciplinar transmitido por
gerações seguidas. Outras categorias são elencadas tais como: espaço, currículo, modelo
pedagógico, professores e manuais escolares (GATTI JÚNIOR, 2005). Além disso, Werle (2004)
adverte que “fazer história institucional, exige revisitar o projeto primitivo, a posição do
fundador, aquele que lhe deu paternidade, retomar as formas de organização jurídica e
material”. Faz-se necessário, identificar nesse processo, o conflito entre o instituído e os
processos de institucionalização, situando os momentos em que a instituição passa a funcionar
com autonomia.
A construção histórica em torno de um objeto de estudo, sugere a compreensão inicial
de que o passado não é conhecido na totalidade, mas é passível de ser entendido a partir da
análise de suas partes. A História da Educação é uma das maneiras de abordar o presente
tornando-o estranho, questionando-o, em busca de respostas, para que possamos compreendêlo. O caminho para isso é a investigação a fim de reconstituir/reconstruir aspectos ou pedaços
da história, para entendê-los em seus fragmentos, em suas incertezas (LOPES; GALVÃO, 2001).
Portanto, permite um olhar para o passado com os olhos do presente, não somente para buscar
fatos desconhecidos, mas para construir um novo olhar sobre o passado.
Nessa perspectiva, parte-se da compreensão de que, na pesquisa histórica, a relação
passado/presente é fundamental para a compreensão da importância de uma instituição
educativa para uma dada época, em termos de sua dinâmica interna de desenvolvimento e das
relações estabelecidas com a sociedade. Por isso mesmo, no traçado da trama da história do
Patronato Agrícola de Bananeiras, será levado em conta a sua instituição e os seus ciclos de
vida, os componentes de sua cultura escolar: professores(as), alunos(as), conhecimentos
escolares, espaço escolar e o currículo em diferentes épocas (AQUINO, 2007).
Esta forma de abordar a história da educação já está consolidada no Brasil, tal como
afirma Gatti Júnior (2002, p. 22) ao defender que as investigações relativas ao campo da
história das instituições educacionais são, “a ponta-de-lança da possibilidade da escrita de uma
nova história da educação brasileira, capaz de levar em conta as especificidades regionais e as
singularidades locais e institucionais”.
No intuito de trazer à tona a memória institucional buscaremos desvelar nos registros
das práticas ali realizadas a sua identidade, o historiador parte para os arquivos, tal como
assinala Febvre (1989, p. 19), em busca dos “vestígios do passado [...] com uma intenção
precisa, um problema a resolver”. Já Le Goff (1994, p. 477), explicita que “a memória, onde
cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e
o futuro”.
A reconstituição da trajetória de uma instituição consiste em buscar, entre os
componentes constitutivos de sua história, diluídos nas brumas do passado, a identidade que a
marcou em diferentes épocas: os espaços físicos bem como os aspectos sociocultural, a
dinâmica de funcionamento interno, o currículo, o espaço, a articulação com a sociedade em
que ela se inseria e com os acontecimentos políticos e culturais ocorridos no âmbito local,
regional e nacional. Ali deverá se revelar ainda o papel dos seus diferentes atores, para que se
possa interpretar o itinerário histórico da instituição, à luz do seu próprio modelo educacional.
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2 Problematizando o surgimento dos Patronatos Agrícolas no Brasil
Na passagem do século XIX para o XX a atividade econômica predominante no Brasil
era a agricultura caracterizado pelo modelo agrário-comercial e exportador, principalmente da
cultura do café. Contudo, já existia no país indícios de desenvolvimento urbano e industrial
(RIBEIRO, 1998).
Vivia-se a Primeira República (1889-1930) e a inauguração do federalismo, autonomia
dos estados, gerou um crescimento desigual entre as regiões, que de certo modo, beneficiou
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Ferais. Este período foi marcado por uma política
descentralizadora, que permitia aos governos transformar o seu estado em ‘domínio próprio’,
com a adoção da chamada ‘política dos governadores’. Por isso ficou conhecido também como
República Oligárquica, dos Coronéis ou do Café. Estes grupos políticos e econômicos
dominavam e manipulavam o poder público estadual, se caracterizado como um governo de
poucos. No campo educacional permanece a descentralização do ensino reafirmada pela
primeira Constituição republicana de 1891, que confirma o dualismo no ensino: atribuindo a
União, a responsabilidade pelo Ensino Superior e aos Estados a incumbência de organizar os
seus sistemas de ensino. Incapazes, ou desinteressados de promover a educação do povo
permanece durante a Primeira República o analfabetismo generalizado, de modo que ainda “em
1920, 65% da população de quinze anos e mais era analfabeta” (RIBEIRO, 1998, p. 81).
Os republicanos não efetivaram uma política de educação nacional, logo as camadas
menos favorecidas continuam excluídas dos bens culturais, e marcadas pelo analfabetismo,
principalmente nos setores rurais. Desse modo, refletir sobre a história do ensino agrícola no
Brasil faz evocar as aproximações necessárias à instituição do ensino técnico-industrial, pois no
contexto econômico no qual ocorreu o desenvolvimento industrial no país, tivemos certa
conjugação do capital industrial com o capital agrícola.
Movido pelo discurso de mudar o quadro de pobreza e de ignorância que predominava
no Brasil, o governo federal em fins do século XIX, passou a criar várias instituições voltadas
para ‘meninos pobres e desvalidos’. Principalmente a partir do decreto de 23/11/1909, no
governo de Nilo Peçanha (1909-1910) que instituiu a criação de Escola de Aprendizes e Artífices
(EAA) para o ensino profissional primário gratuito nas capitais de cada estado. Argumentava-se
que com o crescimento das cidades, surge a necessidade da formar a população proletária para
o trabalho preparando assim, “cidadãos úteis à nação. A escola era destinada para meninos
entre 10 e 13 anos e nela deveria ser oferecidos, com frequência obrigatória, curso primário
para aqueles que não soubessem ler, escrever e contar, e aula de desenho, em turnos diurno e
noturno” (VEIGA, 2007, p. 251).
Nesses moldes o ensino profissionalizante começou a se expandir no Brasil, no início do
século XX como forma de dar assistência aos adolescentes e jovens pobres, órfãos e desvalidos,
com o propósito de desviá-los da marginalidade. Para os setores urbanos foram instituídas as
Escolas de Aprendizes Artícifes (GURGEL, 2008). E para os setores rurais os Patronatos
Agrícolas. Esta problemática é indissociável a análise das transformações das relações entre o
ensino profissional imprimido nos colégios agrícolas e as demandas advindas dos setores
produtivos e sociais, os quais motivaram as modificações porque passou o ensino rural no Brasil
até metade do século XX.
No cerne da concepção de um ensino profissional destinado para os menos favorecidos
surgido na Primeira Republicano emerge a pressão da agricultura na economia brasileira que
gerou o Decreto nº 8.319, de 20 de novembro de 1910, o qual trouxe a primeira
regulamentação e estruturação do ensino agrícola no Brasil, passando a ser ministrado em
quatro categorias, a saber: Ensino Agrícola Superior, Ensino Agrícola Médio, Aprendizes
Agrícolas e Ensino Primário Agrícola (SOBRAL, 2009).
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No início do século XX, intensificam-se as ações para a realização dos ideais
republicanos, a exemplo da edificação das escolas normais e dos grupos escolares e a
instituição do ensino seriado no âmbito das políticas estaduais, paralelo a efetivação do ensino
profissional na esfera da política federal. Cunhava-se no novo regime, a imagem do progresso
em oposição à estagnação secular que pairou sobre a educação brasileira. O domínio do fazer e
da técnica passou a ser visto como meio eficaz na superação do atraso em que se encontrava o
país. Um caminho para o desenvolvimento.
O incessante crescimento das cidades e a incapacidade de absorção de toda mão-deobra disponível pelo mercado de trabalho urbano, faziam com que o processo migratório fosse
visto pelos grupos dominantes como uma permanente ameaça. Políticos e educadores
compartilhavam a ideia de que era preciso conter a migração, e um dos instrumentos para fixar
o homem no campo era a educação (SOBRAL, 2009). Nesta direção, a organização racional
para o trabalho exigia uma pedagogia, que viabilizasse, por meio escolar, o cumprimento das
exigências do trabalho industrial. Além disso, imprimia-se a proposta de “fixação de homens e
mulheres ao campo, de forma a conter o processo de crescimento urbano mediante uma
distribuição racional da população pelas atividades rurais e urbanas” (SHIROMA, 2000, p. 22,
grifos da autora).
É dentro desse contexto que ocorreu a difusão dos Patronatos Agrícolas no Brasil no
período que vai de 1918 a 1934, adotados como meio de reduzir a migração do campo para a
cidade, superar o atraso intelectual e material do Brasil, além combater o analfabetismo, a
indigência e a ignorância. Oferecia a formação profissional às crianças e adolescentes com
problemas de ajustamento social e emocional, sobre os quais pesavam a crença de regeneração
por meio da vida no campo com predominância da reclusão e da ênfase nos aspectos
disciplinares (NASCIMENTO, 2006).

3 O Patronato Agrícola Vidal de Negreiros em Bananeira/PB
O Patronato Agrícola de Bananeiras/PB foi criado no dia 29 de março de 1920 por
imposição do Decreto Federal de nº 14.118 e inaugurado em 1924 como um Aprendizado
Agrícola, vinculado ao ensino primário (BRASIL, 1920).
Surgiu como parte integrante do processo republicanização do Brasil, materializado por
meio de uma política intervencionista na vida social, que auxiliava o Estado a prestar assistência
aos grupos mais necessitados ou desprovidos, a fim de impor padrões mais modernos, tanto no
meio urbano como no rural. Percebe-se nitidamente que o governo central, sob o discurso do
atendimento, e consubstanciado no assistencialismo, objetivou ministrar a instrução primária
(intelectual) e profissional (técnica) a um determinado grupo a fim de aliviar as tensões sociais
e atualizar projetos sociais específicos.
Os Patronatos Agrícolas eram vinculados, regulados e seguiam orientação do Ministério
da Agricultura, embora, na época, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores tenha sido a
instância federal responsável pelos assuntos educacionais do país, não foi a ele que a rede das
escolas profissionais ficou subordinada, e sim ao Ministério dos Negócios da Agricultura,
Indústria e Comércio (MAIC). Este órgão criado em 29 de dezembro de 1906, pelo Decreto nº.
1.606, teve como atribuições as atividades relacionadas aos estudos e serviços do setor
produtivo e do comércio; o desenvolvimento dos diversos ramos da indústria; o ensino agrícola;
as escolas veterinárias; as escolas de minas; e o ensino profissional nos ramos da indústria e do
comércio.
Procurando entender esta vinculação presume-se que tal subordinação está relacionada
à concepção dualista de ensino que vigoravam na máquina burocrática do governo acerca da
educação profissional e elementar: a primeira era voltada à preparação para o trabalho, e a
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segunda, para a intelectualidade, daí pertencerem a Ministérios distintos já que eram
concebidos como assuntos distintos (KUNZE, 2009).
A cidade de Bananeiras/PB apresentava importantes condições técnicas, além da
rapidez na concessão do terreno por parte do executivo municipal, favoreceu a decisão do
então presidente do Estado, Sólon Barbosa Lucena, natural deste município, a instalar ali a
unidade de instrução elementar e formação profissional voltada para as técnicas em agricultura
e pecuária de modo a beneficiar essa área da economia em toda a região (SILVA, 2004).
No final do século XIX e decorrer do século XX essa região configurou-se num celeiro
produtor de alimentos e fibras como: o algodão, o café, a cana-de-açúcar, o sisal e a pimenta
do reino (GONDIM, 1999). Outros fatores como a abundância de água, a vegetação nativa,
clima frio e a busca de desenvolvimento social e econômico contribuíram para a instalação do
Patronato Agrícola neste município (SILVA, 2004).
O Patronato Agrícola de Bananeiras traduziu-se em significativo avanço educacional
para a região por proporcionar, não somente a formação profissional, mas também a instrução
primária, tendo em vista a carência de instituição pública de ensino na região e, em
consequência, o alarmante contingente de analfabetos. O ingresso no recém-criado
Educandário implicava na superação de várias etapas no decorrer do pleito, com regres
definidas e regulamentadas.
O edital nº 8 de 1936, dispõe sobre as regras para a inscrição de matrícula para o
ingresso no Patronato Agrícola Vidal de Negreiros, segunda as quais os candidatos deveriam se
submeter a exame de admissão composto com as matérias do curso primário do Aprendizado
Agrícola (BRASIL, 1936). A seleção funciona, da forma que definiu Foucault (1987), como um
eficaz instrumento do poder disciplinar, resultando num composto de vários elementos, como o
olhar hierárquico e a sanção normalizadora. Fazia-se a seleção prévia daqueles que
ingressariam, mas não somente para a verificação do conhecimento, como também para
classificar comportamentos.
Além desse requisito existiam outros dispositivos para controlar o acesso dos alunos do
Patronato Agrícola, pois o ingresso estava condicionado às seguintes exigências:

a) Certidão de idade de 12 a 16 anos; b) Attestado de saúde e
vacinação passado pelo médico do Aprendizado; c) Certificado de bôa
conduta passado por autoridade policial, d) Attestado que prove ser
filho de agricultor, passado por 2 agricultores que sejam registrados
na Inspetoria Agrícola Federal, cujas firmas devem ser reconhecidas
pelo chefe desse serviço; e) Requerimentos dirigidos ao Director do
Aprendizado solicitando a internação (BRASIL, 1936).
Para o Patronato Agrícola de Bananeira/PB convergiam os meninos de todas as regiões
da Paraíba e de outros estados do Nordeste, e, com isso gerava uma concorrência anual em
busca de novas vagas, de modo que as famílias comumente recorriam a autoridades locais
sejam jurídicas, religiosas ou de segurança a fim de que estes sujeitos pudessem intervir na
disputa de uma vaga no referido educandário. Isto pode ser constatado a partir das inúmeras
solicitações de matrícula de alunos no Patronato Agrícola, conforme pode ser visualizado em
documento oficial da época, ou seja, ofício em que o “Dr. Juiz de Direto da 2ª Comarca deste
estado [...] Solicita o internamento do menor Domingues Marinho da Silva de 12 anos de
idade”. (BANANEIRAS, 1927).
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IMAGEM 1− Solicitação de matrícula (1937)
Fonte: Arquivo do CCHSA/UFPB/ Bananeiras/

A imagem 1(um) representa a solicitação de matrícula do ano de 1931, quando um
cidadão responsável por um menor sem paternidade reconhecida – possivelmente seu tutor,
solicita com a sanção de um juiz de direito, à inclusão do menino de dez anos no colégio, sem
ao menos ter a idade exigida que era 12 anos. Supõem-se aí as variações de concepções
existentes no imaginário popular sobre esta instituição, que oscilava de um lugar de instrução e
profissionalização com ênfase nas atividades agrícolas, até a visão reducionista de concebê-lo
apenas como um abrigo para menores órfãos e desamparados.

IMAGEM 2− Solicitação para matrícula (1937)
Fonte: Arquivo do CCHSA/UFPB/Bananeiras/PB (1938)
IMAGEM 3− Solicitação para matrícula
Fonte: Arquivo do CCHSA/UFPB/ Bananeiras/PB
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As solicitações emitidas (imagens 2 e 3) seguiam as normas regulamentares de
matrícula para o aluno no Patronato Agrícola, contendo a assinatura de dois agricultores
registrados na Inspetoria Agrícola Federal, atestando que o menor era realmente filho de
agricultor conhecido na região. Assim atendendo a todos os dispositivos regulamentares
aumentava-se a oportunidade de ingressar na instituição desejada.

4 O cotidiano pedagógico: a formação disciplinar e moral, o currículo (as
disciplinas), as provas (exames)
Na organização do cotidiano pedagógico do Patronato Agrícola Vidal de Negreiros era
proeminente a preocupação com a idoneidade e a conduta moral do educando. Destaca-se o
investimento nos mecanismo de controle que antecedia até mesmo o seu ingresso ao Patronato
Agrícola, materializado nos ‘certificados de boa conduta passados por autoridade policial’, bem
como pelos exames de admissão. Estes mecanismos se ampliavam e se intensificavam no
decorrer do curso e perpassavam por toda a formação por meio das disciplinas escolares, do
trabalho nas oficinas e também nas festas cívicas.
Ao sair do Aprendizado Agrícola o aluno recebia ‘um atestado de bom comportamento’
cuja função era sugerir uma boa ou má recomendação que o acompanhava por toda a vida.

IMAGEM 4 – Atestado de bom comportamento (1938)
Fonte: Arquivo do CCHSA/UFPB/Bananeiras/PB
Ao analisar o cotidiano e as práticas pedagógicas de um Patronato Agrícola que
funcionou sob-regime de internato não se pode furtar de reportar às reflexões de Michel
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Foucault em ‘Vigiar e punir’ (1987), particularmente no que concerne aos mecanismos de
imposição da disciplina e da identificação dos sinais da dedicação exacerbada de treinamento,
modelagem e manipulação do corpo e adequação a um determinado grupo. Pode-se presumir
que ali se efetivava as ações de que levava a “docilidade” do corpo. “É dócil um corpo que pode
ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT,
1987, p. 118).
A prescrição da norma inicia pela edificação do prédio escolar, cujo projeto situa-se no
seio da problematização da imposição disciplinar: o edifício escolar, particularmente o dos
internatos, consubstancia-se em uma arquitetura que prima não apenas pela elegância e
estética, mas principalmente pela obtenção de um controle interior de forma detalhada. As
regras, no Patronato Agrícola, além de registradas nos regulamentos estavam difusas na própria
distribuição do espaço onde se desenvolviam as atividades pedagógicas no cotidiano. Os
ambientes eram organizados de modo que se tornassem visíveis todos aqueles que neles se
encontram. Nesta perspectiva pode ser observada na imagem 5(cinco) a organização do
dormitório no internato de Bananeiras/PB, em que as camas estão dispostas em um único
pavilhão com acesso para vários setores, e, bem ao alcance do olhar do disciplinador.

IMAGEM 5 – Dormitório de menores no Patronato Agrícola de Bananeiras (1930)
Fonte: Arquivo do CCHSA/UFPB/Bananeiras/PB
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IMAGEM 6 – Alunos em almoço no Patronato Agrícola de Bananeiras (1924)
Fonte: Arquivo do CCHSA/UFPB/Bananeiras/PB

Observa-se na imagem 6(seis) a ordem presente nas atividades cotidianas dos alunos
do Patronato Agrícola, a começar pela postura rigorosa dos meninos no momento da refeição.
O fracionamento de tempo e a execução de tarefas sucessivas permitem o controle sobre os
educandos. Mas isso não é o suficiente. É preciso além da ordem a eficácia nas ações. Nesta
perspectiva, Foucault (1987, p. 130) adverte que

o controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor
uma série de gestos definidos; impõe a melhor relação entre o gesto
e a atitude global do corpo, que é sua condição de eficácia e de
rapidez. No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do
tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil: tudo deve ser chamado a
formar o suporte do ato requerido.
Os processos disciplinares no ato de educar sempre existiram nos mosteiros, nos
conventos, nos exércitos, nas corporações de ofícios e oficinas. Mas foi a partir do século XVIII
que se aprimoraram as formas de dominação com a organização das disciplinas e mediante o
tempo prolongado que o educando permanece na escola. No Patronato Agrícola de
Bananeiras/PB os meninos ingressavam com 12 anos, podendo permanecer até aos 16 anos.
Realizava o curso primário além da formação nas técnicas de agricultura. O curso primário
compreendia 4(quatro) séries anuais, cujo programa era composto pelas disciplinas escolares a
saber: Primeiro Ano - Portuguez, Arithimeteca, Geographia e História; Segundo Ano Portuguez, Arithimeteca, Geographia, Geometria e História; Terceiro Ano: Portuguez,
Arithimeteca, Geographia, Geometria e História; Quarto Ano: Portuguez, Arithimeteca,
Geographia, Geometria, História do Brasil e História Natural (BANANEIRAS,1930 ).
A disciplina contribui para a consolidação ou manutenção de poder (FOUCAULT, 1987).
Pois a instituição da disciplina não é desinteressada, ela fortalece os processos produtivos
industrial ou agropecuário. Se por um lado, as disciplinas potencializam as forças do corpo
tornando-o mais eficaz no desempenho de atividades úteis e econômicas, por outro, poderá
diminuir essas mesmas forças no que concerne a questionamentos políticos, submetendo os
sujeitos a processos de obediência.
Desse modo presume-se que o interesse por esse tipo de educação popular na Primeira
República, surgiu como uma estratégia política de consolidação do regime republicano, mas
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também como um meio de conter as ideias revolucionárias que brotavam no país. No campo do
discurso proclamava-se a necessidade imperiosa de se instruir o ‘povo’, pois sem educação
tornava-se vulneráveis a adesão a outras lideranças contrárias ao regime político vigente.
Tratava-se, portanto de convencê-los a seguir as propostas políticas republicanas.

Considerações finais

O Patronato Agrícola Vidal de Negreiros criado em 1920, assim como os demais
instituídos no período entre 1918 a 1934, é fruto das políticas de republicanização do Brasil, e
também das medidas de contenção das ideias revolucionários que se proliferavam na década de
1920. Surgiu com o intuito assistencialista, adotado como meio de reduzir a migração do campo
para a cidade, superar o atraso intelectual e material do Brasil, além combater o analfabetismo,
a indigência e a ignorância. Oferecia a formação profissional às crianças e adolescentes filhos
de agricultores, assim como aqueles em que se encontrava em situação de precariedade. Para o
Patronato Agrícola de Bananeira/PB convergiam os meninos de todas as regiões da Paraíba e de
outros estados do Nordeste.
Este educandário foi relevante para o desenvolvimento educacional da região ao
proporcionar, não somente a formação profissional, mas também a instrução primária, tendo
em vista a carência de instituição pública de ensino na região e, em consequência, o alarmante
contingente de analfabetos. O ingresso no Patronato Agrícola de Bananeiras implicava na
esperança de superação das dificuldades enfrentadas por muitas famílias e a perspectiva de
vida próspera para seus filhos instruídos e profissionalizados.
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Apresentação:
Esta comunicação é parte de uma pesquisa para tese de doutoramento cujo título é A
Educação dos Sentidos nas Escolas Católicas em São Paulo entre os anos de 1865 a 1931, sob
orientação do Prof° Dr Kazumi Munakata, que se realiza na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade .
Para esta comunicação, o objetivo é investigar como era a Educação dos Sentidos nas escolas
Maristas no período compreendido entre os anos de 1908, ano em que os Irmãos Maristas assumem o Colégio Arquidiocesano e, 1931, ano em que a reforma Francisco Campos provoca
alterações significativas no currículo da escola. Para este trabalho serão investigadas as fontes
documentais do Centro de Memória do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo em especial o Guide des Écoles. Este guia especifica o método marista, propõe currículo e orienta os educadores.
A hipótese que norteia este trabalho é de que as Congregações Católicas vindas da Europa trouxeram para o Brasil, métodos pedagógicos próprios e modernos, desenvolvidos sob a
égide da ciência, da experiência, da educação dos sentidos e da moral católica cristã como forma de manutenção de seu status quo. Isto é, podemos dizer que eram conservadores, nos seus
propósitos morais, mas nada obsoletos, na formulação dos métodos.
O que buscamos é uma análise mais aprofundada dos documentos de modo a perceber
as ações, leituras e prescrições desses religiosos. Percebe-se que as escolas católicas desenvolveram seus próprios métodos. Observados por outro prisma, essa ideia quebra o estigma do
que se convencionou a chamar de “educação tradicional católica” em alusão a uma educação
obsoleta lançada às essas escolas no final do século XIX e início do século XX no Brasil, como
se o seu padrão “moral” explicasse definitivamente o seu plano pedagógico.
A análise da fonte documental se dará sob a perspectiva do conceito de “experiência”
de Peter Gay (1989) que conceitua a experiência como:

o encontro da mente com o mundo, no qual nem este nem aquela são
jamais simples ou totalmente transparentes. Freqüentemente banal à
primeira vista, a experiência acaba por mostrar-se, sobretudo quando
seguimos suas raízes até os remotos domínios do inconsciente, recalcitrante, fugidia, taciturna; criação de impulsos ambíguos e de conflitos não-resolvidos, ela não raro semeia confusões e impõe drásticas
interpretações falsas. (p.19).
O conceito de experiência que é tão caro para a educação dos sentidos deve ser analisado dentro de padrões culturais históricos, em que a presença de instituições, tradições, estruturas políticas, relações sociais são fundamentais para determinar como se dá o contato da
mente com o mundo. Pensamos o indivíduo como ser não desconectando do seu universo social e não negligenciando o peso no inconsciente tanto no sentido individual como coletivo.
É no mundo sensível que a mente capta a realidade e a interpreta conforme as “didáticas oriundas dos pais e de outras fontes” (Gay, 1989, p.20). Dessa forma, a experiência precisa
do mundo sensível para ser vivenciada, entretanto o indivíduo não entra como sujeito autônomo dessa relação (mundo sensível e experiências), de certa forma a ação se torna reflexiva,
num movimento entre o sensível e o cultural.
Gay (1989) se apoiando teoricamente na psicanálise Freudiana entende que as pressões socioculturais transformam e formam a mente. Dentro desta complexa articulação entre
mente, experiência e cultura, o ser humano articula, impões limites e estabelece condições para
que as sensibilidades possam ser domesticadas ou negligenciadas, dentro do que se determina
como temporal e geograficamente estabelecidos. Em suma, para entender como se dá a Educação dos Sentidos em uma determinada sociedade, é preciso que a articulação dos fatores
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acima descritos seja minunciosamente tratado pelo historiador em toda a sua complexidade
como se apresenta. Apenas retirar das fontes elementos das sensibilidades (o ver, o ouvir, o
tocar, o sentir) e descreve-los, não levará a plenitude de como a educação é capaz de formar
ou formatar o ser humano.
A História da Educação dos Sentidos se alia diretamente aos estudos sobre a História
das Sensibilidades uma que vez é pelos sentidos que se estimula, ou não as sensibilidades. Poderíamos aqui tratar de sentimentos como dor, a coceira, a tristeza, manifestações perceptíveis
pelos sentidos de forma íntima e pessoal. Entretanto, se com estes sentimentos existe o fator
social e cultural como a dor de um tombo de um brinquedo no parque da escola, a tristeza nostálgica ao lembrar o cheiro do Natal em família, a coceira que sentimos quando encostamos em
uma planta urticante do jardim da avó, são sentimentos carregados de experiências. A tristeza
por ela mesma é um sentimento pessoal, a experiência em um ambiente social a transforma em
algo cultural.
Sendo assim, a sensibilidade que pode ser entendida como uma expressão da subjetividade, quando compartilhada em uma cultura deixa vestígios que se entendido pelo historiador
revelam-se fontes objetivadas, o que permite a leitura de seus significados. Gruzinski (2007),
assim entende esse processo:

O historiador precisa, pois, encontrar a tradução das subjetividades e dos sentimentos em materialidades, objetividades palpáveis, que operem como a manifestação exterior de uma experiência
íntima, individual ou coletiva. (p.19)
É na sociedade moderna, letrada, que a escola pode ser colocada em lugar de destaque
na produção cultural, é na escola que se dará a transmissão de valores culturais únicos de uma
época. Portanto a Escola é o local privilegiado no que se refere à busca de fontes que possam
objetivar a sensibilidade e os sentidos por ela despertados. Onde a “escrita” da História da Educação dos Sentidos pode ser decifrada. A História da Educação dos Sentidos se alia diretamente
aos estudos sobre a História das Sensibilidades uma que vez é pelos sentidos se estimula, ou
não, as sensibilidades.

I) “A reestruturação da Igreja Católica e as políticas de recristianização”
A proposta aqui é dimensionar como se deu o processo em que a Igreja se volta para a
sociedade leiga a fim de estabelecer um diálogo coerente entre o tempo da Igreja e o tempo da
Modernidade. Levamos em consideração que o entendimento dessa questão não se desapega
da expansão do protestantismo, assim como do desenvolvimento do pensamento liberal e a
efetivação da ciência como condutora de uma ideia de modernidade, além é claro da ebulição
cultural pela qual passava a Europa1. O século XIX é o século filho das Revoluções Industrial e
Francesa.
Foi um século de expansão e progresso, de riqueza, de bem estar material e de expansão da pobreza. Pela observação histórica, foi um século em que o espírito se revelou em vários
“ismos”: nacionalismo, liberalismo, materialismo, individualismo, racionalismo, subjetivismo,
ateísmo, positivismo, pragmatismo, darwinismo, e tantos outros “ismos”. Alguns destes com as
origens anteriores ao XIX, mas que neste momento encontraram terreno para se desenvolver. A
mentalidade da Europa secularizou-se, os principais fazedores dessa mentalidade moderna podem ser lembrados pelos nomes de Calvino, Lutero, Descartes, Rousseau, Kant, Marx, Bacon,
Adan Smith, Hegel, Darwin, Conte.
Nesse momento, a Igreja, progressivamente é afastada dos negócios públicos e vê o interesse pelas coisas espirituais diminuir. Como instituição, percebe a necessidade de retornar ao
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seu lado humano, de se firmar como monarquia independente de Estados, parece ter que redescobrir fontes de energia para se manter, ou não desaparecer, no mundo que abandona o
espírito e se apega ao material, nesse momento, a instituição católica percebe que precisa de
forças para se reorganizar, defender “sua verdade” e lutar contra elementos que, afeitos à ideia
de moderno, lança-a para o passado. Para isso toma contato a opinião pública por meio da imprensa, rompe definitivamente com o poder dos Estados e busca dentro de si mesmo a estrutura capaz de retomar o contato com a humanidade.
Esse movimento de renovação é ditado pela atuação dos Papas Pio IX (1846/1878) e
Leão XII (1878/1903). Num contexto de difíceis relações entre o mundo moderno e de contradições dentro da própria Igreja, Pio IX convoca o Concílio Vaticano I2.

Neste concílio, como resultado das discussões sobre as relações entre a
razão e a fé, foi votada, em 24 de abril de 1870, a Constituição Dei Filius, definindo a existência de um Deus pessoal que a razão pode atingir (Stein, 2001, p.36).
Os documentos promulgados no Vaticano I tornam-se a base sobre a qual se estabeleceram os princípios que nortearam a educação católica, bem como a própria fé e a ação missionária da Igreja. Aliado a isso, o desenvolvimento das comunicações possibilitou a aproximação
entre o Papa e seus fiéis.
A grande dificuldade nesse diálogo está na visão de mundo concebida pela Igreja, uma
visão “essencialista” em que o mundo era pré-concebido por Deus, ou seja, não havia espaço
para o homem interferir na história. Ao fiel cabia apenas aceitar a vontade de Deus. Leão XIII
inaugurou um novo discurso que ultrapassava a visão essencialista a favor de uma concepção
que levasse em conta a categoria histórica, além disso, abriu o diálogo com a “modernidade”
mudando os aspectos sociais e políticos do catolicismo. Para isso foi preciso aprender a linguagem da modernidade e apresentar o catolicismo de maneira nova.
A proposta era articular uma rede internacional de missionários na tentativa de manutenção do status quo da instituição, ou seja, ter a Igreja como um dos “elementos constitutivos
da sociedade”, já que a instituição vinha perdendo espaço para as doutrinas protestantes. Além
disso, enfrentava os sujeitos adeptos da filosofia liberal que propunha a laicização de toda a
sociedade, incluindo as escolas.
Isso, contudo, não abalou alguns agentes religiosos que viram a possibilidade de incluir
a Igreja neste processo de racionalização. Para Souza (2000), o século XIX foi o “Século missionário por excelência do cristianismo” (p. 18.).

II) Quo Vadis? – Aonde vais?
Formou-se, no século XIX, um movimento expansionista de Congregações preocupadas
com a formação do Cristão dentro deste novo panorama mundial. Essa preocupação permite que
o Papa autorize e valide as Regras de diversificadas entidades. Compreender de forma mais minuciosa os motivos e interesses para que tal empreendimento fosse levado a cabo é essencial.
A Educação católica é entendida na sua totalidade, ou seja, apesar de haver diferentes
“carismas”, e modus operandi, todas tinham um propósito comum, a educação deste novo homem. Entretanto, essa diversidade teve razão de ser. Outro aspecto há ser tratado é a necessidade de unidade entre os membros destas Congregações. Para que haja essa possibilidade de
“unidade” foram instituídas as Regras de Vida que são autoritárias. Em outras palavras, as Congregações se espalharam pelo mundo, levando seus métodos elaborados para os propósitos já
descritos.
Pode-se perceber pelos levantamentos estatísticos dos Anuários da Cúria Metropolitana
de São Paulo, que algumas dessas Congregações se dedicavam a mais de um carisma como.
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Apenas os Irmãos Maristas são citados nesse anuário como “exclusivamente dedicados ao magistério”.
A pesquisa entende que há na educação nas escolas católica um consenso, ou seja,
apesar das especificidades em torno de suas formas de agir, o propósito da formação moral
cristã, de um cidadão comprometido com a fé e atuante dentro da Igreja é comum a todas.
Principalmente porque todas as congregações se remetem diretamente a Roma e ao Papa. Era
o pontífice, por meio de cartas, encíclicas e bulas que determinava as linhas gerais para a educação eram traçadas. Entretanto, no século XIX essas propostas passaram a ser mais específicas com relação à educação escolar. Dentro das propostas do Vaticano é que vêm as diferentes
formas de aplicação, surgindo então, as propostas pedagógicas em diferentes congregações.
Portanto, se digo que estudarei a proposta pedagógica dos Irmãos Maristas, não é possível dissociá-la da proposta católica como um todo. Em outros termos, a proposta católica é a proposta
geral, enquanto a Marista é específica.
No decorrer da história do Brasil, a educação foi predominantemente católica por cerca
de 360 anos -259 anos dos quais sob o monopólio educacional dos jesuítas e depois sob as
doutrinas reformuladas da recristianização. Entendo que nesse longo período de educação exclusiva católica existe uma ruptura na forma de ensinar que para esta pesquisa é conveniente
ressaltar. A chegada das congregações européias, na segunda metade do século XIX, transformou o padrão de ensino que até então tinha por base a proposta dos jesuítas. É dentro deste
panorama geral que se pretende identificar como a proposta pedagógica dos Irmãos Maristas
privilegiava educar os sentidos dos novos cidadãos.
O que se observa nesse período é a articulação da Igreja em duas frentes. Em uma,
criava e organizava uma verdadeira rede católica de educação, em outra articulava um discurso
justificador dessa rede escolar. Sob esse aspecto, é importante ressaltar que a criação de uma
rede católica de ensino não se restringia apenas ao aspecto comercial que circunda a escola
particular.
A ação concreta dessa complexa rede católica movimentava vultuosos recursos humanos, e também financeiros, já que deslocava para o Brasil congregações religiosas da Europa e
exigia a construção instalações, compra de equipamentos e materiais didáticos. Esses materiais
parecem ser a chave fundamental para que possamos admitir a adoção de novos e modernos
métodos pedagógicos.
A presença de globos terrestres, mapas, laboratórios, museus, esqueletos humanos,
microscópios, coleção de cartazes, animais taxidermizados, entre outros elementos que resistiram ao tempo são vestígios de uma metodologia adotada por essas escolas que privilegiava a
experiência, que estimulava os sentidos, o ver, o tocar, o cheirar, o sentir como um todo.
Poderíamos inferir que os usos desses materiais seriam a simples apropriação do Método Intuitivo, tão em voga nas escolas protestantes e leigas. Entretanto, essas congregações
também trouxeram na bagagem métodos estruturados e organizados e que eram seguidos como as Regras de Vida das próprias congregações, elaborados por seus Institutos e Escolas Superiores ou nas experiências com suas escolas na Europa e que não denominam seus métodos
com Intuitivo, mas levam o próprio nome da Congregação. Métodos esses que nas propostas
eram muito parecidos, mas se distinguiam na formação moral.

O Guide des Ècoles – O modo Marista de Educar.
Histórico do Guia
O Guia3 foi concebido pelos anos de experiência prática dos Irmãos com suas escolas na
França. De acordo com dados fornecidos no próprio Guia, seriam 35 anos de experiência. Segundo Alves (1999) este guia tem inspiração na obra de João Batista de La Salle (1734), Conduite des Ècoles, entretanto podemos dizer que o manual pedagógico dos Irmãos de La Salle
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serviu como instrumento norteador nas escolas Maristas apenas nos anos iniciais. O Guia não
pode ser visto como um tratado teórico de educação, mas sim, um manual prático, que visa
manter a unidade metodológica, no momento em que a Congregação se espalhava pelo mundo.
O Guia foi escrito dentro de um quadro político-social específico da História da França, a
destacar o processo de reorganização do período pós-Revolução. Algumas Ordens religiosas
foram chamadas a participar desta reorganização, entre elas, os Irmãos Lassalistas com o intuito de cuidar da educação. Dessa forma o Conduite des Ècoles Cherétiennes, ou Guia das Escolas Católicas, passou a ser adotado nas escolas populares que se espalhavam pela França. Nos
primeiros anos, era a Conduite que orientava as escolas mantidas pelos Irmãos, situação esta
que se manteve por 35 anos, quando então, em 1853 foi publicado o Guia.
A pesar de aspectos comuns, pode-se dizer que o Guia dos Irmãos Maristas surge da
derivação da experiência escolar e da divergência metodológica com relação à Conduite. Outro
aspecto que levou a elaboração de um Guia próprio foi o rápido crescimento do Instituto, trazendo para a congregação um número grande de novos Irmãos. Estes fatores pediam que a
Congregação elaborasse e normatizasse as Regras da Congregação, dessa maneira, a primeira
Edição é publicada juntamente com as Regras Comuns, as Regras de Governo e os Estatutos
dos Irmãos Maristas, fruto dos trabalhos do 2º Capítulo Geral.
O Guia atende a necessidade de uma rápida formação profissional dos Irmãos que deveriam exercer a função pedagógica e, orientava na própria formação estrutural das escolas
que já se espalhavam pelo mundo, sempre observando a necessidade de uma unidade tanto na
forma quanto no método. Na introdução da tradução para o português, da 4ª Edição do Guia, o
Ir. Ivo Strobino (2009) comenta que, “a uniformidade tinha um peso grande na concepção da
obediência e na busca da perfeição” (Strobino, 2009, p. 15).
Pela concepção empregada na elaboração do Guia, os Irmãos destinados ao contato direto com as crianças deveriam ter o cuidado em seguir rigorosamente os ensinamentos do
Guia, assim como deveriam seguir as Regras determinadas pela Ordem, garantindo a uniformidade nos estudos e ao mesmo tempo preservando a concepção de educação que se estruturava. Dessa forma fica evidente que o Guia tem a pretensão de alcançar todos os aspectos do
processo educacional, tal como observamos nas divisões em partes como demonstrado no Índice: “Primeira Parte: A Educação; Segunda Parte: Disciplina, Ensino, Organização; Terceira Parte: O Educador; Quarta Parte: Metodologia Especial”. Estabelecer diretrizes claras e a utilização
de uma linguagem simples poderia significar o eminente sucesso das escolas.
Verificando grosso modo o Guia como aqui foi descrito, poderíamos concluir que ele se
trata de uma orientação, ao estilo manual, que tem a pretensão abranger todas as esferas de
uma educação escolar. Desde os princípios teóricos e práticos sobre o que deve ser a educação,
passando por normas de conduta para alunos e professores e servindo ainda como um manual
descritivo de disciplinas e conteúdos, sugerindo exercícios, atividades e avaliações.

A concepção de Educação
A primeira parte do Guia se concentra na definição do conceito de Educação. Iniciar o
Guia por esse conceito parece fundamental, uma vez que será estabelecido o que se entenderá
por Educação e, principalmente, já que se propuseram fazer um Guia para a Congregação, sua
definição de Educação pretende ter especificidades próprias. Entretanto essa definição acaba
por deixar claro o propósito do Guia que é estar ligado à prática:

A educação é a arte de formar as crianças ou, em outros termos, é o
conjunto dos esforços metodológicos, mediante os quais se orienta o
desenvolvimento de todas as suas faculdades. Para que tal desenvol-
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vimento seja completo, deve abranger a vida física da criança, tanto
quanto a sua natureza intelectual e moral. (p. 24).
Pela característica prática do Guia, quando seus autores usam o termo “arte” pode se
entender que não se trata do sentido estético e cultural dado à palavra nos dias atuais, na verdade, o que cabe melhor é entender como no sentido grego, voltado as habilidades e práticas,
nas técnicas empregadas.
Isso se confirma pela pouca preocupação dos autores em relação as discussões teóricas
sobre a educação, não existe o debate filosófico, histórico ou epistemológico do tema. A preocupação se concentra no “como fazer”. Entretanto, o que não quer dizer que os Irmãos não
estão interessados em definir o seus pontos de vista, mas sim, que dentro da sua definição, o
que realmente importa é se atingir as finalidades, que assim é descrita: “A finalidade da educação é dar à criança o meio de atingir o seu fim natural, neste mundo, e o sobrenatural, isto é, a
salvação da sua alma.” (p. 24)
Diferentemente dos outros Guias de educação usados nas escolas católicas, a Ratio
Studiorum e a Conduite, até este momento, o Guia dos Irmãos insere alguns princípios teóricos
da Pedagogia e da fundamentação da Psicologia, buscando o suporte científico.
Outra característica demonstrada na tentativa de se definir o conceito de Educação é
colocar a criança no centro do processo educacional, isso é demonstrado no subitem “Importância da Educação”, a descrição que vem logo a seguir coloca em primeiro lugar a importância
da Educação “para a própria criança”, no sentido de orientá-la em direção aos bons princípios
cristãos a partir da sua infância.
Em segundo lugar na Importância da Educação está a sociedade. É fundamental se
educar a criança dentro dos preceitos da religião como forma de se salvaguardar, é através da
educação que se perpetuará a sociedade católica. Mesmo quando se diz da importância para a
sociedade, a criança é novamente chamada ao centro.
Quanto as “Características da Educação”, os autores definem como educação completa
aquela que trata da “educação física, intelectual, religiosa e social”.
A Educação Física
Tem caráter higienista e em segundo plano aparecem a Educação física ligada a exercícios corporais.
O espaço físico da escola é constituído conforme essas medidas de higiene, como por
exemplo, a sugestão de que as janelas das salas de aula devam ter postigos para que seja
aberta mesmo nos dias mais frios, de modo que o ar circule pelo ambiente. Além disso, o tamanho das salas de aulas deve variar de acordo com o número de alunos. “ (...) deve-se adequar o número de alunos à capacidade das salas; preconiza-se para cada aluno a média de
cinco metros cúbicos de ar.” (p.29)
A preocupação com a luz dita as medidas espaciais das janelas. Cuidar para que o ambiente seja bem iluminado evitando que se “canse a vista”. Sugere-se também que as disciplinas que exijam mais das vistas sejam de curta duração.
Quanto à temperatura, pede-se que seja constante, entre 16 e 18 graus centigrados,
para isso aconselha-se o uso de um termômetro na sala. Quando muito frio um fogareiro manterá a temperatura ideal, juntamente com o pedido de uma vasilha de água “a fim de conservar
certo grau de umidade, sem a qual a respiração se torna difícil” (p.30)
Ante a todas as exigências e conselhos referentes à questão da higiene, podemos observar a necessidade da instalação de uma escola moderna e tecnológica, em que a ciência determina o espaço ocupado por ela.
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Quanto a Educação Física, ligada aos exercícios corporais, existe uma concepção separada de jogos e ginasticas. Para os jogos percebe-se uma autonomia dos alunos nessa atividade, que é mostrada como brincadeiras que “devem desenvolver ao mesmo tempo, qualidades
corporais, como a destreza e a agilidade, e certas qualidades da alma, como a coragem e a lealdade, entre outra.” (p.32) Quanto a Ginástica, a atuação do professor é mais direta, “o mestre trata de alcançar a precisão dos esforços musculares, a amplitude dos movimentos e certa
cadência nos esforços exigidos do organismo.” (p.32)
A Educação Intelectual
Como o caráter do Guia é a prática, as teorias da psicologia e da pedagogia acabam
por entrar apenas como noções. Segundo seus autores, os mestres terão ao seu dispor tratados
específicos para que futuramente possam se aprofundar nas teorias, isso demonstra mais uma
vez a necessidade da rápida formação de professores, em detrimento de estudos mais voltados
ao entendimento e elaboração de conceitos teóricos.
Dessa maneira, a estrutura de escrita do Guia tenta colocar algumas situações paralelas
entre prática e teoria, ou seja, a partir de um conceito teórico (sem referência), vem o desenvolvimento prático.
Para a nossa análise, é de fundamental importância o conceito de inteligência, já que
faz referências à experiência e a educação da sensibilidade. É pela inteligência que se articula o
sensível e o intelectual, além de, também ser instrumento de controle dos atos. Assim, a alma
fica a mercê de duas influências, a que está apenas no plano sensível e que pode ser perigosa
e a que é regida pela inteligência, que é capaz de articular a razão, a experiência e a fé.
A partir da inteligência, derivam-se alguns conceitos, entre eles: a percepção externa e
interna; atenção, reflexão e espírito de observação; discernimento e julgamento; imaginação e
memória. São conceitos que se relacionam diretamente com a experiência, fazendo uso dos
sentidos e das sensibilidades para se estruturarem na dimensão maior da inteligência.
Quanto à percepção externa e interna.
É aqui que efetivamente o Guia demonstra a sua fundamentação, ao esclarecer que a
educação se dá pela percepção do mundo pelos sentidos, ao abandono da educação livresca e
a importância do objeto efetivamente. O Guia destaca que o processo de conhecimento se dá
por meio dos sentidos e da reflexão. Outro aspecto que merece destaque é o de que a criança
chega com conhecimento de mundo prévio, ela já teve contato com o mundo e foi capaz de
refletir sobre o mesmo. Portanto, fazer uso de objetos presentes no cotidiano das crianças é o
primeiro passo para o desenvolvimento da “consciência”.
O objeto é o centro da aula, a substituição do livro ou da fala pelo objeto em si, no caso, o metro, estimula a observação. Neste exemplo, o objeto não é apenas observável, mas os
alunos também farão uso do mesmo, portanto, além do emprego da visão, a presença e o manuseio do objeto possibilitarão o desenvolvimento de outros sentidos, no caso o tato. Mas se o
objeto em questão fosse uma flor, o olfato também seria utilizado, ou um sino, com a possibilidade de se ouvir o som que sai do objeto.
Quanto à atenção, reflexão, espírito de observação.
De acordo com o Guia, a descrição, reflexão e atenção são partes da inteligência.
Quando aplicada interiormente recebe o nome de reflexão, quando aplicada ao objeto externo é
a atenção. Esse movimento, tanto o interno, quanto o externo, não são naturais na criança,
sendo assim, compete ao mestre desenvolver na criança a atenção e a reflexão. Na verdade, o
que se busca é a concentração da criança para que a mesma seja capaz de através da observação direta de objetos possa refletir dobre os mesmos.
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Para a formação de pessoas “conscientes, reflexivas e prudentes” outra qualidade que
se pode desenvolver nos alunos, além da atenção e reflexão, é o “espírito de observação”.
Através dele, pode-se, ao observar um objeto, tirar “uma grande quantidade de propriedades”.
(p.39).
A obtenção do conhecimento tem início pela observação, das mais simples, como os
objetos pessoais dos alunos que podem estar presentes no momento da aula, à outros que eles
poderão observar fora da escola, e quanto mais objetos forem se apresentando, à prática da
observação levará o aluno a abstrair, sendo capaz de observar o não tátil, como por exemplo
uma obra literária. À que se chamar a atenção aqui para a prática de passeios escolares, o que
possibilita a observação direcionada, pelo professor, fora do ambiente escolar.
Quanto ao discernimento e julgamento
Pelos discernimentos e julgamentos, os alunos serão capazes de concluir o certo e o
errado. Ambos são adquiridos pelos sentidos e pela reflexão (que são trináveis). O treinamento
acontece sob intervenção direta do mestre, através de seus ensinamentos. Em outras palavras,
o discernimento e o juízo serão desenvolvidos conforme os estímulos que os alunos receberão
pelos sentidos e a interpretação que os mestres darão aos mesmos, desse modo, a possibilidade da educação moralizante tem início no concreto, no observável.
Quanto à imaginação
Na Teoria, a imaginação não é fruto aleatório da mente, mas o contato direto com o
objeto observável pelos sentidos e associado a algo já conhecido. Assim, imaginar o futuro ou
lugar distante sempre remeterá a algo aproximado de coisas já conhecidas. Ressalva essa feita
ao passado, que pode ser deformado pela imaginação. Ao contrário do Juízo, a imaginação deve ser tratada com cautela. Quanto mais o juízo e o discernimento forem treinados, mais se
tornam saudáveis. Enquanto que a imaginação deve ser vigiada, tomando o cuidado para que
ela não se sobressaia as demais faculdades.
Conforme o Guia, somente pela imaginação pode-se entrever o futuro e buscar soluções para o presente. Para os artistas ela é indispensável, para os sábios ela é mãe de todo o
progresso. É fonte de energia, provoca entusiasmos. Apenas com ela pode-se representar
Deus, as recompensas e castigos dos céus.
Quanto à memória.
Mais do que apelar para a memorização, o Guia sugere que o desenvolvimento da memória deva ser racional, às vezes decorado palavra por palavra, às vezes compreendido na essência e ajustado ao pessoal, sem que desfigure o conceito.
A memória necessita da inteligência, para que compreenda o que se está guardando.
Se na definição anterior a inteligência é a relação entre a razão, a experiência e o sensível, para
que a memorização aconteça é preciso mais do simples “decoreba”, a memorização é desenvolvida em um plano maior de associação entre o sensível e o racional.

Sobre a Educação Moral: A Sensibilidade e a Vontade:
O Guia descreve que o que os Irmãos comumente chamam de coração, na psicologia é
entendido como Sensibilidade e são descritos como: “a faculdade de experimentar todos os tipos de sentimentos” (p. 46), e como todas as outras faculdades já elencadas devem ser educadas.
Sugere-se que a razão se sobressaia ao coração e que a sensibilidade deva ser educada
de forma que não comprometa a razão, assim: “se o coração foi bem formado, as inclinações
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puras e virtuosas vêm apoiar as decisões da razão e imprimem na alma o impulso para o bem”.
(p.47)
Na prática, para formar o coração da criança é preciso empregar os seguintes meios:
moldar as ideias; levá-la a praticar bons atos e colocá-la em ambiente favorável.
A educação da vontade se dá pelo hábito, pelo fazer constantemente e mais uma vez,
como toda a educação moral, se dá pelo exemplo. A educação da vontade leva tempo, precisa
de grande disciplina e obediência. À medida que as crianças crescem são chamadas a responsabilidade de buscar por seus próprios esforços e de maneira racional a desenvolver o que há
de bom na sua natureza.
A Educação da Vontade entra como o final da formação das faculdades da criança, não
em menor importância, é a ultima a ser desenvolvida, mas concomitante com outras duas tratadas aqui: a inteligência e a sensibilidade, que de acordo com a proposta do Guia, serão facilmente desenvolvidas pelos esforços dos mestres na aplicação do método aqui exposto.
Concluindo:
O que se pretendeu com este breve trabalho foi trazer a público um corpus documental
que geralmente, na História da Educação é tratado passionalmente. Por uns com certa repulsa,
partindo do principio de que o que vem da Igreja católica é ultrapassado, conservado e tradicional, ou contrariamente a isso, por outros é tratado como documento sagrado. O que aqui se
pretendeu debater foi a novidade de um método aplicado a uma ordem católica, e, portanto,
com o seu aval institucional, que por anos foi base para a educação de uma elite, traz em suas
linhas a contradição entre a fé e a razão.
Para muito, além disso, este trabalho trata de como com a aplicação destes métodos
descritos no Guia, se pretendia moldar o sentidos dando ênfase a experiência como forma de se
chegar a Razão sob a tutela da fé.

1

Não podemos considerar apenas a Europa como o único ambiente irradiador da ideia de modernidade. Nesse período os Estados Unidos da América também entra em um acelerado desenvolvimento científico e cultural, entretanto, a proposta do trabalho é o diálogo com a Igreja
Católica e é na Europa que isso se faz mais presente, por essa razão, neste trabalho me refiro
exclusivamente às fontes europeias.
2
O Concílio Vaticano I teve início solene em 8 de dezembro de 1869 e findou em 18 de julho de
1870.
3
Toda vez que aparecer o Guia, trata-se do Guia das Escolas ou Guide des Ècoles dos Irmãos
Maristas.
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Quem lida com uma criança é como quem equilibra um mimo
leve e frágil que à menor distração, pode cair e quebrar-se. A
estatística, cada vez maior, da mortalidade infantil apavora como a de uma guerra sangrenta, e tal calamidade é, principalmente, devida à falta de higiene, ou seja – de conhecimentos
indispensáveis à criação do infante e tanto ela se manifesta em
palácio como em cabanas (...) (Vida doméstica, nº. 118,1928
apud FREIRE, 2008, p.160).
No dia 26 de outubro de 1919 a Cruz Vermelha Paranaense inaugurou seu Instituto de
Higiene Infantil, também chamado de Policlínica Infantil, e a Escola de Puericultura:
Hontem às 15 horas, com a presença dos srs. drs. Affonso Camargo,
presidente do Estado e Oliveira Franco, secretario do Interior, diversos
medicos, algumas senhoras e o representante desta folha, inaugurou
a benemerita Cruz Vermelha Paranaense a sua Polyclinica Infantil e
Escola de Puericultura.
(...) o sr. dr. Petit Carneiro, orador official da Cruz Vermelha, que leu
um bom discurso em que, com phrases felizes, exaltou a importancia
desta nova iniciativa que vem mais uma vez patentear a
benemerencia da philantropica associação que muito honra a nossa
sociedade. (Gazeta do Povo, 27/10/1919, p. 2).
O Instituto de Higiene Infantil teria em Curitiba papel destacado como catalisador de
ações direcionadas ao cuidado de crianças, especialmente através de seu Dispensário. As ideias
de higiene e educação permeavam as ações da instituição. O Instituto de Higiene em Curitiba,
entre 1919 e 1925, teve papel significativo na formação dos futuros médicos curitibanos, pois
os estudos de Clínica Pediátrica de acadêmicos da Faculdade de Medicina do Paraná eram realizados no local.
O ensino de Clinica Pediatrica medica foi feito este anno no
Dispensario de Clinica Infantil [no Instituto de Higiene Infantil] da
Cruz Vermelha Brazileira desta capital, esperando-se que breve se
ultime a construcção do Hospital de Creanças, pertencente àquella
humanitaria instituição, e que se acha em andamento. Neste Hospital
serão então dadas todas as aulas de Clinica Pediatrica (FACULDADE
DE MEDICINA DO PARANÁ, 1924, p. 14).
Entretanto o Instituto curitibano não priorizava a formação do médico, mas o cuidado
com crianças pobres, inclusive com distribuição de remédios e alimentos1, e em 1925 os estudos de Clínica Pediátrica foram transferidos para o Instituto de Proteção e Assistência à Infância
do Paraná (CINTRA, 2010, p. 184)2.
Desde pelo menos o século XIX, a preocupação com a constituição saudável de crianças
mobilizava diferentes segmentos sociais e era objeto de atenção médica específica no Brasil. A
puericultura entendida como o “conjunto de técnicas científicas destinadas à criação dos filhos
de forma a preservar sua saúde e garantir seu crescimento e desenvolvimento adequados”
(FREIRE, 2008, p.160), balizaria as ações consideradas adequadas no trato de crianças e para
formar suas mães.
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De um lado, os médicos higienistas legitimavam-se como puericultores, especialistas na promoção e manutenção da saúde das crianças,
conquistando maior autoridade na sociedade e no interior do corpo
médico. De outro, contribuíam para a redefinição dos papéis femininos e a configuração de um novo papel social para a mulher: a mãe
moderna (FREIRE, 2008, p. 160).
De acordo com Martins (2008, p.137-138) no início do século XIX observa-se uma
grande sensibilização com os filhos, pois há uma preocupação maior tanto das famílias, como
dos órgãos governamentais, com a saúde e mortalidade das crianças que são consideradas o
futuro da nação e que, portanto, precisam ser preservadas e cuidadas. Estas preocupações são
encontradas principalmente nos registros de documentos e em texto médicos da época, nos
quais os doutores propõem “a forma de se cuidar dos filhos” (MARTINS, 2008, p. 138). Os médicos puericultores propõem um tripé entre a ação médica, o Estado e as mães; estes três
agentes atuariam com a mesma finalidade: a proteção à criança. Neste tripé o Estado seria o
agente responsável em formular legislações de proteção da criança, da mulher e da família e
implementar políticas públicas. As mães seriam os agentes mais importantes: bem instruídas e
fiscalizadas pelos médicos (com o apoio do Estado e da iniciativa privada), concorreriam para
educação saudável das crianças. A tarefa primordial seria, portanto, a divulgação de práticas
médicas para manutenção da saúde entre as mães, nos consultórios ou em domicílio (MARTINS, 2008, p. 140).
As organizações do Instituto de Higiene Infantil e seu Dispensário e da Escola de Puericultura em Curitiba se inserem, portanto, em um contexto nacional e internacional, e foram
conjugadas com demandas locais. A mais evidente dessas demandas era a redução da mortalidade de crianças, que somando aproximadamente 50% dos óbitos do Paraná assustava os curitibanos, como explicitavam diversas matérias dos jornais da Capital (Diário da Tarde,
08/01/1917, p. 1; O Dia, 20/07/1923, p. 1). Os cuidados especializados com as crianças e a
educação para as mães apareciam como inadiáveis para muitas pessoas que, repetindo os doutores consideravam que “criar filhos também demanda conhecimento, método e técnicas complexas” (MARTINS, 2008, p, 136).
Nesse período, no Brasil dados estatísticos apontam que as crianças pequenas alimentadas com mamadeiras morriam 12 vezes mais que as amamentadas pelas mães, proporção
que aumentava no verão (FREIRE, 2009, p. 215). Como escreveu Freire (2009, p. 215), a principal causa de óbitos de crianças no país resultava da junção de “distúrbios digestivos e perturbações da nutrição” que poderiam ser resolvidos com a amamentação das crianças, assim como
com a observância de regras de higiene.
A relação sobrevivência infantil cuidados com alimentação e higiene acabava por confiar
às mães grande responsabilidade com relação ao desenvolvimento e saúde das crianças. Desde
meados do Oitocentos, médicos consideravam que, “excetuando-se os vermes intestinais e os
fatores climáticos, todas as outras causas [de mortalidade] resultavam da incompetência de
quem lidava com as crianças” (COSTA, 1989, p. 163). Para reverter tal situação as mães deveriam ser guiadas pela ciência médica. A paulatina proximidade entre médicos e mulheres resultou em um
maior conhecimento sobre a gravidez, o parto, os primeiros cuidados
com o recém nascido e as doenças infantis, ampliando a confiança
das mulheres nos médicos não só para atendê-las, mas também para
com seus filhos pequenos (MARTINS, 2008, p. 138).
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A organização do Instituto de Higiene Infantil em Curitiba foi, assim, conjugada com a
preocupação crescente com relação aos cuidados com as crianças, especialmente as mais
pobres, perceptível inclusive na voz das mães que, pontualmente, podem ser “ouvidas” através
dos jornais diários da cidade, mesmo quando essas vozes eram selecionadas pelos donos dos
jornais, articulistas ou médicos. Uma fala feminina que, se muitas vezes mostrou a permanência
de práticas populares de cura entre as mulheres (que continuavam a tratar as doenças de seus
filhos com chás e rezas), também mostrou uma reivindicação de conhecimentos médicos
científicos sobre cuidados com os filhos, alimentação, higiene e saúde das crianças. Exemplo
significativo foi a coluna publicada na Gazeta do Povo intitulada “Consultório de Ensinamentos
às Mães” de autoria do Dr. Aluízio França com publicações de 1930 a abril de 1933 e durante os
primeiros meses de 1943 (SIGOLO, 1998, p. 154). Na coluna o médico, professor de
Terapêutica Clínica da Faculdade de Medicina do Paraná, ensinava às mães medidas médicocientíficas de cuidados com crianças o que, como escreveu Ganz, não “excluía a discordância da
mãe em relação à prática médica, pois no momento em que (...) [ela] escreve ao CEM
[Consultório de Ensinamento às Mães] está aberta a dialogar, mesmo que discorde do médico
em parte ou totalmente” (1996, p.6)3.
Mas, mesmo antes de sua coluna regular publicada no jornal Gazeta do Povo, o
doutor França escrevia artigos para o jornal sobre o tema saúde das crianças. Em 1926, no
texto intitulado “Em cada 100 criancinhas que sofrem das doenças da dentição, apenas 10
devem tomar remedios, a hygiene cura as restantes”, doutor França comentava que 90% dos
casos de doenças da 1ª dentição aparecem em crianças com infecções ocasionadas pela
alimentação, por isso defendia a amamentação materna até os 8 meses de idade no mínimo.
Segundo o doutor “aleitada ao seio materno a criancinha prospera sempre. E não só prospera,
mas faz uma dentição robusta” (Gazeta do Povo, 29/12/1926, p. 5). No dia 8 de janeiro de
1927 o médico escreveu novo artigo, chamado “Amamentada na ‘mamadeira’ a criança adoece
sempre...”, neste texto ele relaciona os óbitos das crianças com o uso da mamadeira
comparando-a a uma “doença infecciosa mortífera”, pois pode ser contaminada pela falta de
higiene tanto na limpeza da própria mamadeira como no leite utilizado para a alimentação das
crianças (Gazeta do Povo, 08/01/1927, p. 3). Em outro artigo, no mesmo ano, doutor Aluízio
França alerta sobre causas, sintomas e remédios para crises convulsivas nas crianças que,
segundo ele, podem ser ocasionadas não apenas por “epilepsia essencial”, mas também por
“ataques de vermes”. A segunda causa claramente associada a falta de higiene e,
indiretamente, ao descuido materno (Gazeta do Povo, 02/03/1927, p. 3).
Conselhos às mães e também propagandas de medicamentos direcionadas às mães
ocupam espaço significativo nas páginas dos jornais de Curitiba na segunda metade dos anos
1920. Essas propagandas, além de estimularem a compra de remédios, também colaboravam
com a “instrução” de mulheres sobre a maneira de cuidar de seus filhos.
“Aparae as unhas de vossos filhos!” é o título de uma dessas propagandas, publicada
na Gazeta do Povo de 10 de março de 1926. O texto, que foi assinado pela “propagandista”,
recorre a preceitos de higiene doméstica e explica os males a que as crianças ficam expostas se
suas unhas não forem cortadas. Segundo a notícia, este descuido torna as unhas viveiros de
germes e ovos de vermes como os oxiúros, que quando colocados na boca se transferem para
os intestinos, onde encontrariam terreno fértil para seu desenvolvimento e multiplicação
“causando prejuizos sérios á saúde de grande parte de nossa população infantil” (Gazeta do
Povo, 10/03/1926, p.3). O número de anúncios de vermífugos veiculados nos jornais da cidade
era grande, destaque para o Ascaridol, cujas doses obedeciam a idade da criança (Figura 01).
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Figura 01 - Gazeta do Povo, 21/07/1926, p. 2
Em 1927 as donas de casa curitibanas eram conclamadas a manter em suas casas um
tipo de pomada que as auxiliaria no combate às dores reumáticas ou nevralgias.
Não ha dona de casa no nosso paiz que não saiba improvisar remédios e curativos nos casos de necessidade. Todas ellas preparam, com
desembaraço, um chá de herva cidreira ou de herva dôce, como manipulam uma cataplasma de farinha de linhaça. Ha, porém, remédios
indispensáveis em todos os lares e que se não improvisam, como, por
exemplo, a Fricção Bayer de Espirosai. Eis porque não se comprehende mãe de família previdente sem este medicamento em casa (Gazeta do Povo, 13/08/1927, p. 4).
O descuido dos pais com relação aos filhos era tema de outra propaganda, do remédio
Nujol para prisão de ventre, que os culpava pelas doenças intestinais das crianças, que
distraídas em suas brincadeiras se esqueciam de ir ao banheiro regularmente (Figura 02).
Entretanto, mesmo chamando a atenção de mãe e pai no título do anúncio, a imagem
reproduzida pela propaganda do medicamento sinaliza a mãe como a principal responsável pela
saúde dos filhos, afinal é ela que fica em casa e deve zelar pelo lar e saúde de todos. O marido,
de chapéu e pasta nas mãos e casaco no braço, sai diariamente para trabalhar e sustentar a
casa.
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Figura 02 – Propaganda de remédio para prisão de ventre
Gazeta do Povo, 12/12/1927, p. 3
Em outra propaganda, também do Nujol direcionada especialmente para o cuidado com
crianças de até 5 anos, os fabricantes do medicamento afirmavam que, segundo os censos
“approximadamente a terça parte dos fallecimentos de creanças de menos d’um anno de idade
foram causados por padecimento dos intestinos”, o que tornava a prisão de ventre na infância
“um dos maiores perigos [para] a saúde das creanças”. Mais uma vez a propaganda conclama
as mães a lutar contra este mal, pois é seu dever “proteger as creanças contra este perigo”
(Gazeta do Povo, 27/12/1927, p. 3).
Essas propagandas e muitas outras publicadas nos jornais curitibanos, ajudavam a
formar nas mães, e também em outros membros da sociedade, um ideal de maternidade,
pautado pela atenção permanente com os filhos e presença constante na vida das crianças;
observando, por exemplo, seu choro, no caso de crianças pequenas, ou a frequência ao
banheiro, quando eram crianças mais velhas - os cuidados maternos eram imprescindíveis para
que a saúde das crianças não fosse arruinada.
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Em janeiro de 1928, a propaganda de um vermífugo era explicita, dizia que se o
remédio fosse ministrado de três em três meses restabeleceria a saúde das crianças e em
consequência a felicidade dos “bons paes”. A propaganda informava, de maneira um tanto
sensacionalista, que uma criança de 11 meses, que estava com disenteria, depois de tomar o
medicamento expeliu 543 vermes (Gazeta do Povo, 04/01/1928, p. 12).
Mas não era só através dos jornais, ou em consultórios particulares, que acontecia essa
educação não formal. Ela também ocorria em organizações destinadas ao tratamento de
crianças, especialmente as mais pobres, como no Instituto de Higiene Infantil e no seu
Dispensário. O Instituto, cujo projeto foi aprovado pela Cruz Vermelha Paranaense em 15 de
maio de 1919, teve como primeiro presidente o doutor Victor Ferreira do Amaral, nomeado para
dirigir a instituição em 12 de outubro, 14 dias antes da inauguração oficial. Fariam parte da
diretoria os médicos Petit Carneiro, Eduardo Wirmond Lima, Aluízio França e Leônidas do
Amaral Ferreira e a médica Janina Novicki (MACEDO, 1978, p. 7).
A concepção de medicina que norteava os trabalhos destes e outros médicos envolvidos
com o Instituto de Higiene Infantil, calcadas nas descobertas da medicina pastoriana4, tinha
caráter higienista e, a partir do final dos anos 1910, sanitarista, combinadas com ideias
eugênica. Exemplo disto pode ser observado no texto do doutor Aluizio França sobre a ação das
vacinas, publicado na revista Archivos Paranaenses de Medicina de 1923. O médico
salienta que existe uma herança genética transmitida de pai para filho como inteligência ou
degeneração e que “o sangue normal tem poder bacteriolytico e antitóxico natural”; poder que
pode ser aumentado com a vacinação (FRANÇA, 1923, p. 91). Anos antes, em 1918, o doutor
Victor Ferreira do Amaral escrevia na revista Paraná Médico sobre a eugenia, identificando-a
como uma nova ciência que apontava para o aperfeiçoamento da espécie humana, para “uma
raça pura e forte, que saiba se impôr ao meio social”, o que só seria possível com estudos
“eugenicos e hygienicos” que ampliassem os conhecimentos sobre “vícios sociais” como:
alcoolismo, sífilis, tuberculose e outros fatores de degeneração (AMARAL, 1918, p. 478).
Foi nesse contexto, marcado por debates sobre como formar pessoas hígidas, que, dia
26 de outubro de 1919, houve a instalação do Instituto de Higiene Infantil e seu Dispensário
(local de estudo da disciplina Clínica Pediátrica dos acadêmicos da Faculdade de Medicina do
Paraná), na rua Barão do Rio Branco, nº. 96, em prédio cedido pela família Gomm. A
importância do acontecimento pode ser avaliada inclusive pela presença de Affonso Alves de
Camargo, Presidente do Estado, cujo nome neste mesmo ano já constava da lista de membros
da Cruz Vermelha Paranaense. No discurso que realizou na ocasião Camargo “felicitou a Cruz
Vermelha [Paranaense] por mais esta iniciativa e terminou garantindo que o governo do
Estado, muito apreciando a humanitária instituição, há de dar-lhe todo o apoio que for
possível”. A maneira como o jornal Gazeta do Povo encerrou a notícia da inauguração
também é significativa. O texto afirma que o Instituto de Higiene Infantil era uma realização de
“indiscutível benemerência” e uma “modelar instituição digna do apoio de todos os corações
bem formados” (Gazeta do Povo, 27/10/1919, p. 2).
Meses antes da inauguração, é possível vislumbrar contornos da infraestrutura que
seria disponibilizada à população paranaense no Instituto de Higiene Infantil, pois no local a
Cruz Vermelha Paranaense já efetuava atendimentos aos necessitados. Em texto publicado no
jornal Diário da Tarde de 1918, havia a seguinte descrição da sala que servia de vestíbulo e
onde as crianças e seus acompanhantes esperavam o médico para o atendimento.
Sala discretamente ornamentada sem qualquer especie de luxo, toda
pintada de branco e assim o respectivo mobiliario. Bancos de espera,
mesas, armarios e cadeiras, tambem obedecendo áquela cor pictural,
tão em voga nos estabelecimentos congeneres.
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Numa das paredes vi escrita uma phrase: “in pace et in bello caritas”
[caridade na paz e na guerra] (Diário da Tarde, 05/04/1918, p. 1).
Havia ainda a informação, sem maiores detalhes, sobre a existência de outra sala
utilizada como consultório, onde também eram fornecidas as receitas, e um terceiro
compartimento utilizado para vacinação (Diário da Tarde, 05/04/1918, p. 1). A criação do
Instituto de Higiene Infantil (então repetidamente chamado de Policlínica Infantil) ordenaria e
ampliaria serviços prestados pela Cruz Vermelha Paranaense desde 1917, notadamente a partir
do período da epidemia de febre tifóide: atendimento médico, distribuição de remédios e
alimentos aos necessitados. Com a organização do Instituto de Higiene Infantil a atenção com
crianças torna-se preferencial e assim seria nas primeiras décadas do século XX, mesmo depois
de 1925, quando os acadêmicos da Faculdade de Medicina do Paraná não mais realizaram seus
estudos de Clínica Pediátrica no Dispensário do Instituto, que havia sido organizado com esta
finalidade primordial.
Nesse período vários jornais curitibanos discutiam o tema da criança pobre que se encontravam perambulando pelas ruas de Curitiba, colocando em risco sua saúde, educação e
futuro.
Essas crianças necessitariam de socorro e parte dele poderia ser proporcionado pelo
Instituto de Higiene Infantil e pela Escola de Puericultura, que atenderiam as crianças e
educariam mães e filhos em hábitos saudáveis. Uma Creche poderia ampliar esse socorro5.
Ainda em 1920, dia 26 de outubro, em comemorando ao primeiro ano de funcionamento do Instituto de Higiene Infantil, a senhora Izabel Gomm, segunda vice presidente da Cruz
Vermelha Paranaense, apresentava relatório sobre a instituição destacando
(...) os reaes serviços prestados ás creancinhas pobres cujo numero
de soccorridos se elevou a 1295. Salientou depois o bello resultado
obtido com a assistência medico medicamento a que lá se faz, pois o
coeficiente de morte não alcançou no anno que findou a 2,6,
porcentagem optima num serviço dessa natureza, attendendo-se que
atravessamos uma epidemia de sarampo, que atacou fortemente as
nossas criancinhas (Gazeta do Povo, 27/10/1920, p. 1. Grifo meu).
A notícia explicitava uma forma de atendimento despendido pelo Instituto de Higiene
Infantil, notadamente no Dispensário: a “assistencia medico medicamento”. Entretanto é possível relacionar o atendimento dispensado às crianças não apenas a atos curativos e distribuição
de remédios, mas também a ações “preventivas”, ou seja, vacinação, distribuição de alimentos
e também educação médica higiênica de mães, principalmente as mais pobres. Era preciso educar as mulheres para que assumissem um “novo papel social feminino” em conjunto com as
“propostas de reorganização da sociedade brasileira” propalada por vários republicanos, muitos
deles médicos, que desejavam “alcançar o progresso e a viabilidade da nação”. Desta forma, o
exercício da maternidade não poderia basear-se somente no instinto natural das mulheres, era
necessário que as mães incorporassem novos conhecimentos difundidos pela ciência médica
(FREIRE, 2008, p. 155 e 159).
Nessa perspectiva, um artigo sem assinatura, publicado em 1927 no jornal Gazeta do
Povo, felicitava o doutor Aluízio França, autor de “uma série de estudos sobre problemas culminantes da sua especialidade, [a saúde das crianças]”. Segundo o texto do jornal:
As mães de família são, muitas vezes, (quasi sempre inconscientemente), as culpadas dos desastres da formação physica das crianças. Ora
por desleixo, ora por ignorância completa dos menores rudimentos de
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hygiene e de puericultura (...) Educar as mães – esse o grito sincero do
nobre pediatra [doutor França]. Sim educar as mães, para termos sadios os filhos, robusta a mocidade, grande e poderosa a Patria (Gazeta
do Povo, 06/01/1927, p. 3).
Três anos antes, o próprio Aluízio França havia declarado em sessão da Cruz Vermelha
Paranaense que “a educação materna é capital na obra de protecção à criança. É educando o
lar, que se protege a infância”. Louvando o trabalho realizado há anos pela instituição em
Curitiba, doutor França destacava o papel desempenhado pelas escolas de puericultura na
educação das mulheres, afirmando que quase 100% das mães brasileiras não sabiam criar os
filhos “e a nossa alta mortalidade infantil decorre dessa ignorância” (O Dia, 11/05/1924, p. 2).
Mas, para que um número cada vez maior de mães bem educadas existisse era preciso
ensinar as próprias mulheres a ensinar. Assim, em meados de 1917 a Cruz Vermelha
Paranaense abre inscrições para um curso de Primeiros Socorros para as Enfermeiras Práticas
(publicando programa de estudos), cujas aulas seriam ministradas pelo doutor Victor Ferreira
do Amaral na Faculdade de Medicina do Paraná, as inscrições se encerrariam dia 30 de julho
(Diário da Tarde de 28/07/1917, p. 1). Nas semanas seguintes ao término das inscrições não
foram publicadas informações sobre o número de inscritas ou se e quando as aulas começaram.
Dia 19 de fevereiro de 1918, o jornal Diário da Tarde publica propaganda de reabertura do
curso “para enfermeiras voluntarias da Cruz Vermelha [Paranaense]. Para esse fim se acha
aberta a incripção, até o dia 1º de Março, á rua Barão do Rio Branco, 96”. É publicado o
programa do curso, idêntico ao do ano anterior (Diário da Tarde de 19/02/1918, p. 3).
1 – Principaes noções sobre o corpo humano: ossos, articulações e
musculos.
2 – Orgãos e apparelhos: vasos, coração, pulmões, fígado, estomago,
rins, etc.; respiração, circulação, digestão, etc.; regiões do corpo e
trajecto das principaes artérias.
3 – Ferimentos e contusões: sua divisão: meios de tratamento;
asepsias e anteasepcia.
4 – Fraturas e luxação, talas, gotteiras e outros apparelhos.
5 – Hemorrhagias, diversos meios de combatel-as; queimaduras e seu
tratamento.
6 – Asphyxia e envenenamento: respiração artificial.
7 – Syncope, apoplexia, convulsões: cuidados immediatos.
8 – Meios de transporte de doentes e feridos.
9 – Cuidados aos enfermos em geral: temperatura, pulso e
respiração: exame de urina.
10 – Noções geraes de hygiene. Preparo de leite e do aposento do
enfermo (Diário da Tarde, 28/07/1917, p. 1; 19/02/1918, p. 3).
No final de 1918, notícia felicita as formandas da primeira turma do curso de Primeiros
Socorros para as Enfermeiras Práticas da Cruz Vermelha Paranaense.
O professor deste curso foi o illustrado clinico dr. Vitor do Amaral,
director da Faculdade de Medicina do Parana e 1º vice presidente em
exercicio, da Cruz Vermelha [Paranaense]. A sua abnegação se deve a
formação desta 1ª turma de enfermeiras, para o cujo conseguimento
não poupou esforços, pois pesa de se ter inscripto um limitado
numero de senhoras, no ano transacto, nunca elle deixou de
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comparecer com a maior pontualidade e apreciavel dedicação, nos
dias das aulas respectivas (Diário da Tarde, 21/12/1918, p. 1).
Das 6 senhoras inscritas apenas 3, Margarida Laforge, Madame Joubert e Mariana
Coelho, membros atuantes da Cruz Vermelha Paranaense, receberam o certificado de
“enfermeira voluntária” dia 19 de dezembro de 1918 (Diário da Tarde, 21/12/1918, p. 1).
Poucas mulheres inscritas, pouquíssimas as que receberam o certificado em conhecimentos
gerais sobre o corpo humano, atenção com acidentados e doentes. Observando detidamente o
programa do curso, é possível perceber a instrução sobre higiene e cuidado com o preparo do
leite e aposentos dos doentes (adultos ou crianças). O quanto estas senhoras contribuíram para
o efetivo funcionamento da Escola de Puericultura da Cruz Vermelha Paranaense e quais
pessoas (apenas médicos?) atuavam na Escola, que seria inaugurada em 1919, não foi possível
saber, mas a intenção de ensinar princípios científicos de saúde para mulheres que ensinariam
outras mulheres (principalmente mães) transparece neste curso que era ofertado para senhoras
e senhoritas6.
Certo é que desde os primeiros meses da organização do Instituto de Higiene Infantil e
da Escola de Puericultura, propagandas sobre as ações da Cruz Vermelha Paranaense
destacavam as duas instituições (Figura 04). Esses anúncios repetitivos eram convites
permanentes para que os curitibanos, especialmente as mães curitibanas pobres, recorressem
ao Instituto e a Escola. No final de 1922 a chamada “assistencia médica medicamentos”
realizada no Instituto de Higiene Infantil atingiu um total de 5.000 crianças (menos de 2%
chegaram a óbito), segundo Livro de Registro da Cruz Vermelha Paranaense (reproduzido
pelo jornal Gazeta do Povo), número significativamente maior que os 1.295 atendimentos
registrados entre outubro de 1919 e outubro de 1920, primeiro ano do Instituto, como havia
relato a senhora Izabel Gomm (Gazeta do Povo, 27/10/1920, p.1; 07/12/1922, p.1).
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Figura 04 – Propaganda Cruz Vermelha Paranaense
Gazeta do Povo, 14/01/1920, p. 27
Entretanto, inclusive pelo progressivo aumento do número de atendimentos realizados
no Instituto de Higiene Infantil, a discussão sobre o Hospital de Crianças era objeto de vários
artigos de jornais, porque poderia tornar mais eficiente e ampliar ainda mais esses
atendimentos (por exemplo: Gazeta do Povo, 04/03/1920, p. 4; 25/05/1920, p. 1;
14/09/1920, p. 1; 22/02/1921, p. 1; 16/03/1921, p. 1). Finalmente a pedra fundamental do
Hospital de Crianças seria lançada em 25 de dezembro de 1922 (Gazeta do Povo,
26/12/1922, p. 2). Impossível data mais significativa: o nascimento do menino-Deus, uma
criança. Mas, a inauguração do Hospital de Crianças só aconteceria no início de 1930.
Conclusão
Neste artigo foram analisados aspectos do processo que resultou na organização da
Escola de Puericultura no Instituto de Higiene Infantil da Cruz Vermelha Paranaense em Curitiba
no inicio do século XX. A opção pelo estudo das ideias e ações que resultaram na organização
desta escola acaba por auxiliar a compreensão da forma como a saúde infantil era percebida
nas primeiras décadas do novecentos na capital do estado do Paraná. Portanto, através desta
pesquisa, teve-se a intenção de investigar o processo múltiplo que resultou na organização da
Escola de Puericultura e do Instituto de Higiene Infantil, percebendo como se explicitava a
preocupação com a saúde infantil (de médicos e outros membros da sociedade), quais as ideias
que permeavam os debates sobre o tema e, principalmente, qual o ideário educacional que
marcou esse processo relacionado ao cuidado com a saúde infantil.

CD-ROM DE ATAS | 1806 | COLUBHE 2012

Como fontes para este estudo foram utilizados relatórios de atividades (em tópicos de
1922 a 1995 e resumos de 1917 a 1956), dois históricos da instituição escrito por médico do
Hospital de Crianças, um livro comemorativo publicado em 1978, fotos, propaganda e notícias
publicadas em jornais diários. Metodologicamente, esse trabalho, que procura resgatar e
discutir historicamente os começos plurais da Escola de Puericultura optou pelos caminhos
historiográficos proporcionados pela história social, quer em sua matriz da Escola dos Annales,
passando pela revisão feita pela chamada Nova História, assim como pela obra de Edward P.
Thompson. A pesquisa encontra-se concluída e desempenhou um papel muito importante no
aprofundamento dos conhecimentos sobre a organização da Escola de Puericultura,
compreendendo-a integrante de um processo histórico, cultural e social que envolve a produção
de saberes e práticas educativas.
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1

Pelo menos até o início dos anos 1930 foram gratuitos os serviços prestados desde 1917
pelas instituições relacionadas à saúde e aos cuidados das crianças (e suas mães) da Cruz
Vermelha Paranaense (para pobres que eram a imensa maioria, ou eventualmente para os que
podiam pagar, especialmente no caso de vacinação), inclusive com a distribuição dos remédios
que eram receitados: primeiro aviados na farmácia da Santa Casa de Misericórdia e a partir de
8 de setembro de 1930 em farmácias da cidade devidamente autorizadas. (Diário da Tarde,
05/04/1918, p. 1; MACEDO, 1978, p.13).
2
O Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Paraná (IPAI) foi fundado inicialmente em
1905 em Curitiba pelo médico Dr. Candido de Leão, consolidando-se em 8 de fevereiro de
1921, como a décima sétima filial do IPAI do Rio de Janeiro, depois que a primeira iniciativa de
1905 não prosperou (Gazeta do Povo, 06/01/1922, p. 2). O Instituto de Proteção e Assistência
à Infância do Paraná se assemelhava ao instituto que “havia sido fundada anos antes [em
1899] na cidade do Rio de Janeiro” pelo médico Arthur Moncorvo Filho. “Segundo Moncorvo
Filho, a finalidade de tal instituição voltava-se para proteger, na perspectiva higiênica, científica
e social, as mães e as crianças pobres de todas as idades” (TURINA, 2010, p. 8-9).
3
Confira mais detalhes sobre os conselhos às mães, nos jornais de Curitiba na primeira
metade do século XIX, em GANZ, 1996; 1997 e SIGOLO, 1998.
4
As ações baseadas na medicina pastoriana (calcada nas descobertas de Pasteur, Lister e
Koch), segundo Pereira, “viriam a promover avanços significativos no combate à mortalidade
infantil, o que, indubitavelmente colocaria um dado novo nas experiências de cuidar de
crianças: o aumento do poder de resolubilidade dessa ciência” (2008, p.75). Importante lembrar
a convivência, marcada por embates, dessa medicina com a homeopatia (outra ciência da
cura) e demais práticas populares de cura no Brasil das primeiras décadas do século XX (cf.
entre outros: BERTUCCI, 2004, p.176-246).
5
Como parte de um “atendimento integral” às crianças, até mesmo a realização de festas
podem ser citadas. Uma delas, “pelo Natal das crianças pobres”, foi organizada no Teatro
Brasileiro pelas “damas” da Cruz Vermelha Paranaense em 1921 (Gazeta do Povo,
08/12/1921, p. 3; 22/12/1921, p. 1; 26/12/1921, p. 3). Na festa, que aconteceu no dia 25 de
dezembro às 15 horas, foram entregues para 600 crianças pobres (40 crianças eram meninas
do Orfanato do Cajuru), brinquedos, doces e balas, além de ser realizada uma apresentação
de canto e a projeção de um filme (Gazeta do Povo, 26/12/1921, p. 3).
6
Não foi encontrado programa de atividades da Escola de Puericultura da Cruz Vermelha
Paranaense.
7
Propagandas deste mesmo tipo no jornal Gazeta do Povo, apenas em janeiro de 1920,
também são encontradas nos seguintes números: 03/01/1920, p. 4; 15/01/1920, p. 2;
21/01/1920, p. 4; 26/01/1920, p. 3 e 4 e 28/01/1920, p. 3.
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O presente trabalho analisa aspectos relacionados à história regional e à história da educação
comparada apresentando resultados da investigação documental, iconográfica e de memória
sobre o processo de criação e as duas primeiras décadas de funcionamento de dois grupos escolares, localizados na região da zona da mata do estado de Minas Gerais, que foram pioneiros
nesta modalidade de ensino nos municípios de Muriaé e Ponte Nova.
O estudo trata, respectivamente, da origem e desenvolvimento do Grupo Escolar Silveira Brum
(GESB), criado pelo decreto 3.305, de 5 de setembro de 1911 e instalado em 7 de agosto de
1912, e do Grupo Escolar Antônio Martins (GEAM), criado pelo Decreto nº. 3805, de 18 de janeiro de 1913 e instalado em 03 de maio do mesmo ano. Por serem praticamente coetâneos e
estarem situados em duas cidades distintas, porém relativamente próximas (distam cerca de
100 km), buscamos realizar um estudo comparado entre estes dois estabelecimentos de ensino
primário, no período que vai de 1910 a 1930, com o propósito de identificar características que
os aproximam ou os distanciam, em termos de procedimentos pedagógicos e práticas educativas.
A pesquisa se justifica pela ausência de trabalhos sobre essa temática específica e pela proximidade de comemoração do centenário dessas instituições escolares, que ainda hoje estão em
funcionamento, sendo atualmente denominadas de Escola Estadual Dr. Silveira Brum e Escola
Estadual Senador Antônio Martins, respectivamente, o que reforça a relevância dessa investigação mais sistematizada sobre a história comparada da origem e constituição desses estabelecimentos de ensino nos seus primórdios.
Pretende-se, assim, neste trabalho, estabelecer alguns aportes teóricos relacionados à história
comparada e a educação, sobretudo no que se refere à dimensão temporal e metodológica,
enfatizando as características sociais e econômicas dos municípios mineiros supracitados no
período em foco e apresentando alguns aspectos da história educacional desses dois grupos
escolares públicos, destacando os repertórios temáticos tratados no cotidiano pedagógico e escolar, nos quais esses educandários se assemelharam ou se diferenciaram nos seus primeiros
anos de funcionamento.
Outro objetivo pretendido é o de compreender como as diretrizes educacionais e as normas
regimentais emanadas da Secretaria do Interior do governo do Estado de Minas Gerais da época, se consubstanciaram no âmbito da gestão local e como isso se refletia na prática pedagógica desenvolvida nos Grupos em tela.
Para a consecução deste trabalho, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a criação, constituição e disseminação dos grupos escolares no Brasil e, particularmente, no Estado de Minas
Gerais. Também foram realizadas visitas ao arquivo existente nessas instituições de ensino e ao
Arquivo Público Mineiro (Belo Horizonte) - em busca de documentos primários escolares, como
atas, termos de posse, de visitas, relatórios, dentre outros - e nos acervos existentes nos arquivos municipais das Prefeituras de Muriaé e Ponte Nova, principalmente no que tange aos jornais da época, que trazem notícias a respeito da luta local empreendida para o processo de
criação das escolas, as estatísticas sobre matrículas iniciais e finais de alunos, de comemoração
de eventos cívicos e educacionais acontecidos em diferentes datas nestas instituições.
A pesquisa focou, primeiramente, as características sociais, econômicas, políticas e educacionais
desses dois municípios e as injunções que possibilitaram a criação e instalação dos grupos escolares. Com efeito, pode-se verificar que ambos os municípios apresentaram um crescimento
urbano mais significativo no limiar do século XX, não obstante a concentração demográfica e de
atividades econômicas ainda estarem assentadas de modo disperso no meio rural, com o predomínio da economia cafeeira no município de Muriaé e da economia açucareira em Ponte Nova.
No caso de Muriaé, o progresso foi constante, principalmente a partir de 1886, com a inauguração da Estação da Estrada de Ferro Leopoldina que ligava diariamente o município a então capi-
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tal do Império (Rio de Janeiro). Em relação à Ponte Nova, ressalta-se o surto desenvolvimentista pelo qual a cidade veio passando desde o início do século XX, com a chegada da energia elétrica e o fortalecimento da agroindústria.
Também se procurou averiguar qual a situação educacional desses dois municípios, anteriormente à instalação dos grupos escolares. Nesse sentido, a cidade de Muriaé só dispunha de
ensino de alfabetização ministrado por professores particulares nas casas de ensino, nas escolas isoladas ou por meio de aulas avulsas. Em Ponte Nova, o modelo de ensino vigente é praticamente o mesmo, baseado nas escolas domésticas, regidas por apenas um professor, que
normalmente era o dono da cadeira e remunerado pelo poder público. Detecta-se a presença
de uma escola confessional, a Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, em Ponte Nova, destinada à formação de professores e criada em 1898, sob a direção da congregação salesiana.
Quanto à demanda pela criação e instalação dos grupos escolares, verifica-se que essa luta nos
municípios se intensifica após a Reforma de Ensino efetuada no governo de João Pinheiro, no
Estado de Minas (1906), que elegeu esse modelo de escola como ideal para a difusão do método seriado e simultâneo do ensino. A inauguração dos primeiros grupos em Belo Horizonte
(1907), Juiz de Fora (1908) e Lavras (1909), desencadeou uma emulação regional entre os
municípios e suas lideranças políticas pela primazia da instalação destes estabelecimentos educacionais, que terão um significado simbólico de prestígio, civilidade e progresso para os municípios que o sediam. Daí que a edificação do Grupo será realizada pelo poder público local e
normalmente se localizará na praça central da cidade, geralmente ao lado da Igreja matriz e da
Câmara de Vereadores.
Já a autorização para o início do funcionamento, a contratação dos docentes e servidores ficar
a cargo do governo estadual. Nesse sentido, a construção do GESB estará concluída em setembro de 1911, mas o início das aulas só ocorrerá em agosto de 1912. Já a conclusão da obra do
GEAM acontecerá em janeiro de 1913, mas as atividades escolares só começam em maio de
1913.
O início do funcionamento desses grupos e suas trajetórias institucionais, pedagógicas e educativas até o ano de 1930, podem em parte ser elucidadas por meio da leitura e interpretação de
documentos seriais ou não, emitidos e recebidos por estes estabelecimentos de ensino, pelos
registros dos visitantes, profissionais ou não da educação, e por notícias impressas veiculadas
pelos periódicos locais. A escolha por essa demarcação temporal se fez por entendemos ser
este um período de tempo suficiente para uma apreensão aproximada da identidade institucional que vai se constituindo
Durante a pesquisa realizada, a comparação entre as questões relativas ao desdobramento dos
turnos, à disparidade entre os dados iniciais e finais de matrícula e à freqüência aos Grupos, às
características dos professores quanto à formação e ingresso na carreira, o perfil dos diretores,
no que se refere principalmente a forma de condução dos trabalhos escolares, bem como alguns apontamentos do cotidiano, que dizem respeito à difusão dos preceitos republicanos por
meio de atividades pedagógicas e as festividades de cunho patriótico, demonstram aproximações e singularidades existentes entre esses dois estabelecimentos de ensino, em meio a um
movimento mais amplo de difusão e de reforma do ensino primário, que se iniciou após o advento da República no Brasil.
A criação do GESB e do GEAM representou uma parte do processo de expansão desse modelo
de escolarização inovador que se disseminou gradativamente pelo Estado de Minas Gerais e por
vários estados brasileiros. No caso de Minas Gerais, o estudo comparado sobre a interiorização
desses estabelecimentos de ensino em uma pequena região da zona da mata, possibilitou verificar como as diretrizes foram implementadas e que nuances diferenciaram a criação e a trajetória dessas duas instituições de ensino centenárias.
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A fim de conhecer parte da história educacional dos dois primeiros grupos escolares públicos
dos municípios mineiros supracitados buscaremos apresentar brevemente uma revisão de literatura sobre a criação dos Grupos Escolares no período da Primeira Republica para, posteriormente, analisarmos aspectos relativos à criação dos Grupos e as características mais relevantes de
cada um deles, por meio da análise dos documentos encontrados, para em seguida iniciarmos o
estudo comparado.
Muito já foi escrito sobre a formação dos Grupos Escolares no Brasil. Com base nestes estudos
detectamos que a organização do ensino primário brasileiro durante o Império (1822–1889) se
fez por meio das escolas isoladas. Nesse modelo de ensino, o trabalho era de responsabilidade
de um único professor da comunidade, que se tornava o dono de sua cadeira. As classes eram
heterogêneas e funcionavam de maneira precária, em locais improvisados, comumente na própria residência dos docentes, quase sempre sem oferecer as mínimas condições de higiene.
A partir de 1889, com a instalação da República, esse modelo de escola passa a ser visto como
ultrapassado e incapaz de atender aos ideais propagados pelos defensores do novo regime,
como democracia, ordem, progresso e amor à pátria. Daí, gradativamente, vai se difundindo a
concepção e implantação de uma nova organização do ensino primário, calcada nos moldes dos
grupos escolares, com o agrupamento de várias escolas isoladas em um mesmo prédio, onde
deveria ser oferecido um ensino público, laico e universal, formando classes com alunos de
mesmo nível de aprendizagem. A nova metodologia adotada para esse modelo educacional foi
baseada no método intuitivo.
A instituição desse modelo de ensino e a construção dos grupos foram se propagando, porém
em ritmo diferenciado nos vários estados brasileiros. Coube ao então Distrito Federal, na época
no Rio de Janeiro e ao Estado de São Paulo o pioneirismo dessa implantação.
Em Minas Gerais a definição dos grupos escolares como espaço ideal para efetivar o ensino
primário ocorreu com a edição da lei n° 439, de 28/09/1906, durante o governo de João Pinheiro. No entanto, mesmo implantada, esta lei não garantiu que os grupos escolares se instalassem de maneira uniforme nos municípios mineiros. Segundo Pereira (2004) após a instituição
dessa Reforma foi fundado o primeiro grupo escolar de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte,
que entrou em funcionamento no dia 05/02/1907. Em seguida foi inaugurado o segundo na
cidade de Juiz de Fora e o terceiro em Lavras. Depois deles esse novo modelo de escola foi se
difundindo por todo o estado, em tempos diferentes.
O PROCESSO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO GESB E DO GEAM

A criação do GESB foi a primeira iniciativa no município de institucionalizar a escolarização que
já se desenvolvia no estado mineiro. O Grupo foi fundado por iniciativa da Câmara Municipal
Muriaeense que tinha como presidente o vereador Antônio da Silveira Brum1. Todavia, problemas de ordem financeira dificultaram sua edificação, visto que essa entidade tinha que arcar
com as dívidas legadas pelo Conselho Distrital. Além dessa dificuldade, a pouca influência do
município no jogo da política estadual mineira era um desafio a mais para o gestor efetivar a
instalação desse estabelecimento de ensino.
Os apelos e as insistentes investidas do poder executivo muriaeense junto ao governo estadual
pavimentou a construção da Escola. Conforme correspondência enviada pelo então vereador
municipal Antonio José da Silveira Freitas ao então Secretário do Interior, Delfim Moreira, em
22 de março de 1913 o GESB custou 65:000$000 sendo que a Câmara Municipal custeou 77%
da obra e o estado contribuiu com apenas 15:000$000 (23%). Criado pelo decreto de
5/9/1911, o GESB foi inaugurado em 07/8/1912 sob a direção do professor José Gonçalves
Couto, nomeado pelo então presidente do Estado Júlio Bueno Brandão, em 12/1/1912, que
permaneceu no cargo até aposentar em 13/4/1936.
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No que refere ao prédio, o Grupo sobressaía-se como um dos melhores edifícios da cidade, conforme registrado no “Relatório do Movimento do Grupo Escolar de Muriahé”, feito pelo diretor,
no período de 07/08/1912 a 251/1913. Construído exclusivamente para o fim da instrução, o
prédio ocupava posição central na cidade, localizado na praça mais movimentada da cidade,
próxima à Igreja Matriz e ao Edifício da Câmara Municipal.

Figura 1: Prédio do Grupo Escolar Silveira Brum (1916) – Fonte: Arquivo Municipal de
Muriaé
Já o GEAM foi criado pelo decreto n° 3805 de 28/1/1913, iniciando suas atividades em
3/5/1913. Sua construção começa na gestão municipal do Major Manoel Olímpio Soares,
(04/01/1905 a 31/12/1907), conforme algumas atas da Câmara Municipal, o que demonstra
que o município foi coetâneo ao movimento educacional que começava a se fortalecer no Estado de Minas. Parece que essa empreitada fazia parte do surto desenvolvimentista pelo qual a
cidade vinha passando desde o início do século XX com a chegada da energia elétrica e a criação da primeira indústria açucareira do município, que assinala certa ruptura com o Império e
assunção gradativa de ares republicanos, segundo Assis e Azevedo (2008).
O local escolhido para a instalação do Grupo seguiu a tendência de outras cidades, ou seja, foi
erguido na praça central da cidade, ocupando um lugar de grande destaque e visibilidade, próximo aos mais vistosos prédios públicos.
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FIGURA 2: Largo da Matriz da cidade de Ponte Nova, 1910. A direita visualiza-se o terreno adquirido para a construção do Grupo Escolar, ao lado da Igreja de São Sebastião. Fonte: Arquivo
Municipal de Ponte Nova.
Em 1910, ou seja, três anos após o seu início, foram finalizadas as obras de construção do GEAM. Restava ainda a assinatura do decreto de criação por parte do governo mineiro, realizar a
contratação de funcionários e professores e designar um nome para assumir o cargo de direção
no estabelecimento. Para a realização dessas providências mais três anos se passaram, já que
apenas em maio de 1913 o GEAM passou a funcionar e desempenhar seu papel educacional na
cidade, sob os cuidados do então diretor escolar Mário Carneiro Fontoura.
Cabe ressaltar que, na década de 1930, o Grupo mudou de sede, recebendo novas instalações
e passando a funcionar em novo endereço, em virtude da grande demanda e do elevado número de alunos atendidos anualmente.
GEAM E GESB: ASPECTOS DE UM ESTUDO COMPARADO
Uma primeira particularidade acerca do estudo realizado diz respeito à documentação encontrada sobre o primeiro Grupo Escolar pontenovense, uma vez que, sobre este estabelecimento,
foram localizados alguns periódicos de circulação local2 da época em foco, o que não foi possível na cidade de Muriaé, visto que um incêndio ocorrido em 1998 no Arquivo Municipal destruiu
vários tipos de documentos contidos no acervo e não foram encontrados nem identificados periódicos locais deste período.
No caso de Ponte Nova, o manuseio desta fonte documental contribuiu para o entendimento do
papel que o Grupo desempenhou na sociedade pontenovense da época, por meio da identificação de convites para as festividades escolares, das informações sobre a Caixa Escolar, dos
exames finais e das noticias relativas à educação, tanto em âmbito estadual quanto regional
veiculadas por esses impressos.
Entre os aspectos observados a respeito dos Grupos Escolares em questão, percebemos que
ambos assumiram a nova concepção educacional que estava sendo difundida em nossa sociedade, baseada nos preceitos pregados pela República, inspirados nos ideais de “Ordem e Progresso”. Exemplo disso são as festas escolares realizadas nestes locais, que estavam
relacionadas às datas cívicas e aos princípios patrióticos.
No relatório de funcionamento do ano de 1915, o diretor do GESB, José Gonçalves Couto aponta as festividades comemoradas na escola no decorrer do ano de 1914: “o dia 7 de agosto –
aniversário do Grupo - 7 de setembro e 19 de novembro foram mais solenemente festejados.
No dia 19 deste mez houve a solennidade da entrega de certificados de approvaçação dos
alumnos que concluíram o curso.” (Relatório do diretor, 1915)
Neste excerto verifica-se a magnitude dos eventos relacionados com as datas cívicas do calendário. Essa era uma maneira de dar visibilidade às novas práticas pedagógicas implementadas,
conforme observa Lopes (2006, p.2):
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em que pese as multiplicidades de usos, intencionalidades e sentidos
existentes nas festas, estas eram utilizadas pelas escolas reunidas e
grupos escolares, especialmente, para tornar mais visível sua ação
pedagógica no contexto escolar, demarcando sua posição de importante inovação no aparato escolar existente. Reunião e movimentação
de um número significativo de alunos, as festas escolares demarcavam mobilidade e status das escolas na cidade. Assim, os grupos escolares, no período analisado, situados no topo da hierarquia do
sistema de ensino primário, participavam crescentemente das festividades públicas. Seus alunos passavam, cada vez mais, a figurar nas
solenidades públicas discursando em nome delas.
Essa situação também ocorria no GEAM, conforme se verifica no primeiro relatório anual enviado à Secretaria do Interior, em 1914, que detalha os acontecimentos relativos ao ano e se percebe o cunho patriótico das comemorações realizadas. Quanto a isso, Faria Filho (2000, p.86)
ressalta que as festas cívicas e o hasteamento da bandeira nacional eram pensados pelos grupos escolares como um espetáculo formativo de sensibilidade patriótica e do respeito ao regime
republicano. Além dos festejos escolares estarem intimamente relacionados às propostas de
“Ordem e Progresso” difundidas pela República, as aulas nos dois Grupos também seguia uma
diretriz patriótica, com a presença de aulas de “Instrução Moral e Cívica” em seus programas.
A responsabilidade de manter a ordem e fiscalizar rigorosamente as atividades desenvolvidas
ficava a cargo dos diretores, que estiveram vinculados aos respectivos estabelecimentos de ensino durante bastante tempo. No GEAM, Mário Carneiro Fontoura permaneceu no cargo por 27
anos ininterruptos (1913 -1940) e no GESB, José Gonçalves Couto, esteve à frente do educandário por 24 anos (1912-1936).
No exercício desta função dirigente transparece, na análise de alguns documentos, a postura
rigorosa assumida pelos dois diretores. Em alguns jornais que circularam em Ponte Nova, durante o período em foco, identificamos a publicação de várias notas a respeito do trabalho desenvolvido pelo diretor do Grupo, sempre fazendo menção à sua severidade e competência. Já
em Muriaé, localizamos um relato de visita de particulares datado de 10/12/1912, apontando
que o Grupo “dispõe de um corpo docente idôneo e de um director, que sabe capturar os visitantes e imprimir ao Grupo uma direcção intelligente e firme”.
Nota-se que o controle e a vigilância nas condutas exercida pelos diretores fazia parte do cotidiano da vida escolar e do tempo da escola, tanto dos professores quanto dos alunos. Pode-se
comprovar essa afirmação na carta enviada por Gonçalves Couto aos pais de um aluno, queixando-se da indisciplina do menino:

Levo ao vosso conhecimento, para os devidos fins, que o vosso filho
[...], alumno deste Grupo, tem procedido muito mal em classe, conforme notas e communicações de sua professora. As penas estabelecidas pelo “Código Disciplinar”- admoestação, reprehensão, más
notas, exclusão dos prêmios escolares, privação do recreio, reclusão
na classe por meia hora, findos os trabalhos escolares – todas, pela
professora, tem sido applicadas reiteradamente. (Livro de Ofícios de
1919)
No GEAM, a disciplina, o respeito à hierarquia e às autoridades também eram considerados de
extrema importância para o sucesso das atividades escolares. A conduta dos alunos era constantemente avaliada e caso fosse julgada imprópria ao ambiente escolar eram impostos casti-
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gos e o discente passava a ser rotulado como mau aluno. Podemos observar na fala da exaluna Emilia Portela, como a disciplina escolar e o aprendizado eram avaliados no Grupo:

A professora chamava atenção da gente batendo a régua na mesa. O
bom aluno era aplicado, tirava boas notas e fazia todos os deveres.
Eu não era muito boa aluna porque tinha muita dificuldade em matemática. Já o mau aluno era desobediente e não fazia os deveres. Esses recebiam castigos como ficar em pé no canto da sala. (Entrevista,
julho de 2010)
Além do diretor, outros profissionais também acompanhavam o andamento das atividades escolares e do cotidiano do Grupo, sendo responsáveis pelo cumprimento das normas administrativas e pedagógicas dessas instituições. Os inspetores regionais de ensino, por exemplo, eram
responsáveis por fazer cumprir a lei em vigor, preservando os interesses do governo, sobretudo
nos aspectos curriculares e pedagógicos.
Na análise dos documentos relativos às inspeções realizadas no GEAM, chama atenção algumas
recomendações dirigidas aos professores como o incentivo à disciplina e à obediência dos alunos, vistas como fundamentais para a formação integral do indivíduo dentro do ambiente escolar. Esperava-se que os professores primassem pela ordem a fim de que

não seja absolutamente admitida a conversação nas classes, para isso
além das próprias simpatias com que se importará a estima e ao respeito dos alunos, o professor se esforce por cultivos praticamente a
obediência, por meio de artifícios, de meios insinuantes e, finalmente,
empregando os meios disciplinares do Regulamento. (Graciano Gomes
Calcado, Disposições Regulamentares e Regimentais, 1913)
No Grupo de Muriaé também foi possível localizar relatórios de inspeção que tratava desse assunto e de outros aspectos como o registrado pelo inspetor regional de ensino Raymundo Tavares, em visita ao estabelecimento em 25/10/1912, na qual apontou que:

ao lado de uma freqüência que vem representando o exponte da minha confiança que o estabelecimento vae inspirando à população local, constata-se excelente disciplina dos alunos, attestado forte a
favor da direção que vae sendo dada no instituto. As aulas funccionam com toda a regularidade, e os programmas de ensino vão sendo
escrupulosamente respeitados.
Também foram identificadas, nos dois estabelecimentos, recomendações diversas e em momentos diferentes, em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido, à relação professor-aluno,
às formas de avaliação, ao cotidiano, à rotina que o Grupo deveria assumir e a forma como o
diretor do Grupo deveria conduzir o andamento dos trabalhos escolares, na qual destacamos as
seguintes:

O programa é inteligentemente executado e apenas consigno neste
uma recomendação, relativa às aulas de escripta: prestem os didactas
toda a attenção ás mesmas aulas, corrigindo as posições prejudiciaes
dos alumnos e procurando obter os melhores trabalhos. (Relatório do
inspector de ensino da 11ª região, João Ferreira da Silva, 1913, s/p).
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As visitas de particulares também assinalam algumas características do funcionamento dos
Grupos. Um aspecto que nos chamou a atenção foi a caracterização do método de ensino utilizado no GESB por um grupo de visitantes que caracteriza o modelo escolar do educandário:

É que nelle se conjugam e admiravelmente se casam os melhores
mhetodos pedagógicos com a mais séria disciplina e ordem. As licções
ministram-se por processos brandos e altamente profícuos fiados na
intuição e analyse dos factos múltiplos que constituem a essência da
escola moderna. A noção das coisas caminha da mais simples para a
mais complexa, ensinando a mente infantil para dellas se apreender
suavemente para a vida independente e autônoma do individuo na
sociedade [...] nunca imaginamos que em quatro escassos mezes de
aulas tanto se conseguisse de resultados esplendidos nesta casa. (Relatório de Visita de Particulares, 1912, s/p)
O GEAM também desenvolveu suas atividades de ensino pautadas no método intuitivo, conforme se verifica na notícia veiculada pelo jornal O Município, na edição do dia 15/5/1913, na qual
a Escola realizou uma excursão ao Hospital Nossa Senhora das Dores, para que os alunos pudessem interagir com o mundo a sua volta.
Em relação à forma de contratação docente, verifica-se que o preenchimento das vagas se fazia
principalmente por meio da indicação de políticos ou de pessoas influentes na sociedade. Ainda
sobre esse assunto identificamos a publicação de edital de concurso de uma vaga para professor adjuncto do “Grupo Escolar de S. Paulo do Muriahé Interior, 6ª secção, 27-XI-1917”, conforme consta do Caderno de Ofícios (1917), localizado no Arquivo Público Mineiro. Sobre o
Grupo de Ponte Nova, não foram encontrados dados sobre a existência de concursos para a
contratação de professores neste período.
Na cidade de Muriaé, após a contratação e antes de iniciar o trabalho docente no educandário,
os professores deveriam apresentar documentos sobre sua origem familiar, através do atestado
de filiação, bem como deveriam provar boa conduta moral e sanidade física por meio do comprovante de bons antecedentes criminais e de boa saúde, respectivamente. Nos documentos
consultados esses três tipos de declaração eram pré-requisito para a entrada em exercício no
cargo.
No que tange ao perfil dos professores é plausível supor que, em ambos os municípios, estes
profissionais possuíam formação prévia de normalistas, pertencendo, majoritariamente, as famílias de prestígio social e político, sendo que a indicação política foi um fator de relevância para a
nomeação e efetivação de professoras, principalmente nos primeiros anos de funcionamento.
Com o passar do tempo, porém, notamos a presença de docentes não pertencentes às famílias
de renome na cidade, embora o apadrinhamento ainda continuasse sendo decisivo para a nomeação.
Tanto o corpo docente do GESB quanto do GEAM, no primeiro ano de suas atividades escolares,
contavam com oito docentes. No entanto, percebemos que no GEAM, essa categoria era composta apenas de mulheres, o que difere do GESB, que contava com três professores do sexo
masculino no corpo de profissionais da escola em 1912.
Outro aspecto relevante observado durante a pesquisa sobre os referidos Grupos Escolares, diz
respeito ao fato de terem enfrentado dificuldades semelhantes com o número elevado de alunos matriculados desde sua criação, o que acabou por ocasionar o desdobramento dos trabalhos escolares em dois turnos, ambos no ano de 1913, fato que acabou se repetindo pelos anos
subsequentes.
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Estes estabelecimentos de ensino funcionavam no horário das 07 às 11h e de 12 às 16h. Esta
situação era considerada contrária às imposições do regulamento de ensino da época. Assim
como acontecia no GEAM, era preciso que o diretor do GESB enviasse regularmente uma correspondência à Secretaria do Interior, solicitando autorização para que o Grupo funcionasse em
dois turnos, deixando claros os motivos que estavam levando-o a tomar esta atitude. As justificativas também eram as mesmas para os dois grupos em questão: reduzido número de salas
de aula para o elevado número de alunos atendidos.
No GEAM esta situação só foi resolvida na década de 1930 com a mudança do Grupo para um
novo prédio construído especialmente com o intuito de atender melhor o elevado número de
crianças recebidas anualmente. Já sobre o tempo em que o GESB funcionou em regime de desdobramento de turno, nenhum documento que trouxesse essa informação foi encontrado nos
arquivos analisados. Sabemos apenas que o prédio destinado às aulas no Grupo não mudou,
permanecendo o mesmo até a atualidade.
Sobre os níveis de frequência nos Grupos, podemos afirmar que eles eram relativamente baixos
ao serem comparados com o número de alunos matriculados no início de cada ano letivo, visto
que, a título de exemplificação, a média de frequência no GESB em 1912 foi de apenas 61%
dos 568 matriculados3, não chegando muitas vezes a 50% desse total. Muito se tem discutido
na área da história da educação sobre a disparidade de dados entre matrícula, frequência e
aprovação dos alunos, por isso acreditamos que este seja um problema enfrentado por vários
outros estabelecimentos escolares mineiros e brasileiros. É de se supor que as dificuldades financeiras da família e as necessidades de trabalho tenham sido o principal motivo da ausência
de crianças pobres às aulas.
Após a leitura da bibliografia e consulta aos acervos, percebe-se que as práticas difundidas,
tomando como referência o GESB e o GEAM, foram essenciais para a consolidação de uma nova
maneira de se fazer a escola primária nos municípios de Muriaé e Ponte Nova, respectivamente.
Feita essa análise mais cuidadosa dos documentos, observamos que a pedagogia desenvolvida
nos Grupos foi responsável por delinear o perfil desses estabelecimentos, desde os seus primórdios. Desse modo, o processo de institucionalização da cultura escolar e das práticas educativas, levadas a efeito pelas autoridades pedagógicas, demonstravam uma constante
preocupação em manter a disciplina no educandário, obedecendo aos novos preceitos republicanos de “ordem e progresso”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O início do funcionamento do Grupo Escolar Silveira Brum na cidade de Muriaé, em 1912, e do
Grupo Escolar Antônio Martins, em Ponte Nova no ano de 1913 representaram o marco inicial
de um modelo de escolarização inovador que surge em todo o país, incluindo o Estado de Minas
Gerais.
Nos referidos municípios, os educandários criados pretendiam atender as novas exigências advindas desde a abolição da escravidão e a instalação da República, que disseminou uma nova
divisão social do trabalho, e a consequente necessidade de controle dos espaços e tempos, que
afetam também a organização da jornada escolar. A nova metodologia de ensino utilizada contava com a figura do diretor como responsável pela organização do trabalho, com a presença
de um professor como regente do ensino elementar e um grupo de alunos divididos por séries
no ensino primário. Essas modificações nas práticas escolares contribuíram para concretizar
uma aprendizagem progressiva, com a gradativa implantação de um trabalho pedagógico sintonizado com os princípios republicanos e de base patriótica.
Além das inovações pedagógicas, a localização espacial conferida aos Grupos demonstrou ao
povo muriaeense e pontenovense, a importância que se estava sendo dada à educação naquele
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momento. As construções em locais centrais contribuiram para que as crianças, antes distantes
das salas de aulas, pudessem frequentar uma escola, sem ter a família que pagar por isso.
O estudo comparado a respeito das duas instituições de ensino apontou mais semelhanças que
diferenças, o que pode ser justificado pela época de criação, pelo fato de estarem regidos pela
mesma legislação e diretriz governamental. Entre as particularidades observadas, destacamos
as fontes utilizadas, visto que em Muriaé foram localizadas informações em documentos oficiais
sem, no entanto, serem localizados exemplares de periódicos suficientes para analisar outros
aspectos da história do educandário, assim como não foram identificados sujeitos que participaram dessa história. Já em Ponte Nova, jornais e entrevistas com ex-alunos possibilitaram uma
apreensão mais pormenorizada, a partir de diferentes fontes.
No que diz respeito a aspectos do cotidiano, identificamos a presença de professores do sexo
masculino no corpo docente da cidade de Muriaé, o que não ocorreu em Ponte Nova, bem como a mudança do prédio do GEAM, enquanto o GESB funciona até hoje no mesmo endereço.
Acreditamos que, ao estudarmos a história da criação e dos primeiros anos de funcionamento
de estabelecimento de ensino dedicados ao ensino primário em Minas Gerais, estamos contribuindo de forma significativa para estudos mais amplos realizados na área de história da educação. Essas discussões de caráter mais particular, que perpassam uma ótica mais micro da
história dá significado a construção de estudos macros que garantem a compreensão de parte
da trajetória histórica educacional de nosso país.
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1

Antônio da Silveira Brum iniciou sua vida política em Muriaé, quando o diretório local do Partido Republicano Mineiro (PRM) indicou-o para vereador, sendo o mesmo eleito. Na primeira reunião da Câmara, foi eleito e nomeado Presidente do Executivo Municipal condição esta que era aceitável àquela época.
FONTE: Revista de Historiografia Muriaeense, 1979.

2

Principais periódicos analisados: A Notícia (1920-1930), Correio da Mata (1920-1922), O Piranga
(1913-1917), Correio da Semana (1918-1928).
3
Nos documentos analisados a respeito do GESB, encontramos a relação matrícula versus freqüência
relativa aos anos de 1912, 1914, 1915, 1918 e 1925 e percebemos que o contingente de alunos que se
matriculava no Grupo em todos esses anos era mais elevado do que o número de crianças que
permaneciam no mesmo no decorrer do ano. O ano de 1912 é o que houve o maior contraste, com 351
frequentes dos 568 matriculados. Nos anos seguintes, esse desnível também se mostrou evidente: em
1914 foram 663 matriculados contra apenas 485 assíduos. O ano de 1915 foi o que essa relação mais se
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aproximou, tendo como freqüência cerca de 82% dos alunos. Já em 1918, o desnível volta a se manifestar,
com apenas 368 alunos frequentes dos 564 registrados no início do ano, o que permaneceu no ano de
1925, com 620 inscritos versus 420 assíduos, o que representa uma margem de 67%.
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INTRODUÇÃO
Os fatores que motivam a sociedade no sentido de procurar alternativas para solucionar
problemas que a princípio são de competência do Poder Público nos inquietaram e moveram no
sentido de desenvolver este estudo.
Para tratar de uma discussão acerca dos movimentos gerados pela sociedade em busca de
soluções, com o objetivo de suprir as deficiências e ausências do Governo em áreas prioritárias
– neste caso a educacional – faz-se necessário ressaltar o fato de que historicamente
identificam-se de forma significativa no Brasil alguns desses movimentos ou ações por parte da
sociedade civil em que se realizam ações em busca de soluções para essa necessidade básica,
conforme permite o contexto histórico, social e político de cada época.
Em meio a esses movimentos desenvolvidos pela sociedade civil, podemos elencar iniciativas
voltadas para a área educacional. No caso específico deste estudo, destacamos a criação de
instituições de ensino regular para atender aos mais diversos interesses, sejam eles coletivos,
pessoais, confessionais ou eleitoreiros, em que utilizam-se de forma geral do argumento de que
se apresentam para suprir a ausência da oferta de vagas, que seria obrigação do Estado,
atendendo dessa forma aos anseios e necessidades básicas de todos os cidadãos.
Diante desse quadro, temos como objetivo aprofundar os estudos que enriqueçam a memória e
os registros históricos acerca da educação, mais especificamente das instituições escolares que
apresentam a característica de serem criadas a partir dos movimentos sociais em nível de Brasil
com representação no Estado do Espírito Santo. Para realizá-lo, fizemos a opção pelas
instituições de ensino denominadas de Campanha Nacional das Escolas da Comunidade – CNEC,
que tiveram alcance em todo o território nacional, inclusive no Espírito Santo.
A realização desta pesquisa propõe o recorte histórico das duas primeiras décadas da
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade no Espírito Santo (1948 – 1971), que justificase por tratar-se da data de sua implantação, em 06 de novembro de 1948, sua trajetória no e o
término do Governo Estadual de Christiano Dias Lopes Filho, protagonista da implantação e
expansão da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade no Espírito Santo, identificando os
aspectos que propiciaram a criação, expansão e permanência deste movimento no Espírito
Santo.
Para desenvolver esta discussão acerca dos movimentos gerados pela sociedade em busca de
soluções para as deficiências apresentadas pelo Estado é necessário ter conhecimento que
essas ações e parcerias estabelecidas entre a sociedade civil e o Governo, confundem-se com a
própria história do Brasil, conforme permite o contexto histórico, social e político de cada época.

No Brasil fala-se em “escolas comunitárias”, consagradas pela
Constituição de 1988, em UEACs (“Unidades Escolares de Ação
Comunitária”), na CNEC (Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade), criada em 1943, no Recife etc. Em geral, as iniciativas
chamadas comunitárias estão envolvidas com organismos ligados às
igrejas, aos movimentos sociais e populares ou empresas e passaram
por muitas transformações, indo da prática assistencial à prática
revolucionária. (GADOTTI & GUTIÉRREZ, 2001, p.12)
Para realizar o desenvolvimento deste estudo, a partir de um objetivo tão rico e complexo,
fizemos uso de diferentes aportes teóricos, procurando estabelecer algumas intercessões com a
história da educação e a história política. Foram utilizadas como fontes documentos do Arquivo
Público Municipal do Espírito Santo, Arquivo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo,
documentos e dados estatísticos da Campanha Nacional das Escolas da Comunidade
disponibilizados pela Superintendência Estadual do Espírito Santo e Superintendência Nacional
de Brasília, publicações próprias da Campanha Nacional das Escolas da Comunidade e
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entrevistas com personalidades que participaram da implantação e expansão da CNEC no
Espírito Santo, no período proposto.
Desenvolveremos a apresentação da pesquisa a partir de três aspectos, sendo a apresentação
da origem e expansão do movimento da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade em
nível nacional, com destaque para o papel do seu fundador – Professor Felipe Tiago Gomes.
Em seguida, sua implantação e trajetória no Espírito Santo, identificando como principal ator
nesse contexto, Christiano Dias Lopes Filho.
E, finalizando, propomos uma reflexão sobre as diversas possibilidades que ações como essa
significam para os diversos sujeitos envolvidos neste processo.
1. HISTÓRIA E TRAJETÓRIA DA CNEC EM NÍVEL NACIONAL
A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC é um movimento que surge do seio
da própria sociedade, sendo fundada em 29 de julho de 1943, na cidade de Recife, no estado
de Pernambuco. Expandiu-se por todos os Estados do Brasil e se faz presente até hoje em
parte deles.
Movimento esse, que propunha como alternativa educacional a criação de escolas que tem
como objetivo principal a possibilidade de acesso ao ensino regular ao filho do trabalhador –
seja da área rural ou urbana – oferecendo um ensino de qualidade para essa parcela da
sociedade, considerando o quadro social, político e econômico que se apresentava no Brasil,
nesse período.
Na década de 1940, quando surge a CNEC, não havia escolas públicas em quantidade e de
qualidade para atender a todos e parte significativa da população não apresentava condições
financeiras de assumir o investimento em estudos para seus membros.

Dado o pauperismo da população e a predominância das escolas
particulares sobre as públicas, foi fácil concluir-se, que aqueles de
menor poder aquisitivo ficaram excluídos da escola média de qualquer
tipo, profissionalizante ou acadêmica. (HOLANDA, 1981, p.26).
É nesse contexto que o idealizador e principal membro do movimento da CNEC, Professor Felipe
Tiago Gomes, procurou reunir e mobilizar seus colegas acadêmicos da Faculdade de Direito de
Recife, seguido da sociedade e políticos locais, no sentido de criar escolas que atendessem a
população menos favorecida, criando alternativas para aqueles que não tinham condições de
frequentar os colégios. Na citação que segue é possível identificar o ideal e a preocupação
destes jovens, que deu origem ao movimento:

A falta de instrução no Brasil é um fato. É uma coisa que, para
resolvê-la, carecemos de muitos sacrifícios. Se o ensino fosse mais
barato, haveria mais proveito. E mais proveitoso seria para o Brasil se
houvesse lugar para os rapazes pobres estudarem. Mas a idéia de
ginásios gratuitos está lançada. Temos a melhor boa vontade. Apenas
nos falta mais um pouco de apoio. Esse apoio que não deveríamos
procurar, que deveria, naturalmente, e é claro, vir ao nosso encontro,
como estímulo. (GOMES, 1980, p.37)
Investigar os motivos que levaram à criação desse movimento impulsionou-nos a conhecer a
história de seu principal ator – Professor Felipe Tiago Gomes.
Nascido na cidade de Picuí/PB, em 01 de maio de 1921, Felipe Tiago Gomes era filho de uma
família sem recursos financeiros, que morava no interior do sertão nordestino. Apesar de sua
situação sócio-econômica, e até mesmo geográfica, se esforçou para conseguir concluir seus
estudos, se submetendo aos mais variados empregos, além de contar com a ajuda de pessoas
mais favorecidas financeiramente.
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Para manter os estudos, começou trabalhando como porteiro da Casa do Estudante de
Pernambuco, onde foi morar posteriormente, passando a trabalhar na Biblioteca dessa
Instituição. Em meio às leituras que realizava na biblioteca, teve contato com o livro “O Drama
da América Latina”, de John Gunther, em que descrevia a experiência do jovem dirigente
estudantil peruano, Victor Raúl Haya de La Torre, que no início dos anos 20, fundou um núcleo
de universitários voluntários, comprometidos com a luta dos trabalhadores, para alfabetizar os
índios e os trabalhadores no Peru.

Em 1921 fundou em Lima as Universidades Populares, onde os
estudantes, à noite, davam instrução gratuita aos que eram
demasiado pobres para assistir os cursos regulares. Seu lema era
“Viva a Cultura! Viva a Escola!” Num ano, Haya de la Torre teve
30.000 simpatizantes e em dois anos levou às ruas 60.000 jovens.
Nessa época estava pelos 25 anos de idade. (GUNTHER, 1942, p.225)
Segundo os registros utilizados como fontes para o desenvolvimento da pesquisa, identifica-se
de forma recorrente, que o livro de GUNTHER (1942) teve forte influência sobre Felipe Tiago
Gomes e despertou nele o desejo de criar uma instituição que visasse assegurar o direito de
estudar aos milhares de jovens pobres do Brasil.

A inspiração de tal idéia é oriunda da ação de Haya de La Torre que,
no Peru, em 1921, fundara as Universidades Populares na cidade de
Lima, cujos estudantes, à noite, promoviam, com sucesso, a instrução
gratuita a outros cuja pobreza os impedia de assistir às aulas
regulares (HOLANDA, 1981, p. 35)
Entendemos que seja interessante fazer uma breve comparação do caminho percorrido por
Haya de La Torre, com o de Felipe Tiago Gomes. Segundo GUNTHER (1942) apesar de La Torre
não ter a intenção de ser político, em 1978 candidatou-se e venceu as eleições para a
presidência do Peru de forma majoritária e presidiu a Assembleia Constituinte, iniciando um
diálogo democrático com os setores políticos.
Já Felipe Tiago Gomes, não apresenta uma atuação no meio político partidário que mereça
destaque. Existe apenas um registro de seu envolvimento direto com partidos políticos que
aconteceu em 1945, logo nos primeiros anos do movimento da Campanha, quando houve uma
crise entre seus fundadores.

Os protestos populares agora, já saiam às ruas. A agremiação dos
estudantes universitários, UNE, recentemente organizada no Rio de
Janeiro, realizou um comício; uma demonstração semelhante , em
Recife, provocou violências políticas e levou à morte dois estudantes
(SKIDMORE, 1982, p. 73)
Foi um período de divergências entre o grupo de fundadores do movimento, cujos participantes
se envolveram em campanha eleitoral. Conforme relata SILVA (2003), Felipe Tiago Gomes,
desiludido com a não obtenção da colaboração do governo e revoltado com o assassinato de
um colega da Faculdade de Direito de Recife pela polícia, abandonou o movimento da
Campanha, filiou-se ao partido de oposição, a União Democrática Nacional (UDN) e ingressou
no Movimento de Redemocratização do país, criando um núcleo de resistência em sua cidade
natal, Picuí, na Paraíba. Posteriormente foi nomeado prefeito dessa cidade pelo período de nove
meses.
Analisando a importância da figura de Felipe Tiago Gomes para o movimento da Campanha e a
sua resistência em participar de processos político-partidários e eleitorais, é preciso ir além e
perceber que existem outras formas de exercer os benefícios que esta resistência possibilita,
quando o sujeito reúne capacidades para articular as diversas situações em seu favor, ou em
favor de sua causa.
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Recorremos a CASTORIADIS (2002) quando trata da questão referente à política no sentido
corrente do termo, que tem sido em todos os tempos uma atividade bizarra. Ela sempre exige
que se combinem as faculdades e as capacidades específicas requeridas, segundo o tipo de
regime considerado, para “ter acesso ao poder” e as faculdades e capacidades requeridas para
saber utilizar este poder. Em si, a arte oratória, a memória das fisionomias, a capacidade de
fazer amigos e de conquistar partidários, de dividir e enfraquecer os oponentes nada tem haver
com o gênio legislativo.
Em contrapartida, não podemos deixar de considerar a possibilidade de que a concepção de
política e de políticos, para Felipe Tiago Gomes, nesse período em que inicia suas atividades no
movimento da Campanha, possa o ter afastado desse caminho, por estar bem próxima da visão
de KING (1994, p. 233) em texto encaminhado ao Clube de Roma1, no ano de 1984:

Muito se terá que refletir sobre as qualidades exigidas dos líderes e
das elites que, em qualquer sistema, desde que igualitário, sempre
terão um papel vital. [...] os que se apresentam como candidatos
tendem a ser os indivíduos com um grau de vaidade muito superior à
média e um forte desejo de exercer poder sobre os outros. [...]
Muitas pessoas com altas qualidades, líderes nacionais ou mundiais
em potencial, evitam entrar no sistema político por sua vulgaridade,
suas fofocas e pela mesquinhez de suas recompensas [...] As
qualidades consideradas essenciais para atingir altos cargos
hierárquicos são frequentemente os mesmos atributos que tornam o
indivíduo impróprio para o cargo.
Por mais que a base do ideal fosse à colaboração com o Estado, visando sanar a necessidade
da população e que não se visse de forma positiva a colaboração do Estado para com a
Campanha, esta parceria apresenta-se como condição primordial para a continuidade das
atividades.

[...] é justo que diga da minha discordância quanto à aproximação
pouco antes iniciada com o Governo, e cada vez mais estreita,
contrariando um dos princípios de nossos dias heroicos, precisamente
o de não permitir a interferência de políticos (SILVA, 2003, p.95).
Após sua breve incursão pela vida político eleitoral, Felipe Tiago Gomes retornou, em 1946, às
atividades da Campanha para reiniciar os trabalhos que haviam sido interrompidos em virtude
da divergência do grupo. A primeira atitude dos membros com a retomada das atividades foi
alterar o nome de Campanha do Ginasiano Pobre – primeiro nome dado ao movimento – para
Campanha de Ginásios Populares, conforme explica o próprio GOMES (1980, p. 52), em sua
publicação:

Campanha do Ginasiano pobre dava a impressão de que se tratava de
trabalho sentimental. Eram estudantes pobres que faziam esforços
para auxiliar outros estudantes também humildes. A nossa luta tinha
um sentido diferente. O que nos animava era o espírito de civismo
que fazia com que resolvêssemos os nossos problemas sem
pieguismos. Daí a razão de mudarmos a denominação do movimento.
Campanha de Ginásios Populares emprestava idéia de congregação de
esforços, de luta do povo em defesa da educação da nossa gente.
Paralelo a esta tomada de decisão, o cenário político que se apresentava com o término da
Segunda Grande Guerra Mundial, mostrava que o Partido Comunista conseguira eleger um
número considerável de representantes ganhando espaço no terreno nacional e criaram os
Comitês Populares e Democráticos onde organizavam cursos de alfabetização e cursos técnicos.
Com receio de serem confundidos com comunistas, os promotores da Campanha resolveram
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alterar novamente o nome do movimento, pois Campanha dos Ginásios Populares parecia,
naquela época, que se tratava de uma obra comunista. Sendo assim, mudaram o nome para
Campanha dos Educandários Gratuitos.
Essa preocupação se fundamenta pelo fato de que neste período inicia-se uma aproximação da
Campanha com o governo, através de visita realizada por Felipe Tiago Gomes ao Ministro da
Educação, Dr. Clemente Mariani, em 1947, no Rio de Janeiro.
A partir dessa visita de Felipe Tiago Gomes ao Rio de Janeiro em busca de apoio do Ministério
da Educação – MEC para o movimento da Campanha, verifica-se a dependência criada com o
governo e, em contrapartida, a nova proporção que alcança:

O certo é que, depois desse encontro, a Campanha expande-se,
porém, a partir desse momento, dependente do apoio de autoridades
do Ministério da Educação e da Diretoria do Ensino secundário (SILVA,
2003, p. 99).
Após este primeiro aval do MEC e de seu reconhecimento oficial, em 28 de fevereiro de 1946,
expandir a Campanha pelos Estados, passou a ser um dos principais objetivos de Felipe Tiago
Gomes, que inicia uma série de visitas aos estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo
para divulgar a ideia do movimento.
Considerando o período proposto para a pesquisa, segue o quadro que representa o índice de
crescimento da CNEC no Brasil:
CNEC – Estatística Geral 1948-1971
Municípios
Prédios
Ano
Escolas
Matrícula
Brasileiros
Próprios
1948
1
1
143
1949
6
6
480
1970
993
1.234
300
273.499
1971
934
1.291
300
310.278
Fonte: Estatísticas obtidas na sede da CNEC em Brasília, em 7/10/99. (SILVA, 2003, p. 134)
Como é possível observar, em pouco mais de duas décadas a CNEC que iniciou suas atividades
com 145 matrículas anuais, utilizando um espaço físico cedido, passou a ter uma média
superior a 310 mil matrículas anuais, 300 prédios próprios, além de atuar em mais de 900
espaços cedidos. Sendo que em alguns municípios, o movimento atendia a comunidade com
mais de uma unidade de ensino.
Trouxemos a apresentação desses dados, pois interessa-nos destacar o estilo utilizado por
Felipe Tiago Gomes para empreender a ação de expansão do movimento pelo Brasil.
As viagens de Felipe Tiago Gomes sempre foram marcadas pela falta de recursos financeiros e
pela ajuda das pessoas que ele procurava para serem colaboradores e divulgadores da
Campanha.
LOPES FILHO (2005), em sua entrevista, faz menção às dificuldades do professor Felipe Tiago
Gomes ao viajar pelo país com o objetivo de divulgar a Campanha e que em todas essas
viagens, ele ficava mal alojado, tinha que contar com a ajuda de um ou outro simpatizante do
movimento. Esta dificuldade financeira enfrentada por Felipe Tiago Gomes ao longo da história
da Campanha e os mecanismos dos quais precisava lançar mão para sobreviver a essa situação,
sempre estiveram presentes e em destaque, nos registros e documentos que tratam da
Campanha como se fossem o grande mérito de seu fundador e do êxito da expansão do
movimento.
Toda essa apologia a esta situação, nos leva a questionar o que está nas entrelinhas desta
supervalorização ao sacrifício de Felipe Tiago Gomes. Seria de fato uma vida de sacerdócio? Um
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altruísta que assumiu inteiramente a missão de ser a diferença na vida de centenas de
brasileiros? Ou seria uma forma encontrada pelos demais colaboradores da Campanha de
ofuscar e/ou desviar o olhar daqueles que utilizaram a Instituição para se projetar politicamente
ou acumular suas riquezas?
É notório que desde a sua criação a história da Instituição se confunde com a de Felipe Tiago
Gomes. Isso se justifica por ter ficado de 1943 a 1996 – ano de sua morte – à frente de todas
as ações da Campanha em nível nacional. Contudo, entendemos que seja preciso questionar o
que sustentou esta permanência vitalícia nos mais importantes cargos da Campanha e a relação
de poder presente nestes cinquenta e três anos frente à CNEC.
Recorro novamente a CASTORIADIS (2002, p. 13 - 14) quando trata da exigência de se
combinar as faculdades e as capacidades requeridas para saber utilizar este poder. [...] e da
autoridade “carismática”: o carisma é aqui, simplesmente, o talento particular de uma espécie
de ator que representa o papel do “chefe” [...].
Durante estes cinquenta e três anos em que comandou as atividades da Campanha, Felipe
Tiago Gomes conheceu muitas personalidades, conquistou muitos colaboradores para a
Instituição e presenciou as transformações e adaptações que foram necessárias para a
continuidade das atividades da CNEC.
2. A TRAJETÓRIA DA CNEC NO ESPÍRITO SANTO
Procurando parcerias nos diversos Estados para divulgar a ideia da CNEC, Felipe Tiago Gomes
visita o Espírito Santo. No dia 06 de novembro de 1948. Compareceu à reunião da Academia
Capixaba dos Novos2, para conhecer e convidar aqueles jovens a participarem do Movimento da
Campanha no Espírito Santo. Objetivo este, que foi plenamente alcançado, tendo Christiano
Dias Lopes Filho assumido juntamente com seus colegas acadêmicos, a responsabilidade pela
implantação e expansão da Campanha no Espírito Santo.
Além de ser um dos fundadores da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade no Espírito
Santo, Christiano Dias Lopes Filho foi membro ativo no desenvolvimento e expansão da
Campanha no estado. Sua atuação também é referência na trajetória da CNEC em nível
nacional, como podemos encontrar nos registros da instituição.

Destacou-se, em organização, a Diretoria da Campanha no Espírito
Santo, sob a presidência do então acadêmico de Direito Christiano
Dias Lopes Filho, que soube organizar a melhor Seção, com reflexos
positivos em toda a extensão cenecista. Foi também aquele
companheiro que obteve a primeira ajuda federal ao movimento e
ainda socorreu a entidade nas fases mais difíceis, quando ela iniciava
sua caminhada nas terras do Sul. (GOMES, 1980, p. 93)
Por meio da iniciativa de Christiano Dias Lopes Filho e seus companheiros, as escolas da
Campanha se expandiram por diversos municípios capixabas, sendo responsáveis pela formação
de milhares de jovens. Iniciativas das mais diversas foram promovidas pelos cenecistas – nome
pelo qual ficaram conhecidos os trabalhadores, alunos e familiares que colaboram com as
Escolas da Campanha – para construir novas escolas e revitalizar as já existentes.
Ao contrário do fundador da CNEC em nível nacional, Christiano Dias Lopes Filho sempre
demonstrou seu interesse pela vida política eleitoral. É uma história que inicia antes de sua
entrada no movimento cenecista e tem origem em sua base familiar.
Como culminância de sua trajetória política na vida política capixaba, Christiano Dias Lopes
Filho chega ao cargo de Governador do Espírito Santo, em 31 de janeiro de 1967, após ter sido
o deputado estadual mais votado pela Assembleia Legislativa, para fazer parte da lista tríplice3
encaminhada ao então Presidente do Brasil, Humberto de Alencar Castelo Branco.
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A participação de Christiano Dias Lopes Filho na vida política do Espírito Santo foi significativa
para a CNEC, pois através de sua influência política e a de seus correligionários conseguiu por
diversas vezes incentivos financeiros e apoio da sociedade nos diversos municípios, em favor da
Instituição.
Desde a fundação da CNEC no Espírito Santo, Christiano Dias Lopes Filho permaneceu à frente
de suas atividades cuidando de sua expansão. Foi diretor da Instituição até 1966, quando foi
eleito Governador do Estado. Contudo, não deixou de acompanhar e colaborar com a CNEC
após este período.
Relata em sua entrevista (2005) que, enquanto Governador do Espírito Santo, muitas ações que
desenvolveu, foram inspiradas no ideal da Campanha. “Uma das principais ações de seu
governo, inspirada na CNEC, foi a Mobilização Cívica Contra o Analfabetismo – MOCCA, que
tinha o objetivo de mobilizar a sociedade, em cada bairro ou lugarejo, em torno da
alfabetização”.
Outra meta de seu governo era ampliar a oferta de vagas para a população em idade escolar
do estado. Uma das estratégias utilizadas para realizar esta ampliação foi o incentivo financeiro
à Campanha, com o objetivo de que a mesma atendesse aos alunos que não tinham condições
de arcar com seus estudos. “A Campanha para mim, teve um significado muito grande no
Governo, porque eu achei que o Governo devia mobilizar quem podia ajudar. Então, o Governo
ajudava a Campanha para a criação de novas Unidades de Ensino” (Entrevista LOPES FILHO,
2005).
Além de Christiano Dias Lopes Filho, outros fundadores e colaboradores da Campanha,
tornaram-se personalidades públicas e mantiveram com a CNEC esta relação de troca,
oportunizando subsídios e apoio financeiro para a instituição e em contrapartida mantinham-se
com popularidade suficiente para concorrer a cargos eletivos.
Essa política voltada para a área educacional oportunizava desenvolvimento à população da
região, que não teria condições de dar continuidade aos seus estudos caso não fossem estudar
na capital e, em contrapartida, oferecia possibilidades eleitorais para seus idealizadores,
considerando que a educação sempre foi uma das principais reivindicações da população.
Christiano Dias Lopes Filho destaca em sua entrevista (2005) que durante os Governos mais
compreensivos e politicamente aliados, como os de Carlos Lindemberg e Jones dos Santos
Neves, a Campanha recebia ajuda financeira e apoio para sua expansão. Contudo, em
Governos opositores, como o de Francisco Lacerda de Aguiar, a CNEC viveu momentos difíceis,
pois não havia subsídios destinados às escolas cenecistas.
O entrevistado diz que o recuo do Governo de oposição frente aos investimentos na educação
através das escolas da Campanha era uma forma de enfraquecer a influência dos colaboradores
da CNEC no campo político.
Assim, identificamos claramente o forte instrumento eleitoral que foi a CNEC para os políticos
capixabas, tanto no âmbito dos municípios, como em nível estadual.
Os documentos pesquisados no Arquivo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo indicam
Projetos de Lei e Convênios que foram aprovados de forma a beneficiar diretamente as escolas
da Campanha.
Verbas foram destinadas à construção de prédios, remuneração de profissionais e subsídios de
alunos de escolas como a CNEC, ao invés de se investir o dinheiro público em uma rede de
ensino pública.
Outra modalidade de apoio conseguido pela CNEC junto ao Governo do Estado são as verbas
destinadas para a construção sedes próprias e de ginásios no interior do Espírito Santo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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Desenvolver uma pesquisa que busca analisar a trajetória da Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade e sua participação na história da educação capixaba possibilitou identificar que de
fato a Campanha trouxe colaboração relevante para a educação no Espírito Santo, no sentido
de que por meio deste movimento um número significativo de cidadãos que em determinado
momento histórico não teriam acesso à educação, puderam fazê-lo por meio da CNEC.
Entretanto, esse é um dos pontos que envolvem o movimento e que somado a outros merecem
uma reflexão.
Muitos sujeitos, para além dos alunos beneficiados com a possibilidade de estudar na CNEC, se
apropriam dessa experiência em algum momento de sua trajetória e de alguma forma, fazendo
uso de seu ideal originário, utilizando-se da instituição para finalidades diversas que
transcendem a concepção do movimento.
Ao conhecer a história do professor Felipe Tiago Gomes e ter contato com os relatos de amigos,
ex-alunos, colaboradores e simpatizantes é possível perceber que o ideal da Campanha
confunde-se com a sua própria vida.
Diferente de Felipe Tiago Gomes é possível perceber que Christiano Dias Lopes Filho, apesar de
ser o principal colaborador da Campanha em terras capixabas e ter permanecido por mais de
dezesseis anos diretamente à frente das ações da CNEC, não deixou de perseguir seus
objetivos políticos, chegando a deputado estadual e governador do Estado.
Considerando sua participação efetiva nas atividades da Campanha, destaca-se o fato de que
seu protagonismo junto à CNEC colaborou de forma decisiva para seu sucesso político eleitoral.
A própria aprovação do seu nome, pelo Presidente da República, para o cargo de Governador
do Estado veio por intermédio de um colaborador da CNEC do Ceará, Deputado Federal Paulo
Salazarte, conforme afirma o próprio Christiano Dias Lopes Filho em entrevista à Revista Essa
(2005, p. 38):

O meu prestígio com o Presidente, que sequer eu conhecia
pessoalmente, veio porque era amigo dele o deputado federal pelo
Ceará, Paulo Salazarte, e que também era um velho amigo e
conhecido e que havíamos trabalhado juntos numa Campanha de
Educandários Gratuitos, que vinha desenvolvendo um trabalho sério e
muito eficiente e o Paulo Salazarte encampou a minha candidatura
junto ao Presidente.
É provável que os idealizadores da Campanha, como Felipe Tiago Gomes e Christiano Dias
Lopes Filho, não tivessem em um primeiro momento a ideia da projeção que a Campanha
Cenecista alcançaria ao longo de sua trajetória e que essa projeção se constituiria a partir das
relações estabelecidas entre seus colaboradores, comunidade e Governo.
Não podemos negar que a ausência do Estado frente a real necessidade da população, no que
tange a questão educacional, deixou espaços para a atuação da Campanha. Com a proposta de
levar através da parceria com a comunidade e subsídios do poder público, educação para
aqueles brasileiros que não teriam normalmente acesso às escolas, os colaboradores da CNEC
souberam ocupar e aproveitar esses espaços, utilizando-os através do próprio recurso público.
A relação de proximidade e dependência da CNEC com o Estado não fazia parte da ideia
original dos fundadores da Campanha. Tanto que a opção por este caminho afastou muitos
colaboradores. Em contrapartida, esta relação com o Poder Público aproximou outros tantos
colaboradores, como define com objetividade SILVA (2003, p. 167):

Aproximou outros tantos de variadas concepções [...] viam um
instrumento de barganha do qual podiam auferir ganhos políticos,
seja através do acesso a cargos e funções, seja fortalecendo suas
bases eleitorais. Em geral, o interesse desses grupos políticos recaía
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sobre o Setor Local e sobre o ginásio, pela possibilidade de angariar
votos e manter o eleitorado “satisfeito” e submisso.
A Campanha Cenecista iniciou suas atividades em pleno populismo brasileiro, trazendo a
bandeira do comunitarismo e da solidariedade. Conseguiu manter-se no cenário nacional
mesmo durante o período do regime militar, onde muitos movimentos similares, com perfil
popular, foram desativados e extintos pelo sistema.
Esta manutenção está relacionada a dois principais fatores que são a não caracterização de
ameaça ao regime militar, pelo contrário, a CNEC passou a ser instrumento colaborativo, no
sentido de facilitar a expansão do ensino gratuito à população e a relação estabelecida de
subordinação e dependência financeira ao poder político.
As análises aqui oferecidas indicam que, no recorte histórico proposto, ou seja, de sua
implementação no Espírito Santo no ano de 1948, até o final do Governo de Christiano Dias
Lopes Filho no ano de 1971, não é possível negar que a CNEC foi de significativa relevância
para a população capixaba, considerando a ausência do Estado na oferta do ensino público,
principalmente nos municípios do interior do estado.
O envolvimento das comunidades e de personalidades da sociedade capixaba abriu uma
comunicação direta com o Governo do Estado e com autoridades municipais, no sentido de
subsidiar e incentivar as ações da Campanha Cenecista por todo o território capixaba.
Identifica-se que as fases prósperas da Campanha no Espírito Santo aconteceram durante os
governos ligados ao grupo político em que Christiano Dias Lopes Filho fazia parte, deixando
explícita a fragilidade da existência de relações verdadeiramente institucionais entre a
Campanha e o Estado.
A relação criada pelos membros da Campanha com o Estado em todo o Brasil, e de forma
particular no Espírito Santo, desperta-nos para o fato de serem aplicados recursos públicos em
obras e ações particulares voltadas para a educação, em detrimento do incentivo à construção
de escolas públicas, gratuitas e de qualidade para atender a todo e qualquer cidadão.
Não podemos negar que esta prática subsidiou a expansão da Campanha, trouxe benefícios a
um considerável número de capixabas, mas também serviu ao interesse de colaboradores que
possuíam objetivos políticos eleitorais e não colaborou com a expansão da rede pública de
ensino capixaba durante o período em estudo.
Desta forma, entendemos que a Campanha das Escolas da Comunidade durante o período
histórico proposto possui méritos e reflexões que não devem ser analisados de forma unilateral.
A pesquisa realizada não encerra em si só as questões a que se propõe responder, ao contrário,
colabora com a indicação da necessidade de que outros estudos sejam produzidos de forma a
trazer mais subsídios para a história da educação capixaba e brasileira.
Em relação à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade são imprescindíveis estudos que
tratem da segunda fase de sua atuação no cenário capixaba, pois os números e indicadores
demonstram que sua participação no contexto educacional diminuiu significativamente. Esta
nova realidade provavelmente apresentou impactos em diversas áreas e comunidades, que
merecem ser analisados.
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1

O Clube de Roma é uma organização internacional, criada em 1968, cuja missão é agir como
catalisador de mudanças globais, livres de quaisquer interesses políticos, econômicos ou ideológicos. É
uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que reúne personalidades dos meios da ciência,
da indústria, chefes de estado, e outras lideranças, com o propósito de analisar problemas chave perante a
humanidade. Está orientado em três princípios básicos: A interdependência das nações na resolução de
problemas; pensar holisticamente nos problemas de longo prazo; perspectiva multidisciplinar na análise
de soluções para as futuras gerações.
2
Na impossibilidade de ingressarem na Academia Espírito Santense de Letras, os jovens
acadêmicos da elite cultural e econômica do Espírito Santo, reuniam-se na promoveram a Academia
Capixaba de Novos como um espaço cultural em que realizavam debates e estudos dos mais variados
tema.
3
Por se tratar de eleição indireta, a assembleia legislativa encaminha ao Presidente da República
uma lista com a indicação de três nomes aptos a assumir o cargo de Governador, da qual é escolhido um
para o exercício do mandato.
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1. Introdução
A investigação teve como objetivos difundir o conhecimento; evocar a Escola de Viticultura Ferreira Lapa; conhecer a organização de uma escola profissional agrícola no final do século XIX; compreender as consequências da crise da filoxera. Nesta pesquisa foi utilizada uma
metodologia qualitativa através da análise, seleção e tratamento de documentos e da recolha
de informação em fontes bibliográficas. As fontes utilizadas foram os arquivos (espólio da escola) e as gazetas locais.
A «moléstia» na viticultura acabou por desencadear o associativismo local, cujo apogeu
surge com o «meeting da Ribaldeira1», em 25 de novembro de 1888, onde estiveram presentes
200 pessoas, mas também a implantação do ensino agrícola que surge na sequência das reformas educativas do século XIX.
Costa Cabral estabelece uma reforma geral do ensino, promulgada em 1844, que embora mantenha o ensino liceal de Passos Manuel, apesar de reduzir o conteúdo escolar – reduzindo o ensino científico –, amplia em dois graus a instrução primária. Com os «regeneradores»
no Governo sobressai uma maior preocupação com os processos técnicos. De facto, a governação de Fontes Pereira de Melo reforça a necessidade de se criarem escolas de instrução profissional, no campo das atividades industriais, e inicia o ensino técnico industrial em três graus,
elementar, secundário e complementar, em Lisboa e no Porto, pelo decreto de 30 de dezembro
de 1852. Por sua vez, o ensino agrícola é criado pelo decreto de 16 de dezembro de 1852 (Carvalho, 1986), e dividia-se em três graus. O ensino rudimentar correspondia ao primeiro grau,
destinava-se a formar abegões, maiorais e quinteiros, e era ministrado em «quintas de ensino»
que deveriam existir, pelo menos uma, em cada província. O segundo grau, de ensino teóricoprático, seria proporcionado em escolas regionais. O terceiro grau, que constituía o ensino superior, funcionaria num instituto agrícola, a construir em Lisboa, e que teria uma «quinta
exemplar» anexa.
O ensino agrícola foi iniciado no município de Torres Vedras em 1888, ou seja, passados 36 anos da criação, em Portugal, deste tipo de ensino. A Escola Prática de Viticultura que
posteriormente foi denominada Escola de Viticultura Ferreira Lapa2 e de seguida por Escola de
Operários Rurais «Ferreira Lapa», funcionou na Quinta da Viscondessa – freguesia do Turcifal –
, tendo sido o seu primeiro diretor António Batalha Reis.
A necessidade de uma escola agrícola na região desponta da circunstância de no
mesmo local – Quinta da Viscondessa – ter funcionado em simultâneo “a estação ampelophylloxera do sul”3.
2. O ensino agrícola
O ensino ministrado na Escola de Viticultura destinava-se a formar técnicos para a cultura da vinha e produção de vinho, porque este sector agrícola se encontrava fortemente debilitado com a filoxera4. Este tipo de ensino correspondia ao primeiro grau do ensino agrícola, um
ensino rudimentar e prático, e funcionava em propriedades particulares – quintas – cujos proprietários facultavam aos mestres e alunos através de uma convenção com o Governo de quem
receberiam uma compensação financeira (Carvalho, 1986).
A Escola Prática de Viticultura de Torres Vedras iniciou a sua atividade em 3 de novembro de 1888, com a admissão de alunos pensionistas e porcionistas, de acordo com o decreto
orgânico de 30 de junho de 1887. Segundo o aviso de abertura que foi emitido pela Direçãogeral de Agricultura, em 25 de setembro de 1888, esta escola habilitava operários vitícolas e
vinícolas, de modo a poderem exercer a profissão de feitores e mestres práticos em diversos
serviços, tais como: i) cultura da vinha; ii) vinificação, tratamento e conservação do vinho; iii)
destilação do vinho, água-pé de bagaço para álcool e aguardente de copo; iv) utilização de bagaço, sarro, borra e rescaldo para tártaro, ácido tartárico e acetato de cobre; v) acondiciona-
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mento da uva para embarque, sua secagem artificial, preparação e conservação da passa e seu
acondicionamento para exportação; vi) cultura das árvores frutíferas próprias da região; vii)
culturas hortenses e arvenses usuais na região; viii) montagem, funcionamento e conservação
de máquinas, aparelhos e instrumentos usados nas especialidades da escola; ix) manutenção e
higiene do gado de trabalho.
Os alunos distinguiam-se nas classes de internos e externos, e eram obrigados a frequentar o curso de operários, que incluía os exercícios no campo, durante três anos. As vagas
eram de 35 alunos internos, dos quais quinze eram pensionistas do Governo. Os alunos externos tinham de declarar, no ato da inscrição, quais as especialidades em que se queriam habilitar. Os alunos eram obrigados a apresentar os seguintes documentos: a) certidão que
comprove não terem menos de 14, nem mais de 18, anos de idade; b) atestado que comprove
terem saúde e robustez para os trabalhos rurais; c) certidão de exame de instrução primária
elementar; d) (para os pensionistas) certidão de pobreza passada pela Câmara Municipal, administrador do concelho, pároco ou regedor respetivo; e) (para os porcionistas) declaração dos
pais, tutores ou benfeitores, em como se obrigam a pagar as mensalidades de 4$500 réis. Por
sua vez, os alunos que não apresentavam exame de instrução primária elementar só seriam
admitidos, depois de apurados, caso fizessem um exame especial na escola e ficassem aprovados.

3. Recursos humanos e físicos
Os recursos humanos da escola distribuíam-se por três categorias de pessoal: principal,
subalterno e menor. O pessoal principal era constituído pelo diretor e subdiretor, agrónomos
professores e professores auxiliares. Os regentes agrícolas, prefeitos5, fiel de armazém e os
mestres das oficinas constituíam a categoria de pessoal subalterno. O pessoal menor consistia
no grupo de guardas e trabalhadores, serventes e todos os indivíduos contratados e pagos como jornaleiros.
No ano letivo de 1890/1891 os recursos humanos na escola eram os seguintes: 1 diretor, 1 agrónomo subalterno, 1 professor auxiliar, 1 regente agrícola, 1 chefe de serviços, 1 fiel
de armazém, 1 carpinteiro, 1 serralheiro, 3 prefeitos, 6 guardas de trabalhadores e 1 servente.
Os vencimentos (anuais em réis) do pessoal eram muito díspares, isto é, diretor (920$000),
agrónomo professor (600$000), professor auxiliar (500$000), regente agrícola (300$000), fiel
de armazém (288$000), prefeito (144$000), serralheiro e carpinteiro (216$000), guardas dos
trabalhadores e serventes (180$000).
Em termos de pessoal técnico, esta escola teve como Maitre de Chai – mestre de adega
(enólogo) –, o francês Casimir Dignan, que era pago pelo Governo para ‘curar’ e ensinar os diversos tratamentos de vinhos, conforme os seus tipos, aplicações, conservação e doenças. Em
1896 passou a ser mestre de adega, Paul Palus, e em 1903 Gilberto Batalha Reis.
A direção da escola também foi exercida por várias individualidades, no seu início foi
seu diretor, António Batalha Reis, cuja nomeação se verificou em 25 de novembro de 1887. A
partir do ano letivo de 1891/1892 a direção passou a ser exercida pelo agrónomo Cristóvão
Moniz, em 1896 por Joaquim Pedro Assunção Moutinho e em 1898 por Manuel Vicente Lobo
Rodrigues Chicó.
A escola teve ao seu dispor 11 hectares da Quinta da Viscondessa, 8 eram explorados
pela escola e 3 eram ocupados pelas suas instalações. Por sua vez, os restantes 89 hectares
(de um total de 100) eram explorados pela estação ampelo-phylloxera do sul, para viveiros de
cepas americanas e para coleções ampelo-phylloxeras.
Para a instalação da escola foi elaborado, em 10 de maio de 1891, um orçamento das
obras necessárias para a sua edificação, o qual totalizou 2.100$000 (dois contos e cem mil
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réis). E, através do relatório efetuado pela visita sanitária, em 2 de outubro de 1899, traçamos
um perfil das instalações físicas da escola.
Assim, a escola dispunha de uma boa posição geográfica, pois encontrava-se construída num ponto elevado, bem arejado e iluminado, rodeando-a alguma vegetação e estava
abrigada do vento norte por uma ala de eucaliptos. À sua volta estendia-se a quinta, que em
grande parte estava cultivada de bela vinha.
A sua construção era elegante e apropriada, com dois pavilhões laterais simétricos de
dois pavimentos, ligando-se por um corpo central de um só pavimento. Os pavilhões continham
as residências do diretor, do subdiretor e algumas dependências da escola. A parte central estava ocupada pela camarata, quarto dos prefeitos, quarto para doentes, refeitório, cozinha, lavabo. O corredor central possibilitava a divisão deste corpo em duas partes, o que permitia a
independência das divisões. A escola compreendia ainda vários anexos tais como: adega, picadeiro, estábulo e sua pocilga (que na altura se encontrava em construção).
A sala de Aulas constituía-se num único compartimento destinado ao funcionamento
de todas as aulas (mais sala de estudo), o que foi considerado muito inconveniente, mas difícil
de remediar sem alterações profundas na construção. As dimensões, em metros, da sala de
aula eram de comprimento 10,9; de largura 5,75 e de altura 3,95. A sala era iluminada por três
janelas de 1,95 por 0,86 metros, encontrando-se uma na parte lateral e duas na fachada, e
ainda por duas portas (com a parte superior envidraçada) que dão acesso à quinta com as dimensões de 2,85 por 0,97 metros e por uma fresta de 1,45 por 0,41. Esta divisão era servida
por três portas com uma parte em vidro com as dimensões de 3 por 1,15 metros, duas davam
diretamente para o corredor e uma para o museu. A ventilação era efetuada por dois ventiladores na parte superior da parede.
Esta sala podia comportar 20 alunos, porque a sua capacidade era de cerca de 247
3
m , no entanto as condições de ventilação deveriam ser melhoradas, de modo a permitir a
constante renovação do ar, com a colocação de ventiladores na parte inferior dos membros das
janelas.
A camarata era uma sala retangular com as dimensões (em metros) de 13,40 de
comprimento por 4,60 de largura e 3,93 de altura. A iluminação provinha de sete janelas, de
1,40 metros de largura por 1,16 metros de altura, com vidraças de um só batente, móvel em
torno de um eixo horizontal. Este nível iluminante favorecia uma quantidade de luz suficiente. A
ventilação deste espaço era feita através das sete janelas e de três portas. Na altura da visita
sanitária só dormiam na camarata 7 alunos, conquanto se encontravam arrecadadas 12 camas.
O museu da escola apresentava-se em boas condições e o laboratório era uma sala
vasta, também, com boas condições. Todavia, para uma melhoria das condições foi apresentada uma estimativa das despesas a fazer com as obras propostas, que atingia o valor de
1:180$000 (1 conto e cento e oitenta mil réis).
4. Organização e atividades da escola agrícola
Este tipo de ensino (rudimentar e prático) impunha aos alunos determinadas tarefas, o
que levou à imposição de regras para os exercícios práticos, as quais estavam definidas nos
seguintes termos: (i) todos os alunos são obrigados aos diferentes trabalhos práticos tanto no
campo, como nas oficinas e estabelecimentos pecuários e outros pertencentes à quinta; (ii) os
alunos dos anos antecedentes auxiliam os dos anos seguintes, formando grupos capitaneados
por um dos alunos mais adiantados; (iii) a cada grupo de alunos será incumbido seu serviço;
(iv) os serviços devem ser feitos proficuamente pelos alunos dos três anos, para que a prática
seja a mais repetida e longa possível; (v) os grupos e os serviços a executar serão determinados por modo que os alunos se vão revezando sucessivamente em todos os serviços da exploração.
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De forma a garantir o fornecimento de alimentação aos alunos foi efetuado no dia 29
de janeiro de 1892, o depósito de 45$000 (45 mil réis) na delegação de Lisboa da CGD, cofre
de Torres Vedras6.
Os alunos (internos) estavam condicionados ao horário diário que é apresentado no
quadro seguinte.
Quadro 1. Atividades diárias e respetivo horário
Atividades
Hora
6:00
levantar, chá
ginástica
7:00 às 8:00
almoço
8:00
8e½
12
1:00
1e½
2:00 às 5 e ½
5 e ½ às 6:00
6:00 às 7:00
7:00
7e½
8:00

campo e curral
aula
jantar
serviço
campo
recreios
estudo
ceia
reunir
leitura

Fonte: ANTT.
As unidades programáticas e os respetivos professores foram definidos do seguinte
modo: 1.º ano do curso (primeira e terceira cadeiras) – a primeira cadeira era lecionada por um
professor auxiliar e correspondia a exercícios de leitura e escrita portuguesa, a questões e operações aritméticas, inteiras e frações; a terceira cadeira (da responsabilidade de um agrónomo
professor) compreendia as noções sobre a organização das plantas e animais; 2.º ano do curso
(segunda, quarta e sexta cadeiras) – a segunda cadeira (da responsabilidade de um professor
auxiliar) destinava-se ao ensino do sistema métrico e decimal, regras deste e aplicações; a
quarta cadeira era ministrada por um agrónomo professor e correspondia à aprendizagem das
noções relativas à composição e classificação dos solos agrícolas; na sexta cadeira, também da
responsabilidade de um agrónomo professor, os alunos aprendiam os direitos e deveres dos
cidadãos portugueses; por fim, no 3.º ano do curso era ministrada a quinta cadeira pelo digníssimo diretor, na qual os alunos estudavam as operações gerais de cultura agrícola e culturas
especiais da região.
Contudo, a estrutura disciplinar do curso de viticultores práticos e mestres de adegas
era constituída da forma que se apresenta no Quadro 2. Nesta estrutura o 1.º ano do curso é
formado por uma componente prática com a aquisição/melhoramento de tarefas manuais (carpintaria, serralharia, adega, campo e gados) e pela aprendizagem dos conhecimentos teóricos
correspondentes ao curso (artes agrícolas, culturas gerais, laboratório) e pelo aperfeiçoamento
da língua portuguesa.

1º ano
Carpintaria
Adega
Serralharia
Campo
Gados

Quadro 2. Estrutura disciplinar
2º ano
3º ano
Geometria
Contabilidade
Geografia
Economia e Administração rurais
Física e Meteorologia
Tecnologia Rural
Estudo elementar dos animais
Exterior e Higiene dos animais
Noções de química geral e agrícola Culturas arvenses e hortenses
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Laboratório
Leitura
Escrita
Culturas gerais
Artes agrícolas
Zoologia
Higiene
Fonte: ANTT.

Culturas arbóreas e arbustivas
Agrimensura

Prática no campo
Prática na adega

Em 1889 encontravam-se registados 19 alunos, ou seja, a escola iniciou a sua atividade
com esta quantidade de alunos, da totalidade desses alunos somente 9 realizaram exames do
3.º ano, em 20 de julho de 1891.
Da caraterização efetuada através da matrícula dos alunos conclui-se que estes eram
provenientes de vários pontos do país, o que demonstra algum interesse por este tipo de ensino, apesar da escassa procura e pese embora fosse ainda a agricultura a principal atividade em
Portugal, nos finais século XIX. Lisboa é o concelho do país com mais alunos matriculados na
escola (37% do total dos alunos que efetuaram exame em 1891), o que não é de estranhar
face à “macrocefalia” que o país apresentava. No entanto, os alunos provenientes do concelho
de Torres Vedras e concelhos limítrofes eram em número muito reduzido (1 de Torres Vedras, 1
de Alenquer, 1 da Lourinhã e 1 da Ericeira).
Uma ‘gazeta local’ divulgou os resultados dos exames efetuados em 1895 aos alunos
desta escola, e cujas classificações foram as seguintes:

Curso de viticultores práticos e mestres de adega, 3.º ano, Caetano
José de Sousa e António Amaro Correia, distintos; 2.º ano, Ricardo
Júlio Augusto da Silva, aprovado; 1.º ano, Illydio Ferreira, distinto; José Lança Pereira, José Cipriano Picoto, João José França de Almeida,
José Cypriano da Costa, Francisco Bettencourt Viana, Artur Augusto
de Figueiredo Rego, Henrique Custodio Lima, Alberto das Neves e Joaquim José de Almeida, aprovados. Ficaram esperados cinco7.
Relativamente às disciplinas do curso as maiores dificuldades dos alunos, nos exames,
são verificadas em Agrimensura com 4 desistências, no exame prático de Campo com 6 medíocres, no exame prático de Adega com 4 medíocres e nos exames de Economia e Administração
Rurais e Tecnologia Rural com 3 medíocres cada, o que evidencia a exigência do curso na componente prática, quer ao nível da medição de campos e terrenos agrícolas, quer ao nível da
aquisição de competências técnicas na produção, transformação, armazenamento e conservação do vinho.
Em 1895 realizaram exames 5 alunos do curso de regentes agrícolas (2.º grau do ensino agrícola), nos termos do n.º 8 do art.º 22 do Decreto de 1 de dezembro de 1892 (Diário do
Governo n.º 276, de 5 de dezembro de 1895, CPL, p. 986). Todos os alunos foram aprovados
nos exames, sendo a sua caraterização apresentada no Quadro 3.
Quadro 3. Caracterização dos alunos do curso de regentes agrícolas
Nome
Naturalidade
Exame
Data
Nº do
(valores)
(freguesia, concealuno
lho, distrito)
Cipriano Maria de AlS. Eustágnio – Almei18-1039
12
meida Carrilho
rim – Santarém
1895
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Idade

18

42
43
48

João Trigueiros Martel
de Sousa Sampaio
Sebastião Maldonado
Villalobos Vieira
César Rodrigues

Francisco Torcato Vidi51
(porcionista) gal
Fonte: ANTT.

Sta Isabel – 4.º Bairro
– Lisboa
S. Pedro – Vidigueira –
Beja
S. Sebastião – Setúbal
– Setúbal
S. Pedro – Évora –
Évora

15

"

21

17

"

19

11

"

20

10

"

18

5. O ensino agrícola e o contexto regional
Em 1892, a Escola Elementar de Viticultura Prática de Torres Vedras passa a denominar-se por Escola de Viticultura Ferreira Lapa, por proposta do diretor-geral de agricultura, conselheiro Elvino de Brito, o que acabou por ser uma honra para a escola, porque recebeu “o
nome venerado do patriarca das ciências agronómicas, o tão incansável propugnador dos progressos agrícolas em Portugal”8.
O funcionamento da escola e os conhecimentos transmitidos pelo enólogo francês trouxeram, um novo vigor para a região, uma mais-valia para a produção de vinhos de qualidade,
visto que:

Na escola se praticam e se ensinam os modernos processos vinários,
fazendo os clarettes, imitações de marcas francesas próprias para
consumo dos mercados estrangeiros; e tanto assim que dos vinhos
arrematados por comerciantes, em leilão na Escola, a 700 réis o almude9, foram alguns vendidos a 360 réis a garrafa em Hotel de primeira ordem em Lisboa, passando como vinho Medoc. (…) Para
tornar mais acessível a frequência dos alunos tenciona o Sr. Visconde
de Chancheleiros instituir na Escola o curso de instrução primária
elementar, como ponto de partida para o restante ensino agrícola10.
Nesta escola desenvolveram-se várias atividades, que iam para além do regular ensino
agrícola, como cursos práticos de formação profissional ou a venda em hasta pública da diversa
produção que se obtinha nesta organização. Esta instituição possibilitava a realização de ações
de formação profissional a todos aqueles que, desenvolvendo atividades na área da viticultura,
desejassem receber novos conhecimentos e técnicas. A formação profissional ministrada nesta
escola teve uma adesão, em 1892, de 40 indivíduos, mas no ano anterior esta iniciativa não se
realizou por falta de inscrições. Assim, para que estas ações tivessem uma boa adesão a instituição publicitava a sua oferta, nas ‘gazetas locais’, da seguinte forma:

Faz-se público que n’esta escola se ministra, durante o mês de Abril, a
instrução prática para a enxertia e tratamentos das diversas doenças
da vinha, a todos os indivíduos que dela se queiram utilizar. Ao indivíduo que ficar habilitado n’estas práticas ser-lhe-há passada, pedindoa, uma certidão com a qual poderá autenticar a sua habilitação11.
Por sua vez, todos os anos comercializavam-se os produtos agrícolas que eram produzidos nas suas instalações. Estes produtos eram diversificados e tornavam-se numa fonte de
receitas para a instituição através da sua venda em hasta pública. Por exemplo, em 1894 foram
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colocados à venda, no mês de maio, “8.000 litros de vinho tinto, 624 litros de feijão, 350 litros
de trigo e 408 litros de milho branco”12 e no mês de junho foram postos à venda “uma junta de
bois de raça mirandesa, uma bezerra de sete meses e 81 velos de lã merino e churra”13. No ano
de 1895 foram leiloados, no mês de abril, “100 cabeças de gado ovino”14. E, em 10 de setembro de 1900 foram colocados à venda em hasta pública os seguintes produtos: “30.000 litros de
vinho tinto e 5.600 litros de vinho branco da colheita do ano anterior; 200 litros de aguardente
de vinho preparada, género cognac; uma mula grande, 32 ovinos, 7 bovinos e 3 suínos”15. A
escola facultava, também, aos agricultores que o solicitassem, o empréstimo de equipamentos
(charruas, sondas, etc.) mediante um contrato compromisso.
Em finais de novecentos, os interesses agrícolas eram defendidos e publicitados através
dos órgãos de comunicação social, as denominadas “Gazetas”. Desta forma os agricultores faziam a divulgação dos seus vinhos, porque na altura existia uma grande procura por parte de
negociantes estrangeiros, que os pretendiam adquirir para misturar com os vinhos franceses
(Reis, 1999), devido à crise em que se encontravam, principalmente, os vinhedos franceses.
Para uma melhor e mais abrangente divulgação dos vinhos recorria-se à publicação, na
1.ª página das ‘gazetas locais’, de boletins vinícolas em língua francesa. Numa dessas divulgações foram salientados os seguintes fatos: i) devido à grande procura de vinhos já foram vendidas, nos meses de outubro e novembro, cerca de 100.000 pipas de vinho na vasta região
torreana. Mas, agora só pelos vinhos muito bons é que pagam 250 francos, o tonel16, ou um
pouco mais; ii) no entanto, ainda se encontra muito vinho por vender, tanto no município de
Alenquer, como nos do Cadaval, Sobral, Mafra e Torres Vedras, mas pouco no de Arruda dos
Vinhos; iii) os vinhos de Alenquer e Torres Vedras são excelentes para lotes, tendo este ano
muita coloração e uma graduação média de 12º; contudo, sendo menos ricos em álcool do que
os de 1885 (que foram tão apreciados nos mercados estrangeiros) são iguais em cor, e alguns
até são mais encorpados, visto que não é raro encontrar vinhos com um teor de açúcares de 30
g/l de extrasseco, enquanto os de 1885 o teor máximo atingido foi de 27 g/l; iv) na própria vila
de Torres Vedras e nas suas imediações estão por vender adegas de vinhos muito iguais e muito bons, o que é de estranhar pelo facto dos negociantes poderem contar com a maior facilidade e economia para o seu escoamento através do caminho-de-ferro17.
O «meeting» da Ribaldeira viria a tornar-se o ‘balão-de-ensaio’ para a criação do «Sindicato Agrícola Regional de Torres Vedras» em 1897. Os estatutos deste sindicato foram aprovados por um despacho emitido pelo Ministério das Obras Públicas Comércio e Indústria –
Direção dos Serviços Agrícolas, datado de 13 de julho de 1897.
Assim, em conformidade com a carta de lei, de 3 de abril de 1896, é formada na região
de Torres Vedras uma sociedade denominada «Sindicato Agrícola Regional de Torres Vedras»,
composta por indivíduos de ambos os sexos, agricultores, proprietários ou rendeiros, ou profissionais em mais ou menos relações com a agricultura (art.º 1.º). A sede do sindicato é na freguesia de S. Pedro de Dois Portos, e a sua duração ilimitada (art.º 2.º) (SARTV, 1897).
No final do ano de 1897 foi constituída uma agremiação para a região de Torres Vedras, que se denominava como Liga Agrícola da Região de Torres Vedras. Esta associação foi
constituída por escritura notarial em Lisboa, no dia 27 de dezembro de 1899. Entre as duas instituições agrícolas de Torres Vedras (Sindicato e Liga Agrícola) foram criados e mantidos laços
de cooperação, visto que “o sindicato constituiu, em 1902, uma adega social e de seguida cedeu o direito de propriedade”18 à referida Liga Agrícola. Na realidade, esta associação realizava
assembleias-gerais em Lisboa, o que facilitava os vínculos com a administração central, isto é,
em março de 1902 é concedido “pelo ministro das obras públicas a criação da adega regional
torreana à Liga Agrícola da Região de Torres Vedras”19, a qual teve como primeiro mestre de
adega, Alberto Batalha Reis que era filho do enólogo António Batalha Reis. As influências e
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pressões (sindicato) e os vínculos (liga agrícola) com a administração central justificam as alterações posteriores que se verificam na região.
Com a reforma do ensino agrícola, em 1899, a escola de viticultura passa a ser denominada como Escola de Operários Rurais «Ferreira Lapa». Deste modo, esta alteração legislativa acaba por suprimir os cursos de ensino em diversas escolas agrícolas como as de Faro,
Ponte de Lima e a de frutaria de Castelo de Paiva. Com esta alteração as escolas agrícolas da
Bairrada e de Torres Vedras passaram a ser destinadas ao ensino manual dos operários, por
meio da exploração económica da cultura da vinha, sem prejuízo da cultura de outras plantas
apropriadas à região20.
Em 1901, a instituição passou a ser designada como Estação Torreana de Fomento
Agrícola e no ano letivo de 1901/1902 estavam matriculados 10 alunos regentes do tirocínio
prático, os quais foram todos aprovados nos exames. O ano letivo seguinte acabaria por ser o
derradeiro e dos 6 alunos, que frequentaram esta instituição, 5 foram aprovados nos exames
realizados em 22 de outubro de 1903.
A regeneração da vinha portuguesa através da introdução do ensino agrícola e da utilização de novas técnicas (hibridismo e enxerta) veio contribuir para uma excessiva produção, na
Europa, para os mercados existentes e que originou uma forte concorrência dos países melhores colocados internacionalmente (França, Espanha e Itália) sobre os vinhos nacionais (Reis,
1999). Assim, em 1907 e 1908 são publicados normativos para impedir a plantação de novas
vinhas. A imposição em Torres Vedras foi regulada e controlada pelo administrador do concelho
sobre os regedores das paróquias, do seguinte modo:

Por carta de lei de 18 de Setembro de 1908 foi suspensa a faculdade
de plantar vinha, e por isso o administrador do concelho enviou carta
a todos os regedores para constar que na sua freguesia a partir de 24
do dito mês está proibida a plantação, devendo V. Sr.ª participar a esta administração, quando qualquer indivíduo ou proprietário esteja fazendo alguma plantação de vinha, e indicar sempre testemunhas que
possam depor contra os transgressores desta lei21.
A situação de dificuldade no escoamento dos vinhos nacionais só foi alterada com o
confronto bélico da I Guerra Mundial. Todavia, em 1908 reclamava-se novamente, no município
de Torres Vedras, por uma escola de ensino agrícola. Mas o que aconteceu foi que, com a criação do Posto Agrário em Dois Portos, o desejado ensino agrícola transformou-se em centro de
pesquisa (Estação Vitivinícola Nacional), e em simultâneo extingue-se o Sindicato Agrícola Regional de Torres Vedras.
De facto, em 20 de junho de 1909, o Estado português adquiriu a Quinta da Almoinha,
e a partir de 13 de fevereiro de 1910 as suas atividades passaram a ser administradas pela Estação Agronómica de Lisboa. Depois da implantação da República é criado, nesta quinta, o Posto Agrário da Almoinha (1912), o qual passou a ser designado, no seguimento da legislação
publicada em 9 de Agosto de 1913, como Posto Agrário de Dois Portos, estando o mesmo sob a
alçada da 4.ª Região Agrária. Este posto passou a ter como finalidades “o estudo e esclarecimento das práticas agrícolas, tanto de origem cultural como tecnológica, e muito especialmente
as que dizem respeito à pomicultura e viticultura, e também com funções de instrução prática
agrícola entre a população rural”22.
Conclusões
O ensino agrícola regional através da Escola de Viticultura Ferreira Lapa teve uma curta
duração, a qual coincidiu entre o aparecimento da Filoxera em Portugal e a regeneração dos
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vinhedos europeus, que conduziu a um excesso na produção mundial de vinhos, o que localmente não facilitou o interesse neste tipo de ensino.
A frequência desta escola teve uma dimensão diminuta. Porém, é de realçar a formação
para jovens, operários e proprietários agrícolas que esta instituição possibilitou na região, o que
permitiu uma rápida recuperação dos vinhedos e uma substancial melhoria na qualidade do
vinho produzido, através da introdução de novas técnicas.
Comprovámos que o primeiro sindicato agrícola no município de Torres Vedras esteve
instalado, em Dois Portos, na Quinta da Almoinha, a qual tinha sido comprada em 1894 por um
importante negociante de vinhos da praça de Lisboa, Francisco Maria Bacellar. Entretanto, nos
derradeiros anos da monarquia constitucional, a situação vinícola encontrava-se numa crise
permanente com a dificuldade do escoamento dos vinhos nacionais, a restrição ao plantio de
novas vinhas e a concorrência dos vinhos estrangeiros, quando o governo facilitou a importação
do álcool ao baixar o imposto para este produto.
Por outro lado, através da Liga Agrícola da Região de Torres Vedras concretizou-se, depois de um pequeno ‘hiato de tempo’, a substituição da Escola de Viticultura Ferreira Lapa, que
não tinha uma grande frequência de alunos, pelo Posto Agrário da Almoinha, isto é, tentou-se
recuperar o extinto ensino agrícola, embora noutros moldes.
Notas
1

A Ribaldeira foi um município português até 24 de outubro de 1855, tendo sido depois desta data inte-

grado no município de Torres Vedras. O município da Ribaldeira era constituído pelas freguesias de Dois
Portos e S. Domingos de Carmões.
2

Ferreira Lapa foi um reconhecido agrónomo, professor e académico. Com origens modestas iniciou a sua

educação na Casa Pia de Lisboa, onde se distinguiu dos restantes alunos pela sua viva inteligência. Em
seguida transitou para o Real Colégio dos Nobres e ingressou na Escola Médica Veterinária do Salitre. Como concluiu o seu curso com elevada classificação e distinção foi nomeado lente daquele estabelecimento
de ensino, acabando por transitar para o Instituto Agrícola quando este foi criado em 1852, fazendo parte
do seu corpo docente como professor das cadeiras de Física e Psicologia, tendo também sido diretor deste
Instituto. É considerado o fundador da Ciência Agronómica em Portugal, ao publicar vários trabalhos, entre os quais, Tecnologia rural e Química Agrícola, e contribuiu bastante para o êxito da exposição dos produtos agrícolas portugueses, nomeadamente, na Exposição de Londres em 1862 (GEPB, 195-).
3

Estes postos tinham como finalidades ensinar e divulgar os tratamentos por inseticidas e a cultura e en-

xertia das vinhas americanas (Martins, 1991).
4

Doença da vinha que é provocada por insetos hemípteros – Phylloxera vastatriz. Estes insetos provoca-

ram a devastação dos vinhedos na Europa, porque foram introduzidas na Inglaterra, entre os anos de
1858 e 1863, através de videiras importadas da América-do-Norte como forma de combater o oídio. Esta
praga acabaria por ser confirmada em França em 1868 e em poucos anos dizimou os ricos vinhedos franceses, tendo em seguida alastrado para outros países como Portugal (GEPB, 195-).
5

Tinham como principais funções a vigilância dos estudantes.

6

Verba depositada por Luzia da Conceição à ordem do Diretor da escola.

7

In A Vinha de Torres Vedras, 1895b, p1.
In A Semana, 1892b, p. 1.

8
9

Antiga medida de capacidade para líquidos, que variava de região para região, mas em média corres-

pondia a 25 litros (GEPB, 195-).
10

In A Semana, 1892a, p. 1.
In A Vinha de Torres Vedras, 1899a, p.3.
12
Idem, 1894a, p.3.
13
Idem, 1894b, p.4.
11
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14
15
16

Idem, 1895a, p.4.
Idem, 1900, p.3.
Vasilha de aduelas para vinhos, de grande dotação, o equivalente a duas pipas (840 litros) (GEPB, 195).

17

In A Semana, 1887, p.1.
In Folha de Torres Vedras, 1902a, p.2.
19
Idem, 1902b, p.1.
20
In Vinha de Torres Vedras, 1899b, p3.
21
In Folha de Torres Vedras, 1908, p.1.
22
In Estação Vitivinícola Nacional. Disponível em: http://www.inrb.pt/fotos/editor2/inia/evn.pdf. Acesso
18

em: 14 de maio de 2012.
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O presente texto faz parte da pesquisa Liceu Francês no Rio de Janeiro (19151965): instituições escolares e difusão da cultura francesa no exterior em que se procurou compreender o processo de constituição, criação e desenvolvimento do Liceu Francês ao
Colégio Franco Brasileiro no recorte temporal que se iniciou com a sua fundação no ano de
1915 e terminou no seu cinqüentenário no ano de 1965.
Tratando-se dos pertencimentos da instituição escolar com sua parte francesa o primeiro ponto central é o próprio nome Liceu que embora fosse utilizado de modo diferente de
sua condição francesa [estabelecimento constituído para os três últimos anos anteriores a entrada na universidade] sugeria uma marca identitária. O termo Liceu na História da Educação
Brasileira se referiu a uma série de Instituições escolares constituídas ainda no Império e no
início do século XX indicando simbolizando prestígio, constituindo-se em um diferencial no seu
em torno e ainda como uma escola para poucos. Portanto, o próprio uso do termo Liceu aqui
no Brasil desvelou possivelmente, para o imaginário de prestígio que trazia o termo.
Assim, a origem da palavra Liceu se relaciona a Aristóteles, e, portanto aos estudos de
filosofia e à escola por ele fundada, voltada para o saber e a ciência instalada em Atenas no
século IV A.C. Assim,
Consta que o Liceu de Aristóteles, além do edifício que o constituía,
era célebre por seu jardim, ao qual se acoplava uma alameda para
caminhar; que os contemporâneos chamavam de peripatos: “passeio
por onde se anda conversando, motivo pelo qual a escola aristotélica
foi chamada peripatética, seja como referência à alameda, seja como
referência ao fato de que Aristóteles e os estudantes passeavam por
ali discutindo animadamente filosofia.1
Por outro lado, apontando para a importância dada ao prédio, à arquitetura e aos jardins como espaços de encontro com o outro, indicando a alteridade como um dos modos de
nos constituímos enquanto indivíduos sociais. A arquitetura escolar dos Liceus tem no pátio interno o lugar do encontro, da circulação entre os espaços escolares, indicando para uma das
identidades do estabelecimento escolar. No Liceu esse pátio, chamado de pátio das árvores
servia de espaço para o coletivo nas formas dos alunos, mas também para o espaço do improviso das brincadeiras realizadas nos recreios escolares.
Os Liceus franceses no Brasil foram criados nas duas primeiras décadas do século XX,
revelando as relações franco-brasileiras. O Liceu do Rio de Janeiro, diferentemente, do Liceu de
São Paulo recebeu a denominação de Lycée Français enquanto o de São Paulo desde sua criação foi reconhecido como Lyceu Franco-Brasileiro de São Paulo. As diferentes denominações
por que passou o Liceu RJ indicaram as escolhas, as estratégias e as imposições que fizeram
parte da existência escolar na sua relação com a história franco-brasileira. Desse modo, a pesquisa transitou o olhar para as duas culturas, ou seja, a brasileira e a francesa com suas diferentes especificidades.
A arquitetura escolar foi outra chave que sugeria identidades de uma escola francesa
no Rio de Janeiro. A fachada do prédio indicava já seus pertencimentos franceses. O pórtico
indicando um traçado do Arco do Triunfo2 e uma arquitetura francesa com a inscrição inspeção
permanente foi sugerindo o significado de obra monumento numa perspectiva francesa. A constituição do Liceu representava, possivelmente, naquele arco a vitória de um processo, ou seja,
o da idéia da constituição do Liceu, que, aliás, sabemos que é a representação dos outros liceus
espalhados pelo mundo. A inscrição inspeção permanente foi inscrita, certamente, para ficar
guardada na memória e registrar um processo, uma labuta de esforço empreendido para alcançar o reconhecimento pela legislação brasileira da instituição.3
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Interessante foi perceber que o prédio escolar foi projetado para dentro, indicando a
idéia da escola distante de todo contato com o exterior.4 O espaço escolar, possivelmente, com
regras fixas e novos modos de comunicação, foi formando, portanto um importante
monumento urbano onde a comunicação com o exterior indicava o prestígio dessa Escola
Francesa. O espaço escolar, circunscrito aos muros escolares apontava para uma função
reguladora e um tempo diferenciado, inclusive das outras instituições escolares. Ali no Liceu era
o tempo circunscrito ao tempo franco-brasileiro. A centralidade se reportava a difusão da
cultura francesa no nome das salas homenageando personalidades francesas, nas placas
indicativas dos diferentes espaços traduzidas para o francês, nas estátuas e símbolos franceses
encontrados nos diversos espaços internos do prédio escolar.
Na perspectiva de uma construção para dentro de si mesma, o pátio interno,
diferentemente do espaço da sala de aula era o espaço da sociabilidade, do espontâneo,
embora tivesse o controle por sua própria localização no projeto do edifício escolar, era onde
tudo se via. O pátio era o lugar do encontro coletivo, da forma, do canto dos hinos nacional
francês e brasileiro, e também o espaço do contato-confronto das diferentes culturas que
faziam parte do universo escolar.
As salas com saída para o pátio das arvores indicavam saídas para uma circulação
coletiva, e onde se encontravam as saídas para o espaço das quadras e dos outros blocos de
prédios que se ligavam neste lugar central, indicando esse espaço central de sociabilidade como
uma característica da arquitetura escolar dos Liceus.
O destaque dado ao ensino de francês em atividades também suplementares, indicando
que a estrutura central sugeriu um tempo mais amplo para a cultura francesa e em particular
para o modelo de ensino francês. Portanto, o número de professores de francês em relação ao
de outras disciplinas como, por exemplo, inglês, indicou , como o francês era compreendido de
modo diferenciado.
A circularidade de pessoas, sobretudo, dos professores franceses, era outra possível
marca do pertencimento francês. Os professores agrégés vinham por um tempo determinado,
assim, também traziam consigo suas experiências não só francesas, do modelo francês, mas de
outros liceus em que possivelmente tivessem também participado sugerindo, assim, pertencimentos franceses também com o coletivo de professores do Liceu.
A consulta aos diferentes arquivos e fontes indicou que o processo de constituição e
criação esteve relacionado à parte da elite brasileira formada, sobretudo pelos francófilos, e
relacionada a um momento determinado das relações franco-brasileiras e da política cultural
francesa (re) forçando a idéia de um estabelecimento francês no exterior para brasileiros.
O curso de teatro francês indicou para uma das atividades apontadas nos arquivos e que possa
ter contribuído para responder a indagação de como possivelmente era trabalhada essa
ambiência francesa que apontava para modos de ser e de fazer? Atividade essa, que na
participação, atuando ou assistindo indicava provavelmente um espaço de contato-confronto
com a cultura francesa e, portanto pode ter sido um modo de difusão da cultura francesa. Assim, nessa prática foram provavelmente sendo trabalhados modos de ser e fazer franceses que
se pretendia integrar naquele espaço-tempo. O acervo iconográfico revelou a importância dessa
prática, que exercia um modo de contato com outras leituras de mundo e cultura apresentadas
aos alunos do Liceu.
Na perspectiva da ambiência francesa, o Arquivo Escolar apresentou, ainda sobre o ensino do francês, materiais usados em diferentes temporalidades, indicando esse modelo de língua e cultura. Dos primeiros filmes-diálogos de iniciação ao francês como nas cantigas de roda
francesa que fazem parte do universo infantil se encontravam diálogos e ritmos que mostraram
indícios do modo francês.
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fitas - AECFB discos de vinil e filmes - AECFB
Tomando como exemplo, o livro didático francês o conjunto de livros Maugé bleu, que
fizeram parte dos livros usados pela instituição, na seção brasileira e por isso recomendado pelo
diretor de estudos franceses, foi possível perceber como essa coleção traduziu de modo exem-

plar, a concepção do ensino da língua e da civilização francesas.5
Ainda sobre os objetos que indicaram para a construção dessa ambiência francesa os
diferentes bustos da Marianne6 faziam parte da alegoria francesa da instituição escolar. Perceber os lugares onde se dispunham essas Figuras implicou relacionar a localização da Figura da
Marianne e o que simbolizava esta decoração naquele determinado lugar. Signo da República
francesa posto no hall de entrada indicando ser aquela instituição o espaço de uma cultura
francesa. Outro lugar de destaque para a Figura da Marianne foi a sala de aula. Os bustos de
gesso faziam parte das atividades das aulas de desenho e artes, assim, a ambiência francesa a
partir da simbologia da Mariane foi para o interior da classe, nas aulas de arte e relacionandose arte - cultura francesa, a partir do modelo do busto da Marianne.

Marianne AECFB
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O presente artigo tem por objetivo investigar o acesso à carreira de inspetor escolar em
Santa Catarina, a partir da reforma educacional de 1946. Buscamos analisar o papel distintivo
da profissão, a partir da análise de textos legislativos que regulamentaram os concursos de ingresso à carreira no Estado catarinense, localizado na região Sul do Brasil, entre os anos de
1946 a 1970; assim como a literatura científica que aborda a temática. Recorremos ainda, a
depoimentos1 de professoras aposentadas que atuaram no período assinalado a fim de identificar indícios acerca da representação associada aos inspetores escolares, que se caracterizava
não somente como um lugar de prestígio, mas como uma posição profissional almejada.
Ao tratar da constituição dos sistemas de ensino e do processo de profissionalização
dos educadores ancoramo-nos em Antônio Nóvoa (1991) que ao analisar o processo histórico
de profissionalização do professorado em Portugal evidencia um conjunto de normas e valores
que compõem o estatuto social e econômico dos professores, que é demarcado por um corpo
de conhecimentos e técnicas. Suas reflexões subsidiam a análise empreendida sobre as reformas ocorridas em terras catarinenses, de modo especial do acesso ao concurso de inspeção, os
quais podem dessa maneira, ser compreendidos como um suporte legal para o exercício do
magistério primário, que se inscreve num “movimento de secularização da educação e de estatização do ensino” (p.15). Nesse processo, o inspetor escolar em Santa Catarina, ocupa uma
função importante no reordenamento da educação e na ação de modulação das práticas dos
professores que formam as novas gerações.
A condução metodológica do estudo buscou referência no modus operandi de Pierre
Bourdieu (2009), ou mais propriamente no que ele denomina de "modo de pensar relacional".
Essa perspectiva relacional nos desafia a compreender a relação estabelecida entre o que é
prescrito nos textos legislativos que regulamentaram os concursos para ingresso na carreira de
inspetor escolar e o modo como às professoras aposentadas descrevem o “ritual de instituição”
que realizaram para ascender por intermédio do concurso público ao almejado cargo de inspetor escolar.
O texto adota como questão orientadora a seguinte indagação: É possível identificar
nos depoimentos das professoras aposentadas, indícios de que os concursos de acesso ao cargo de inspetores escolares constituíam-se naquilo que Bourdieu denomina como o “concurso
dos concursos”?
Para investigar a questão indicada, pensamos ser necessário estabelecermos um vínculo entre fontes e perguntas. Nesse sentido, precisamos nos atentar para alguns cuidados como
nos alerta Clarice Nunes (1992)
As fontes escritas, orais ou iconográficas, enquanto marcas transitórias de comportamento modelado, mostram-se estranhas, elípticas,
incoerentes, suspeitas, tendenciosas, contaminadas, vivas. A motivação para o seu deciframento passa pelo pensamento que, por aproximações sucessivas, se ensaia. O que dá inteligibilidade ao texto
histórico são as perguntas que o orientam. (p.158)
Esperamos que a questão elencada nos auxilie a percorrer os meandros da história dos
inspetores escolares no Estado catarinense. Atentar-nos-emos para as indicações de Edward
Hallet Carr (1996), que nos indica que ao pesquisador não caberá a pretensão de julgar aquele
passado a partir dos valores do presente. Ao contrário, quem investiga deverá considerar que
tais fontes só obterão significado se entendidas como expressão do movimento histórico que
ocorria naquele espaço e tempo circunscrito. Na intenção de compreender o contexto no qual
emerge os concursos para inspetores escolares, realizamos uma breve incursão na história.
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O cenário das reformas e seus idealizadores
Para compreender o contexto das reformas ocorridas no período pesquisado e os desdobramentos na esfera dos concursos públicos, assim como a origem das representações de
inspeção escolar apropriadas pelos profissionais da educação, parece ser importante recuar um
pouco no tempo para conhecer os principais mentores das reformas educacionais em terras
catarinenses.
A reforma aprovada, em 1911, pelo professor paulista Orestes Guimarães, que se destacou pela criação de grupos escolares, os quais foram pautado no modelo educacional do Estado de São Paulo. Durante a época de abrangência da reforma de Orestes Guimarães – 1911 a
1935 – ocorreu um grande crescimento da rede de ensino estadual, contudo muitos críticos
consideravam que a escola primária catarinense desse período era demasiado intelectualista. Ao
ser contratado pelo Governo do Estado de Santa Catarina em 1910, Orestes Guimarães teria às
tarefas de:
1) Apresentar regulamentos, regimentos, programas e horários para o
aparelhamento escolar existente e criar-se, a saber: a) Reforma da
Escola Normal; b) Reforma das Escolas Isoladas; c) Criação das Escolas Reunidas; d) Criação da Inspeção Escolar. 2) Instalar, organizar e
dirigir, in loco, a vista dos professores do Estado, os novos tipos de
escolas, introduzindo os novos métodos didáticos a serem adotados;
3) Inspecionar as escolas reorganizadas e organizadas, acompanhado
dos primeiros inspetores estaduais nomeados, instruindo-os (Teive,
2008, p.72).
Apesar do esforço empreendido por Orestes Guimarães, com sua saída de cena, evidenciava-se a penúria da instrução no Estado, descrita em 1927 por Mâncio Costa, então diretor da Instrução Pública, para quem as condições em que se encontravam o ensino não eram
nada alentadoras.
Os prédios escolares, em sua maioria, necessitavam urgentes reparos;
o último fornecimento de material escolar aos estabelecimentos de
ensino datava de 1920; os aluguéis das escolas públicas viviam em
constantes e angustiosos atrasos; os professores reclamavam que o
horário escolar era demasiadamente exíguo para esgotar o complexo
programa de ensino; as diárias que os Inspetores Escolares recebiam
durante suas viagens, eram insuficientes; o professorado das Escolas
Isoladas não era pago em dia e havia docentes que não recebiam
seus proventos há um ano. (Fiori, 1975, p.140)
No ano de 1935, sob o comando do professor Luiz Sanchez Bezerra da Trindade o Estado catarinense aprova nova reforma do ensino que ficaria conhecida como “Reforma Trindade” que não teve a mesma amplitude e organicidade que a reforma levada a efeito por Orestes
Guimarães.
No período do Estado Novo, “a educação foi transformada em uma atividade estritamente controlada por leis e regulamentos, e o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação em órgãos de registro, fiscalização, controle formal do cumprimento desses dispositivos
de lei” (Fiori, 1975, p.157). O critério de competência era circunscrito a quem tivesse capacidade de respeitar as leis e de cumprir as ordens. Em 1944 instituiu-se a padronização da escrituração escolar que deveria ser minuciosamente cumprida. O Departamento de Educação adotava
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um rigor formal, do qual se desdobravam a ação dos inspetores escolares cuja responsabilidade
era qualificar o sistema de ensino.
O Estado de Santa Catarina aprovou em 1944 o decreto nº 2.991, de 28 de abril, que
determinava que a Escola Nova devesse ser posta em prática imediatamente. Tal decisão fez
com que isso ocorresse apenas no plano legal. O Estado desejava sintonizar-se com ideários e
reformas federais, pautados nos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP.
Em 1946, o Estado de Santa Catarina aprova nova reforma educacional. De acordo com
Fiori (1975), a base fundamental dessa reforma foi à adaptação do sistema de ensino estadual
as determinações das Leis Orgânicas do Ensino Primário e Normal aprovadas no ano de 1946
no âmbito federal2. Convêm ressaltar que durante o período de 1935 a 1950, o cenário da
Instrução Pública do Estado foi ocupado pelos respectivos inspetores escolares: Luiz Trindade,
João dos Santos Areão e Elpídio Barbosa. O poder de mando ora concentrava-se na mão de um
ora de outro que passaram a ser conhecidos como “a santíssima trindade da educação”. (FIORI, 1975, p.149). O principal mentor da reforma do ensino primário em terras catarinenses neste período foi Elpídio Barbosa, o mais jovem do trio que tivera rápida ascensão na carreira do
magistério3.
Elpídio Barbosa reconhecia que tais reformas promovidas nacionalmente permitiam
maior eficiência e dinamismos a administração da educação quando comparadas ao período
histórico anterior; marcado pela centralidade administrativa característica do período ditatorial
do Estado Novo. Entretanto, reconhecia que a educação pública em Santa Catarina ainda não
havia abandonado as raízes histórias da reforma de 1911.
No que se refere ao ensino primário, da reforma Elpídio Barbosa resultaram a aprovação dos seguintes textos legais: Lei Orgânica do Ensino Primário, complementada pelo Regulamento para os Estabelecimentos de Ensino Primário, Programa para os Estabelecimentos de
Ensino Primário e Regulamento para o Serviço de Inspeção Escolar. O último regulamento foi
aprovado no dia 12 de dezembro de 1946 que atribuía aos inspetores escolares lugar de destaque na reorganização do ensino catarinense.
Fiori (1975) destaca no período o aspecto controlador e fiscalizador da inspeção escolar, demarcado entre os artigos 7 e 15, do Regulamento para o Serviço de Inspeção Escolar
definido pelo decreto n. 3.733 de 12 de dezembro de 1946. Eram atribuições desses profissionais:
- Fazer cumprir Leis e regulamentos;
- Orientar os Diretores e Professores no trabalho educativo;
- Verificar o estado do mobiliário e dos objetos escolares;
- Informar sobre a dedicação e competência dos Diretores e docentes;
- Presidir as Reuniões Pedagógicas;
- Realizar os exames finais das Escolas Isoladas;
- Apresentar relatório de atividades ao Inspetor Geral do Ensino;
- Aplicar e propor a aplicação de penas;
- Visitar frequentemente os estabelecimentos de ensino, lavrando termo de suas impressões;
- Orientar e fiscalizar os livros de escrituração da escola, a matrícula, a frequência, a
disciplina, o aproveitamento, os recreios, os planos de aula, o desenvolvimento do programa de ensino, as provas mensais, os cadernos de exercícios diários dos alunos e os
trabalhos manuais.
Como é possível constatar, a inspeção escolar ocupava um lugar de destaque na ação
de reorganizar o ensino catarinense. Os inspetores deveriam incorporar padrões de eficiência
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para avaliar o trabalho do diretor, dos professores, dos funcionários administrativos e dos alunos. Esse controle ostensivo é permeado por uma racionalidade técnica, que em certa medida
fornece vestígios de como se consolidava o sistema de ensino estatal.
Segundo Fiori (1975), a partir das indicações de Anísio Teixeira, inicia-se um processo
de descentralização da administração e da orientação pedagógica do sistema público de educação de Santa Catarina. Ainda que a proposta não tenha se consolidado na íntegra, pode afirmar-se que inspirou a criação das Delegacias de Ensino4, que descentraliza em 1955 os serviços
de inspeção escolar. Nesse processo de constituição de um sistema de ensino constatamos um
progressivo movimento:
A intenção estatal de educar as massas pode ser exemplificada na
forma como a máquina burocrática vai gerir o ensino, na obrigatoriedade da freqüência à escola, bem como nas alterações verificadas na
nomenclatura dos setores estatais responsáveis pelos sistemas educativos. Aos poucos, estes setores vão deixando de ser responsáveis pela “instrução”, para serem nomeados como responsáveis pela
“educação” do povo, e não é por acaso que este cenário serve de pano de fundo para a definição da escolaridade obrigatória (Gaspar da
Silva, 2004, p.33).
Na década de 1960, o Departamento de Educação foi transformado em Secretaria de
Educação e Cultura e Elpídio Barbosa foi o assessor que conduziu a reestruturação, tendo em
1963, durante o governo de Celso Ramos, assumido o cargo de Secretário da Educação e Cultura do Estado de Santa Catarina.
Segundo Teive (2002), neste período em Santa Catarina foram empreendidas algumas
ações como a criação da Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina-UDESC, o
Conselho Estadual de Educação e a aprovação dos decretos:
a) nº 712, de 26.09.63, que instituía o regulamento do ensino primário;
b) nº 773, de 07.10.63, que tratava sobre a avaliação do rendimento escolar;
c) nº 105, de 22.02.63, que dispunha sobre a organização do ensino normal.
O último decreto e a Lei nº 3.191, de 08.05.63, viabilizou em Santa Catarina as
Diretrizes instituídas pela Lei Nacional de Educação, 4.024/61, que conservou as mesmas determinações da Lei Orgânica do Ensino Normal, editada em 1946. Dentre as finalidades do Ensino Normal, caberia a instituição educativa habilitar os administradores, orientadores e
supervisores primários e pré-primários.
Posteriormente, na esfera federal é sancionada a reforma universitária instaurada pela
Lei 5540/68, que instituiu formação em nível superior para os especialistas nas funções de administradores, planejadores, inspetores, supervisores e orientadores. Ainda, segundo Fiori
(1975), neste contexto, em 1970, o cargo de inspetor escolar no Estado de Santa Catarina foi
então transformado em Coordenador Local de Educação, e os Grupos Escolares substituídos
pelas Escolas Básicas, com oito anos de escolaridade obrigatória. Assim, a inspeção deixou de
ser realizada nos moldes até então existentes.
Os concursos públicos de acesso ao posto de inspeção escolar
As diferentes fases da vida dos indivíduos são marcadas por rituais de passagem, afirmam desde muito tempo diferentes estudos antropológicos5. Na infância e adolescência, esses
ritos são inúmeros. Alguns acontecem com bastante proximidade uns dos outros, como o batismo, a primeira comunhão, a descoberta do sexo, a conquista ou perda de um amigo, o na-
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moro, a troca de instituição escolar, a mudança de cidade, o casamento. O concurso também é
um ritual, mas, no entender de Bourdieu (1998), ele pode ser mais bem explicado quando o
compreendemos como um dispositivo gerado por uma instituição e não apenas como um ritual
de passagem. A função social do rito, a significação social da “fronteira mágica” que separa os
candidatos aprovados dos reprovados e as possíveis transgressões são questões que somente
podem ser respondidas pela instituição que instaura e legitima o ato ritualístico. Para Bourdieu:
Falar em rito de instituição é indicar que qualquer rito tende a consagrar ou a legitimar, isto é, a fazer desconhecer como arbitrário e a reconhecer como legítimo e natural um limite arbitrário, ou melhor, a
operar solenemente, de maneira lícita e extraordinária, uma transgressão dos limites constitutivos da ordem social e da ordem mental a
serem salvaguardados a qualquer preço. (Bourdieu, 1998, p. 98)
Ao marcar solenemente a passagem por uma linha que instaura uma divisão da ordem
social, o rito chama a atenção para a passagem quando, na verdade, o que importa é a linha,
alerta-nos Bourdieu (1998). A separação que essa linha opera e o que ela deixa de um lado e
do outro é o que precisamos indagar e procurar compreender quando se trata de analisar um
concurso. Os agentes que passam pelo ritual e conseguem ter sucesso são distinguidos. Compõem-se um “grupo instituído” que deixa para trás um “conjunto oculto”. Ao tratar de maneira
diferente os aprovados e reprovados, o rito consagra a diferença e constitui em distinção legítima os seus resultados.
Segundo Bourdieu (1998), toda seleção é também separação e “eleição” dos “eleitos”.
Ao separar os candidatos pelo concurso, instaura-se uma linha de separação, realizando-se o
“milagre da eficácia simbólica”. Esse dispositivo é considerado “provação”, o que faz com que a
formação seja também ascese, e a competência técnica se traduza em competência social. Toda seleção se torna, portanto, uma espécie de luta pela vida, que tende a fazer de cada um o
adversário, senão o inimigo. Isso supõe imprimir no corpo e no espírito dos concorrentes disposições exigidas e reforçadas por essa forma escolar de luta de todos contra todos. Quando a
competição termina e se obtêm os resultados, os aprovados e os reprovados assumem novas
identidades. “O ato de instituição é um ato de comunicação de uma espécie particular: ele notifica a alguém sua identidade, quer no sentido de que ele a exprime e a impõe perante todos
[...], quer notificando-lhe assim com autoridade o que esse alguém é e o que deve ser” (Bourdieu, 1998, p. 101).
No processo de estatização do ensino, o Estado toma em suas mãos a regulamentação
dos concursos públicos para ocupação do cargo de inspetor escolar, que parece ser uma estratégia importante para o projeto de nacionalização do ensino em curso. Há uma convergência de
interesses, tanto do Estado, como do segmento dos professores que quer ascender profissionalmente, mas tal relação engendra um poder simbólico exercido pelo Estado.
A submissão à ordem estabelecida é o produto do acordo entre as estruturas cognitivas inscritas pela história coletiva (filogênese) e individual (ontogênese) nos corpos e as estruturas objetivas do mundo ao
qual elas se aplicam: a evidência das injunções do Estado impôs-se de
tanto mais poderosamente pelo fato de haver logrado impor as estruturas cognitivas segundo as quais ele é percebido. (Bourdieu, 2007,
p.214)
As leis que normatizavam o acesso à carreira de inspetor, a partir dos anos de 1946,
exigiam critérios específicos para os aspirantes ao cargo, dentre eles: o ingresso à carreira de
inspetor escolar seria feito por concurso de títulos e provas (sobre Pedagogia, metodologia e
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administração escolar), realizado anualmente entre os ocupantes da carreira de Diretor de Grupo Escolar com mais de cinco anos de exercício na função. (Lei nº 233, de 10 de dezembro de
1948); para se candidatar ao cargo de inspetor o candidato deveria ter percorrido uma trajetória profissional: atuado como professor normalista do quadro estadual e, para exercer este cargo seria necessário ter sido aprovado num concurso de provas e de títulos. Posteriormente ter
ocupado a função de diretor de grupo escolar e para ser diretor era necessário ter atuado, por
no mínimo, cinco anos como professor normalista (Lei nº 234 de 1948). Como se pode constatar, cada uma dessas passagens exigia a realização de um concurso, um ritual que marcava e
diferenciava a carreira.

A trajetória profissional das inspetoras escolares: memórias
Ao retrocedermos um pouco no tempo, conseguiremos identificar alguns indícios que
nos possibilitam compreender o prestígio, que os inspetores escolares no período de 1940-1970
desfrutavam no imaginário das professoras. A descrição realizada pela imprensa um século antes (1858) no jornal O Cruzeiro do Sul, da capital da província, dá a dimensão da importância
da instrução e do status exercido pelo Inspetor Geral de Instrução, assim descrito:
A instrução é uma árvore, cujos ramos se esgalham do tronco, que é
por assim dizer a base ou a substância dessa mesma árvore. [...] A raiz
desta árvore é o governo geral: o tronco é o governo provincial: os galhos com as suas folhas são os diversos ramos da instrução, personificados nos professores e discípulos; a seiva que alimenta esta árvore,
desde a raiz até a última folha é o inspetor geral. Já se vê, pois de que
importância é a função do inspetor-geral num sistema de instrução.
(Mar.,1858, p.8- Grifo nosso)
Essa descrição de meados do século XIX nos auxilia a compreender a responsabilidade
inicialmente depositada na inspeção e as representações presente no discurso das professoras
aposentadas um século depois, quando o processo de descentralização de ações do Estado se
intensifica e o controle torna-se mais ostensivo. Na esfera micro, nas longínquas escolas o inspetor escolar exerce seu poder, ele é o porta-voz do Estado, aqui entendido como:
[...] aquele a o qual cumpre, ou cabe, falar em nome da coletividade;
é ao mesmo tempo seu privilégio e seu dever, sua função própria, em
suma sua competência (no sentido jurídico do termo). A essência social é o conjunto destes atributos e destas atribuições sociais que o
ato de instituição produz como ato solene de categorização que tende
a produzir o que ele designa (Bourdieu,1998, p.101).
Nesse sentido, a competência do inspetor pode ser traduzida pela sua ação de controle
exercida sobre os professores e as instituições de ensino. As visitas de inspeção marcaram de
forma indelével e visceral a trajetória de vida das professoras. Algumas professoras criavam
uma imagem temerosa do inspetor, como é explicitado no testemunho da professora que atuou
nas escolas catarinenses na década de 1950:
O inspetor escolar quando se apresentava [...] ele chegava de surpresa. Então, o professor tinha que estar desenvolvendo seu trabalho. Tinha que estar com o programa em dia, sim! Porque ele

CD-ROM DE ATAS | 1860 | COLUBHE 2012

chegava de surpresa, ele nunca avisava, ele nunca apresentava o
cronograma dele [...] era surpresa, [...] pra ver como estava o desempenho do colégio. O inspetor escolar chegava no meu grupo e
ele dizia: “- Hoje eu vou acompanhar a sala do terceiro ano.” Ele
ficava a manhã inteira no terceiro ano [...]. A tarde ele dizia: “Hoje eu vou assistir todas as aulas do professor do primeiro ano.”
Ele ficava tantos dias, quantas classe tivesse, assim eram as escolas estaduais (Professora Margarida, XX, década de 1950,18 de
novembro 2010, p.7).
Em contrapartida, em outros depoimentos constatamos alusões da figura do inspetor
escolar como uma autoridade que por intermédio da escrituração da escola, poderia também
descrever elogios e reconhecimentos a atuação das professoras. “A gente tinha um livro de
termo de visita, [...] ele escrevia tudo. Ele mandava uma cópia disso para a secretária de educação e [...] dependendo do termo que o inspetor mandava, ela mandava o louvor ou o elogio”
(Professora Bromélia, XX, década de 1950, 17 de setembro de 2010, p. 6)
Fischer (2005, p.232) adverte que “o discurso que glorifica é o mesmo que ordena e vigia”. Como podemos observar essa dinâmica é facilmente identificada nos testemunhos das
depoentes, nos quais o caráter de fiscalização e controle da inspeção está presente. Na configuração da hierarquia do sistema educacional em constituição, era delegada ao inspetor escolar a
atribuição de verificar nas escolas o ritmo em que seguia a tarefa de formar “cidadãos republicanos – civilizados, de maneiras amaciadas, disciplinados, sadios e trabalhadores ordeiros – que
assim poderiam contribuir para o desejado progresso social” (Vago, 1999.p.2).
Em Santa Catarina, é possível identificar, no depoimento da professora Margarida, um
refinamento dos critérios de seleção dos inspetores escolares. Por meio dos testemunhos, constatamos que os professores efetivos, com mais de cinco anos de mandato, podiam inscrever-se
no concurso para inspetor escolar, o que representava uma ascensão na carreira profissional.
No entanto, o processo de seleção não se restringia apenas ao momento ritualístico do concurso, pois existiam condições prévias a serem cumpridas antes da realização dos exames, como
podemos constatar:
Naquela época havia uma lei que professor estadual só poderia prestar concurso a diretor de escola após cinco anos de prática [...] com
exceção de quem já estivesse como diretor substituto no grupo por
dois anos e meio, teria direito a fazer e quando houve esse concurso
pra diretor escolar [...] os grupos escolares na época já estavam quase todos com as vagas preenchidas com diretores, muito poucos surgiam [...] não era realizado esse concurso de inspetor e de diretor
anualmente, já era mais espaçadamente. Aconteceu que eu já estava
a dois anos e meio respondendo pela direção do grupo quando houve
novamente o concurso pra diretor e eu me inscrevi e me preparei.
(Professora Margarida, XX, década de 1950,18 de novembro 2010,
p.8)
Os depoimentos das professoras aposentadas sobre a inspeção escolar revelam a representação que elas tinham sobre a função e qual o percurso por elas percorrido para ascender ao cargo de inspeção. É demonstrado que o processo de profissionalização docente passava
pelo ritual dos concursos públicos empreendidos pelo Estado, o que legitimava a autoridade,
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dava prestígio e promovia a distinção do inspetor escolar no quadro dos profissionais do magistério público estadual catarinense.

Algumas impressões...
Na memória das professoras aposentadas, entre as lembranças dos tempos de exercício
profissional, emerge as representações do inspetor escolar que nos auxiliou na constituição da
história do ensino catarinense. Quando indagadas sobre o inspetor escolar, a relação de controle e os dispositivos de regulação se evidenciam, revelando o previsto nos regulamentos de inspeção e o propósito do Estado de massificar a educação e construir uma organicidade do
sistema de ensino.
Parece-nos compreensível esse espaço de ambivalência ocupado pelo inspetor na memória das professoras, se por um lado representava controle, por outro representava a oportunidade de apropriar-se de critérios definidos pela política estatal que conferiam muitas vezes ao
professor uma posição de prestígio diante dos demais profissionais da escola. Por fim, identificamos também nos testemunhos menção aos critérios de seleção para a carreira de inspetor
escolar. Podemos afirmar que nos depoimentos das professoras aposentadas, há indícios de
que os concursos de acesso ao cargo de inspetores escolares constituíram-se no que Bourdieu
define como o “concurso dos concursos”. As entrevistadas mencionam a possibilidade de ascensão profissional e a intensificação da profissionalização docente tendo em vista a possibilidade
de inscrever-se no concurso para ingressar na carreira de inspetor.
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1 Essas entrevistas pertencem ao acervo do projeto: “Memória Docente: Os impactos do movimento de
escolarização em Santa Catarina sobre a carreira docente, identidades profissionais e o trabalho pedagógico de professores da rede estadual de ensino”. Projeto financiado pelo Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq. Coordenado pela Profª. Dra. Ione Ribeiro Valle, desenvolvido no âmbito do Grupo
de Pesquisa Ensino e Formação de Educadores em Santa Catarina/GPEFESC, que envolve pesquisadores
da UFSC e UDESC. (Processo 076 – 09 FR – 247344, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UFSC em 27 de abril de 2009).
2
O propósito era o de estabelecer uma maior articulação entre o estado e a esfera federal, visando um
maior dinamismo da administração primária e normal. Os professores catarinenses: Luiz s. B. Trindade,
João Areão, Antonieta de Barros e Irmã Bernwarda Michelle, forma responsáveis por realizar o estudo
que adaptava a legislação estadual a Lei Orgânica Federal do Ensino Primário, resultando no decreto
estadual nº 298 de 18 de novembro de 1946, que aprovou a Lei Orgânica do Ensino Primário do Estado
de Santa Catarina, que passou a ser constituído por duas categorias: Ensino Primário Fundamental,
(destinado as crianças de sete a doze anos e abrangia dois cursos: o elementar de 4 anos de duração e o
Complementar, que ministrava um ano de ensino) e Ensino Primário Supletivo (para crianças maiores de
treze anos de idade).
3
Elpídio Barbosa dirigiu o ensino público catarinense entre dezembro de 1940 a dezembro de 1950, tendo
ocupado inúmeros cargos na esfera educacional: foi professor primário, diretor de grupo escolar, inspetor
escolar, sub-diretor, superintendente, diretor do departamento de educação e secretário da educação e
cultura do Estado de Santa Catarina.
4
Destacamos o termo “delegacias”, observamos que a educação caminha paralela a uma preocupação
com a Guerra, a Justiça, a Segurança Pública, revelando o tom de controle que ela exerce sobre a
sociedade. A educação seria um dispositivo que garantiria a coesão social e ancora um ideal de segurança
nacional. Ocupa um lugar ambivalente, ela formata, mas também pode libertar, é reféns da sociedade,
mas algoz das crianças que por ela transitam sem ter acesso a justiça social.
5
A esse respeito, ver os trabalhos de Van Gennep (1978), Mauss (1974) e Lévi-Strauss (1970, 1986).
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O início
Em vinte de janeiro de mil oitocentos e noventa e sete, a Câmara Municipal de Viana do
Castelo dirigiu uma representação ao Rei, com o pedido da criação de uma escola mista de habilitação ao magistério primário, nesta cidade, baseando a sua pretensão no artigo quarenta e
dois, do decreto número um, de vinte e dois de dezembro de mil oitocentos e noventa e quatro.
Por decreto de um de fevereiro de mil oitocentos e noventa e sete, publicado no Diário do Governo, número vinte e seis, de quatro de fevereiro do mesmo ano, foi criada a Escola Distrital
de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo, mas que só começou a funcionar no
ano seguinte, tendo-se iníciado as aulas a quinze de outubro, de mil oitocentos e noventa e
oito. Pelo mesmo decreto que criou a escola, foi nomeado professor de pedagogia Tiago Augusto de Almeida, médico cirurgião pela Escola do Porto, que se vai ser o seu primeiro diretor. A
escola ficou instalada no palacete de Luís do Rego Barreto, antiga casa do general Luís do Rego, comprado pelo Estado e situado em frente ao largo de D. Fernando, junto ao Campo da
Agonia, nesta cidade. O piso térreo do edifício estava todo ocupado pela repartição telégrafopostal e o andar superior ficará a ser ocupado pela Escola de Desenho Industrial Nun’Álvares e
pela Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo, uma vez que a
Escola Nun’Álvares não ocupava todo o primeiro andar do edifício. Assim sendo, a Câmara Municipal pediu ao Ministério das Obras Públicas para que lhe fosse cedida uma parte do edifício
para, nessa área devoluta, ser instalada a escola de habilitação ao magistério, ficando numa
das suas salas a funcionar a escola primária anexa. A Escola Distrital deu início aos seus trabalhos com o material e utensílios comprados pela Câmara Municipal, e com os que já existiam na
antiga escola complementar do sexo masculino, dirigida pelo professor António Cândido Valença
e Lima, que desde o início vai fazer parte do seu corpo docente.
No primeiro ano letivo de 1898/1899, matricularam-se no curso de habilitação para o magistério, dezassete alunos do sexo feminino e dezoito do sexo masculino. Destes alunos, vinte e
dois frequentaram-no até ao fim do ano, não tendo dois deles feito exame, um ficou reprovado
no exame de passagem, tendo transitado, portanto, para o segundo ano, dezanove, sendo onze
do sexo feminino e oito do sexo masculino. Alguns dos alunos perderam o ano por faltas, entre
eles, duas alunas por motivo de terem estado doentes. Contudo, a maior razão das faltas foi devido à pouca aplicação dos alunos no estudo. Estes, quando não estavam bem preparados, faltavam, havendo alguns casos em que perderam o ano logo no seu início. Ao mesmo tempo,
funcionava o curso de ensino primário complementar, em que se matricularam sete alunos do
sexo feminino e dezassete alunos do sexo masculino, mas muitos deles abandonaram-no durante
o ano. Algumas alunas que, por motivo de não terem a idade regulamentar, não se puderam matricular no curso do magistério primário, frequentaram o ensino complementar como preparação
para a almejada matrícula no curso de habilitação ao magistério do ano seguinte.
O número total de alunos matriculados, até ao ano letivo de 1920/1921, foi de 582,
sem contar com o ano de 1907/1908, de que não temos dados (Documento 1). Foi variando de
35 alunos matriculados, no primeiro ano de funcionamento da escola, até 38 em 1920, havendo
um abaixamento na maior parte da primeira década do século XX, uma certa estabilização nos
anos seguintes e um aumento nos anos de 1918 a 1920. Os anos de menos alunos matriculados foram 1911/1912 com 6, 1916/1917 com 9 e 1906/1907 com 10. Com maior número de
matrículas temos 1899/1900 com 40, 1918/1919 com 46 e 1919/1820 com 55 alunos.

CD-ROM DE ATAS | 1867 | COLUBHE 2012

Documento 1
Alunos matriculados na Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo (1898/1899 a 1920/1921)

Não há dados do ano letivo de 1907/1908.
Fonte: Livro de matrículas dos alunos da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário
de Viana do Castelo (7/10/1898 a 21/12/1920).
O documento 2, mostra-nos que na maior parte dos anos letivos as alunas matriculadas
são em maior número que os alunos, excetuando os anos de 1898/1899, 1902/1903 e
1906/1907. Por vezes o seu número é bastante superior, como é o caso, entre outros, dos anos
de 1900/1901, 1901/1902 ou 1912/1913.
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Documento 2
Sexo dos alunos matriculados na Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana
do Castelo (1898/1899 a 1920/1921)

Não há dados do ano letivo de 1907/1908.
Fonte: Livro de matrículas dos alunos da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário
de Viana do Castelo (7/10/1898 a 21/12/1920).
Também a idade dos alunos não é uniforme ao longo dos anos letivos (Documento 3).
A maior parte dos alunos situa-se no grupo que tem entre 15 e os 19 anos. Nos anos de
1919/1920 e 1920/1921, já como Escola Primária Superior, a idade de entrada dos alunos baixa, tendo a maior parte entre os 11 e os 14 anos, como resultado da mudança na legislação
aplicável.
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Documento 3
Idade dos alunos matriculados na Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana
do Castelo (1898/1899 a 1920/1921)
Idade
1
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1
1
1
16
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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1
1913
8
7
3
2
1
1
1914
1
2
5
3
2
2
2
1
1
2
1
2
1915
6
3
5
1
3
3
1
1
1916
1
3
3
2
1917b
1
7
4
2
2
1
2
)
1918c
7 13
7
3
4
4
1
3
1
1
)
1919d 8 14 8
9
1
3
2
1
)
1920
6
8
9
7
4
1
2
1
TOTAL 1
2
1
2
6
12
7
5
3
2
2
2
1
1
2
5
4
4
2
7
6
3
4
3
5
7
7
4
0
2
1
a) Não há dados deste ano letivo; b) Não se sabe a idade de um aluno; c) Não se sabe a idade
de dois alunos; d) Não se sabe a idade de nove alunos.
Fonte: Livro de matrículas dos alunos da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário
de Viana do Castelo (7/10/1898 a 21/12/1920).
Como seria previsível, a esmagadora maioria dos alunos matriculados nasceu no distrito
de Viana do Castelo, seguindo-se a grande distância o distrito contíguo de Braga, e o não muito
distante do Porto (Documento 4).
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Documento 4
Naturalidade dos alunos matriculados na Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário
de Viana do Castelo (1898/1899 a 1920/1921)
Porto
Naturalidade Braga Guarda Lisboa
Vila Brasil Outros
Viana
do Cas- Real
Ano
telo
1898
2
33
1899
5
1
32
2
1900
3
27
1
1901
24
1
1902
1
1
32
1
1903
1
17
1904
3
1
10
1
1905
3
1
14
1
1906
1
8
1
1907a)
1908
3
2
1
18
1
1
1909
5
1
19
3
1
1910
3
2
13
1
1
1911
2
2
2
1912
2
32
1
1
1913
1
1
2
16
2
1914
1
1
3
18
1
1915
2
1
20
1916
1
8
1917
1
1
5
13
1918
5
1
2
34
3
1
1919
2
1
3
47
2
1920
1
1
3
33
TOTAL
43
4
8
30
470
9
4
13
a) Não há dados deste ano letivo.
Fonte: Livro de matrículas dos alunos da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo (7/10/1898 a 21/12/1920).
No terceiro ano da sua existência, no ano letivo de 1900/1901, a escola, com base na legislação entretanto publicada, passa a designar-se Escola de Ensino Normal de Viana do Castelo,
tendo mudado, novamente, no ano letivo de 1918/1919, a sua designação para Escola Primária
Superior de Viana do Castelo, passando, em mil novecentos e vinte e um, a chamar-se Escola
Primária Superior João da Rocha1.
Como Escola Primária Superior
Apesar do ensino primário superior ter sido instituído legalmente em vinte e nove de
março de mil novecentos e onze, só passados sete anos, no ano letivo de 1918/1919, entrou
em funcionamento, tendo sido decretada a sua extinção a quinze de junho de mil novecentos e
vinte e seis.
Na cidade de Viana do Castelo, no ano letivo de 1919/1920, puderam matricular-se os
alunos interessados com idade compreendida entre os doze e os quinze anos, que deviam para
o efeito apresentar uma certidão de idade, o certificado de habilitação do segundo grau do en-
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sino primário e atestado de vacina. O curso de três anos era de frequência gratuita e equivaleria ao quinto ano do liceu2.
Posteriormente, o Ministro de Instrução determinou não haver limite mínimo de idade,
desde que o candidato à matrícula tivesse como habilitação o exame de segundo grau3. Como
Cláudio Basto dizia, em dezasseis de outubro de mil novecentos e dezanove, na abertura solene
das aulas da Escola Primária Superior de Viana do Castelo, estas escolas “não são como em
geral se julga, exclusivamente destinadas à preparação de professores primários, mas sim consagradas ao complemento e desenvolvimento do ensino primário geral, tendo um fim altamente
educativo para indivíduos de todas as classes sociais”4.
Entre os anos de 1920/1921 a 1925/1926, registamos um total de 148 candidatos (Documento 5), com uma predominância do sexo masculino em relação ao sexo feminino, excetuando no ano letivo de 1924/1925. Neste ano, apenas se registaram seis candidatos. Tal facto
deverá estar relacionado com a extinção das Escolas Primárias Superiores (Decreto n.º 9354,
de 07/01/1924), aplicado a partir de 30 de março, e a posterior reabertura uns meses mais tarde (Portaria n.º 4281, de 19/11/1924).
Documento 5
Alunos candidatos à Escola Primária Superior de Viana do Castelo (1920/1921 a 1925/1926)

Fonte: Livro de termos dos exames de admissão à Escola Primária Superior de Viana do Castelo
(16/12/1920 a 30/07/1925).
A idade dos candidatos à Escola Primária Superior situa-se principalmente nos 11 a 14
anos, não se registando exceto num caso com 29 anos, nenhum candidato com mais de 18
anos (Documento 6).
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Documento 6
Idade dos alunos candidatos à Escola Primária Superior de Viana do Castelo (1920/1921 a
1925/1926)
Idade
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29
Ano
1920
9
8
11
8
4
1
1
1
1921
1
6
1
6
1
2
1
1922a) 2
8
7
5
3
2
1
1923
4
4
7
10
2
2
1
1924
3
1
1
1
1925
5
7
5
1
1
1
TOTAL
7 32 33 38 16 9
5
2
2
0
0
0
0
1
a) Não se sabe a idade de dois alunos.
Fonte: Livro de termos dos exames de admissão à Escola Primária Superior de Viana do
Castelo (16/12/1920 a 30/07/1925).
Como acontecia desde o início da Escola, a grande maioria dos candidatos nasceu no distrito de Viana do Castelo, seguindo-se a grande distância o distrito do Porto e, não havendo, surpreendentemente, qualquer candidato do distrito de Braga (Documento 7).
Documento 7
Naturalidade dos alunos candidatos à Escola Primária Superior de Viana do Castelo (1920/1921
a 1925/1926)
LisPorto Viana do
BraOuNaturalidade Braga Guarda
Vila
boa
sil
tros
Real
Castelo
Ano
1920
1
1
3
39
1921
17
1
1922
2
27
1
1923
2
26
1
1
1924
2
4
1925
1
1
18
TOTAL
0
1
4
8
131
1
1
2
Fonte: Livro de termos dos exames de admissão à Escola Primária Superior de Viana do Castelo
(16/12/1920 a 30/07/1925).

Apesar de termos contabilizado 148 candidatos, à frequência nestes seis anos, só realizaram exame de admissão à Escola Primária Superior 144, registando-se um total de 13 reprovações (Documento 8).
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Documento 8
Alunos aprovados e reprovados no exame de admissão à Escola Primária Superior de Viana do
Castelo (1920/1921 a 1925/1926)
Alunos reprovados Alunos aprovados
Ano letivo
1920/1921
1
39
1921/1922
18
1922/1923
1
29
1923/1924
9
21
1924/1925
6
1925/1926
2
18
TOTAL
13
131
Fonte: Livro de termos dos exames de admissão à Escola Primária Superior de Viana do Castelo
(16/12/1920 a 30/07/1925).
A imprensa vianense refere-se ao corpo docente (Documento 9) e pessoal menor (Documento 10) da Escola Primária Superior, referindo que, em Junho de 1919, foram nomeados
professores Cacilda Álvares Pereira Lima5, António Baptista de Sá, que vinha exercendo o cargo
de regente da Escola Central Masculina6, Dr. Cláudio Basto7 e Zaida de Lima Viana, que vinha
dirigindo o “afamado” Colégio Vianense8. Como amanuense desta escola foi nomeado Rogério
Sousa9. Domingos de Figueiredo, advogado em Barcelos, foi nomeado diretor10. Em Novembro,
foi nomeado diretor interino o Dr. Cláudio Basto11
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Documento 9
Corpo docente da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo
(1897 a 1925/1926)
Lugar
Posse
Nome
Diretor
Tiago Augusto de Almeida
8 de Fevereiro de 1897
Professor
António Cândido Valença e
17 de fevereiro de 1898
Lima
Professor
Jerónimo Cardoso da Silva
30 de setembro de 1898
Professora
Carlota Maria Paula Marques
11 de outubro de 1898
da Silva
Professora
Josefina Augusta de Oliveira
14 de outubro de 1898
Botelho
Professor
Manuel José Martins dos San14 de outubro de 1898
tos
António José de Macedo
Secretário e bibliotecário
19 de fevereiro de 1902
Professora
Eugénia de Freitas Gonçalves
7 de outubro de 1902
Simões
Maria Teresa Alvares Pereira
Professora interina
2 de dezembro de 1905
e Lima
Diretor
António José de Macedo
30 de abril de 1906
Margarida Fausta da ConceiProfessora do 2º grupo
8 de maio de 1907
ção Lobo
Diretor
António Cândido Valença e
14 de agosto de 1907
Lima
Francisco José Fernandes de
Professor interino
5 de julho de 1909
Magalhães
Maria Teresa Alvares Pereira
Professora interina
31 de dezembro de 1909
e Lima
Maria da Luz Botelho dos
Professora efetiva
2 de dezembro de 1910
Santos
Maria Teresa Alvares Pereira
Professora interina
3 de janeiro de 1911
e Lima
Moisés Higino Domingues
Professor efetivo
17 de março de 1911
Lagido
José Alves de Sousa
Professor interino
28 de fevereiro de 1913
António Joaquim Bouçós
Professor interino
14 de outubro de 1913
António Joaquim Bouçós
Professor interino
31 de outubro de 1914
José Lopes Coelho
Professor efetivo
23 de julho de 1915
António Joaquim Bouçós
Professor interino
1 de novembro de 1915
Rodrigo Fernandes Fontinha
Professor interino
20 de novembro de 1916
Rodrigo Fernandes Fontinha
Diretor interino
20 de novembro de 1916
Cláudio Filipe de Oliveira BasProfessor interino
18 de maio de 1917
to
Rodrigo Fernandes Fontinha
Diretor interino (renovação)
9 de março de 1918
Cláudio Filipe de Oliveira BasProfessor interino
1 de maio de 1918
to
José de Jesus Joaquim de
Diretor interino
29 de novembro de 1918
Araújo
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Manuel José Botelho dos SanProfessor interino
11 de abril de 1919
tos
Domingos Luciano de AzeveProfessor efetivo
26 de junho de 1919
do de Figueiredo
Virgínia dos Santos
Professora efetiva
26 de junho de 1919
Jerónimo Monteiro de AndraProfessor efetivo
28 de junho de 1919
de
Cacilda Alvares Pereira e Lima
Professora efetiva
28 de junho de 1919
Cláudio Filipe de Oliveira BasProfessor efetivo
28 de junho de 1919
to
António Baptista de Sá
Professor efetivo
28 de junho de 1919
Domingos Luciano de AzeveDiretor efetivo
11 de julho de 1919
do de Figueiredo
Zaida de Lima Viana
Professora efetiva
15 de julho de 1919
Bibliotecária
Maria da Luz Botelho dos
8 de setembro de 1919
Santos
Eduardo Cerqueira Machado
Professor efetivo
15 de setembro de 1919
Cruz
Eduardo Cerqueira Machado
Diretor efetivo
15 de setembro de 1919
Cruz
Cláudio Filipe de Oliveira BasDiretor interino
10 de novembro de 1919
to
Cláudio Filipe de Oliveira BasDiretor interino
27 de janeiro de 1921
to
Hermínia Costa
Professora interina
2 de fevereiro de 1921
Álvaro Ventura da Ponte
Professor interino
13 de fevereiro de 1922
Zaida de Lima Viana
Secretária interina
12 de maio de 1922
Delfina de Sá Dias
Professora efetiva
1 de setembro de 1922
Margarida Fausta da ConceiSecretária interina
4 de abril de 1923
ção Lobo
Álvaro Ventura da Ponte
Professor interino
10 de abril de 1923
Margarida Fausta da ConceiSecretária efetiva
23 de junho de 1923
ção Lobo
Manuel Martins Camelo Júnior
Professor adido ao 1º grupo
24 de abril de 1926
Fonte: Livro de posses de professores e empregados da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo (19/02/1902 a 24/04/1926).
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Documento 10
Pessoal menor da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo
(1904/1905 a 1919/1920)
Lugar
Posse
Nome
Continuo
Jorge da Costa Lima
30 de setembro de 1898
Porteiro
Guilherme José Ferreira
30 de setembro de 1898
Servente
Olívia da Conceição da Costa
30 de setembro de 1898
Lima
Servente
Rosa Enes Baganha
7 de outubro de 1904
Servente
Isabel Maria Gonçalves de
29 de março de 1906
Amorim Torres
Contínuo
Manuel da Costa Brito
18 de maio de 1907
Contínuo
Sebastião José de Carvalho
12 de maio de 1909
Amanuense
Rogério Augusto Mendes de
22 de julho de 1919
Sousa
Contínua-servente
Emília Rosa Portela
11 de agosto de 1919
Contínuo-servente
Jorge da Costa Lima
7 de novembro de 1919
Servente-jardineiro
Miguel Fernandes
10 de novembro de 1919
Guarda-portão
Reinaldo de Sousa Lima
10 de novembro de 1919
Contínuo-servente
Agostinho da Conceição
10 de novembro de 1919
Amanuense
José Teixeira
21 de janeiro de 1920
Fonte: Livro de posses de professores e empregados da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo (19/02/1902 a 24/04/1926).
Nesta escola realizaram-se exames de habilitação para o magistério das Escolas Móveis
na primeira quinzena de agosto de 192012, sendo o júri formado por Dr. Eduardo Cruz, Maria da
Luz Botelho dos Santos e Dr. Cláudio Basto13. Hermínia Pereira Fernandes, que ficou aprovada,
foi a única examinanda14.
Como resultado de um inquérito de carácter político, foi demitido o professor desta escola, António Cândido Valença e Lima, suspenso de exercício e vencimento, o professor da
mesma escola José de Jesus Joaquim Araújo e mandado instaurar processo disciplinar a Matias
Lourenço dos Santos, se fosse ainda aluno desta escola ou de outra qualquer escola oficial, ou
ser suspenso do exercício e do vencimento, se exercesse o magistério primário oficial15.
No sábado, dia 16 de outubro de 1920, realizou-se a abertura solene das aulas, que se
iniciariam na segunda-feira seguinte16. Os interessados em requerer exame de admissão a esta
escola, exame que para todos os efeitos legais era equiparado ao antigo exame do 2º grau,
deveriam apresentar, até ao dia 28 de outubro, requerimento em papel selado, certidão de idade em que provem ter pelo menos onze anos completos ou a completar até ao dia 31 de dezembro. As regalias eram as mesmas do ano anterior, o curso era gratuito e durava três anos17.
Por portaria publicada no Diário do Governo, a Escola Primária Superior de Viana do
Castelo passou a denominar-se Escola Primária Superior de João da Rocha18. Em 1 de Julho,
abria a exposição de trabalhos das alunas desta Escola Primária Superior, estando os trabalhos
expostos por secções19. Os alunos de ambos os sexos desta escola expõem, pela primeira vez,
“num dos salões do andar nobre do palácio onde funciona aquela escola” os seus trabalhos de
bordados, rendas, bilros, modelação, talha, pintura a óleo e pirogravura. Esta aliança entre o
ensino e os temas regionais e as tradições artísticas começa a dar os seus frutos, como se pode
ver na exposição, que se esperava viesse a repetir, sendo “a primeira vez que oficialmente se
realiza nesta cidade uma exposição deste género”, pelo que se espera que se volte a repetir,
nos próximos anos. A exposição encerrou a 6 de julho de 192120.
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Novamente, realizaram-se na primeira quinzena de agosto, nesta escola, exames para
professores das Escolas Móveis21..
Em 1922, o prazo de matrícula para o novo ano decorreu de 10 a 25 de setembro, podendo matricular-se na 1ª classe os candidatos que tivessem feito exame de admissão à Escola,
os que tivessem a 5ª classe do ensino primário geral e os que apresentassem certidão do antigo exame do 2º grau22.
Os exames de admissão a esta escola, no ano seguinte, realizaram-se na segunda quinzena de julho, de acordo com os programas da 4ª classe do ensino primário geral. Os candidatos deveriam apresentar na secretaria da Escola, até ao dia 30 de junho, os requerimentos
acompanhados de certidão de idade, para provarem que tinham 11 anos completos, ou a completar até 31 de dezembro, atestado de vacina e atestado de habilitação passado por um professor de ensino oficial ou particular, pelo pai, ou por quem legalmente o substituísse23. As
aulas começavam no dia 17 de outubro, continuando os alunos a ter todas as regalias da lei
que organizou as Escolas Primárias Superiores24.
Um jornal local, em fevereiro de 1925, dava notícia dum Curso de Economia Doméstica,
gratuito, que podia ser frequentado pelas alunas da escola e por outras pessoas, do sexo feminino. As aulas eram às segundas, quartas, quintas e sábados, às quatro horas da tarde25. No
mesmo mês, estava aberta a matrícula na secretaria da escola para um Curso Noturno grátis,
podendo matricular-se todos os indivíduos com a idade mínima de 10 anos e que soubessem ler
e escrever. Seriam lecionadas as disciplinas de Português, Francês, Inglês, Geografia Comercial,
Dactilografia e Escrituração Comercial26. O curso de Economia Doméstica era frequentado por
mais de 50 alunas, ainda com vagas. O Curso Noturno, em que se matricularam cerca de 180
alunos, mas por falta de salas, não o puderam frequentar mais de 10027, enfrentou alguns problemas no seu funcionamento28, voltando a funcionar, após alguns dias sem aulas por falta de
luz29.
Na secretaria da Escola recebiam-se, até ao dia 15 de julho de 1925, os requerimentos
dos candidatos a exame de admissão, que se realizavam de 16 a 31 desse mês. Funcionaria um
curso vespertino de Economia Doméstica e um Curso Noturno, semelhante ao que já naquele
ano a título de experiência, ali se realizou30. O Ministro da Instrução determinou que fossem
admitidos à matrícula nas Escolas Primárias Superiores os alunos aprovados no exame da 4ª
classe do ensino primário geral. A matrícula nesta Escola efetuou-se de 15 a 25 de setembro de
192531.
Estava aberta a matrícula até ao dia 12 de outubro de 1925, nesta Escola, para o Curso
de Educação Feminina, que seria gratuito e funcionaria à tarde, com as seguintes disciplinas:
Português Prático, Francês Prático, Caligrafia e Dactilografia, Higiene, Economia Doméstica,
Lavores e Arte Aplicada. A matrícula era por disciplinas, podendo as alunas matricular-se nas
que preferissem, se não pretendessem frequentá-las todas. Eram admitidas no curso as alunas
com dez ou mais anos de idade que soubessem ler e escrever32. As aulas, tanto para o curso
geral como para o Curso gratuito de Educação Feminina, começavam no sábado, dia 17 de outubro33.
Como já foi antes referido, junto da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo, e desde o início funcionava uma escola primária anexa. No Documento
11, elencamos o seu corpo docente.
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Documento 11
Corpo docente da Escola Anexa à Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana
do Castelo (1915/1916 a 1920/1921)
Lugar
Posse
Nome
Professora
Josefina Augusta de Oliveira
14 de outubro de 1898
Botelho
Filomena da Lomba
Professora interina
20 de novembro de 1915
Delfina de Sá Dias
Professora interina
2 de dezembro de 1916
Delfina de Sá Dias
Professora interina
2 de novembro de 1917
Delfina de Sá Dias
Professora interina
26 de novembro de 1918
Josefina Augusta Botelho dos
Professora interina
18 de julho de 1919
Santos
Maria da Nazaré Pires
Professora interina
22 de dezembro de 1919
Maria da Nazaré Pires
Professora interina
23 de setembro de 1920
Fonte: Livro de posses de professores e empregados da Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo (19/02/1902 a 24/04/1926).
Em jeito de conclusão
Pretendemos dar a conhecer alguns aspetos de uma instituição escolar de formação de
professores do ensino primário, localizada na cidade de Viana do Castelo, onde muitos dos seus
alunos foram posteriormente professores de ensino primário no mesmo distrito, principalmente
na primeira metade do século XX.
Esperamos, modestamente, e de algum modo, contribuir para um melhor conhecimento
da realidade educativa local e nacional, divulgando dados referentes a documentação que pertencer à Escola Distrital de Habilitação ao Magistério Primário de Viana do Castelo, Escola de
Ensino Normal de Viana do Castelo e Escola Primária Superior João da Rocha, nomeadamente
sobre o pouco estudado Ensino Primário Superior.
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1

João Loureiro da Rocha Barbosa e Vasconcelos nasceu a 17 de abril de 1868, em Viana do
Castelo, na casa nº 86, da Rua da Bandeira, e faleceu em Lisboa, na casa nº 80, 1º andar, da
Rua de Santo António dos Capuchos, a 1 de fevereiro de 1921. Fez o curso do Colégio Militar e
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o da Escola do Exército, sendo promovido a alferes para o regimento de infantaria 19, a 12 de
Dezembro de 1896, passando posteriormente à reserva. Em 1906 fixou residência nos subúrbios de Viana do Castelo. Toma posse no dia 18 de outubro de 1909, e lecionou nos anos seguintes, como professor provisório de Francês, dos 3º e 6º grupos e de Ginástica, no Liceu
Nacional de Viana do Castelo. Paralelamente, foi Presidente das Oficinas de S. José e integrou a
comissão distrital do Partido Republicano. Após a sua filiação no Partido Evolucionista, foi nomeado chefe de Gabinete de António José de Almeida e, em 1919, seu secretário particular.
Desempenhou ainda os cargos de Presidente da comissão concelhia de administração dos bens
eclesiásticos e de deputado eleito pelo Círculo nº 1, na legislatura de 1919. De entre as suas
obras, podemos destacar Homens e Árvores, de 1909, discurso proferido em 25 de outubro de
1907, em Viana do Castelo, durante a Festa da Árvore e o livro de poesia Canções Portuguesas
Para as Escolas, concluído em agosto de 1908. Fundou e dirigiu as publicações Folha de Viana,
Límia, Boletim da Liga de Instrução de Viana do Castelo. Colaborou nos jornais A Aurora do
Lima e O Povo, entre outros.
2
A Aurora do Lima nº 9210 de 12/8/1919 e A União nº 13 de 14/8/1919.
3
A Aurora do Lima nº 9220 de 19/9/1919.
4
A Aurora do Lima nº 9229 de 21/10/1919.
5
A Aurora do Lima nº 9196 de 20/6/1919.
6
A Aurora do Lima nº 9197 de 27/6/1919.
7
Cláudio Filipe de Oliveira Basto, nascido em Viana do Castelo a 23 de agosto de 1886 e falecido no Porto, a 2 de maio de 1945, distinguiu-se como filólogo e etnólogo, apesar de ser licenciado em Medicina. Lecionou no Liceu Nacional de Viana do Castelo, como professor provisório de
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Introdução
O sindicalismo de trabalhadores em educação tornou-se nos últimos 30 anos em um
dos principais movimentos da história política e social do Brasil. Este teve um papel importante
na conjuntura política ao final do regime civil-militar. Suas entidades representativas foram os
principais instrumentos de lutas, não só econômicas, mas também políticas, sendo que muitas
delas foram protagonistas na luta contra a ditadura nos anos 1980. Diante disso, este trabalho
busca investigar, sob uma perspectiva histórica, a formação da consciência de classe dos trabalhadores em educação, no qual se insere os professores. Tendo como referenciais teóricos
Edward P. Thompson, Georg Lukács e Amarílio Ferreira Jr., entre outros, e tendo como marco
inicial de investigação a segunda metade da década de 1970, esta pesquisa busca compreender
as características da categoria social dos professores, sua realidade sócio-econômica e a sua
participação nos processos políticos que resultaram na queda da ditadura civil-militar no Brasil,
constituindo-se como um dos principais segmentos da sociedade brasileira a partir de então.
A consciência dos trabalhadores em educação foi colocada em xeque por muitos estudos realizados nos últimos anos. Por tanto questionamos: Os trabalhadores em educação (professores, diretores, supervisores, secretários, auxiliares de ensino, etc.) têm consciência de
classe? Afinal, o que é consciência de classe? É possível os professores e demais trabalhadores
em educação serem identificados enquanto membros da classe trabalhadora? Para este trabalho apresentamos a análise num determinado momento da história do sindicalismo docente no
Brasil. Referimo-nos ao período de 1978 a 1990, cinco anos que abarca o específico fenômeno
no movimento sindical no país, e no caso de Minas Gerais, período que vai das primeiras mobilizações, passando pela criação da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais
(UTE/MG) até a unificação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais
em 1990.
Para efeito de pesquisa, selecionamos o recorte geográfico centrado em duas importantes localidades do Estado de Minas Gerais: a cidade de Belo Horizonte, capital e centro do movimento sindical docente do estado, e a cidade de Caxambu, no sul de Minas. Ambos os
cenários balizados pela ação do principal sindicato de docentes do estado: o Sind-UTE/MG –
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Partimos desta análise porque acreditamos – do ponto de vista dialético – pode-se compreender o geral, por exemplo, a
condição dos professores brasileiros, estudando-se o específico, ou seja, seus percalços em Minas. Sendo assim, escolhemos esse recorte geográfico como foco de análise, permitindo-nos
compreender o processo em sua totalidade partindo do específico.
A consciência de classe
Quando estudamos o movimento sindical docente no Brasil, percebemos que nos últimos anos ele vem sofrendo aparentemente um refluxo, isto é, um enfraquecimento de suas
mobilizações reivindicativas e ações diretas de massa. Refluxo este demonstrado, salvo algumas
exceções, na falta de participação da maioria dos docentes, tanto nas lutas econômicas diretas,
quanto em ações políticas de interesse social.
Como foi apontada em levantamento das pesquisas que tratam sobre o tema, a consciência dos trabalhadores em educação foi colocado em xeque por muitos estudos realizados nos
últimos anos. Muitos identificaram que o enfraquecimento do sindicalismo docente ocorreu pela
falta da consciência de classe dos professores, e que a sua formação não foi efetivada num período anterior.
Em seu artigo “Constituição sócio-histórica do sindicalismo docente da educação básica
no Rio de Janeiro”, Erlando da Silva Rêses faz um questionamento mais ou menos do que:
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O aumento da mobilização sindical e a adesão expressiva em greves,
sobretudo nas redes públicas, não implicam na constituição de uma
“consciência” de classe proletária e não alienada dos professores,
mesmo quando estes se vêem inseridos em um processo de pauperização econômica? (RÊSES, 2011, p. 257)
Os professores são trabalhadores que tem, em princípio, uma carga teórica e cultural
maior que a maioria dos trabalhadores em geral. No entanto, isso não significa que os mesmos
têm a consciência da necessidade de organização e luta coletiva por seus interesses, muito menos do papel econômico e político dentro do sistema.
Diante disso, a formação (ou construção) da consciência pode estar relacionada com a
origem social dos mesmos. Os trabalhadores produtivos, aqueles ligados diretamente com a
produção de capital e mais-valia, tem sua origem nas próprias classes proletárias, se reproduzindo seguidamente. Já os professores têm origens bastante distintas.
Carlos Bauer, em seu trabalho “A classe operária vai ao campus”, argumenta que muitos dos professores recentemente formados no nível superior têm origem entre os filhos da
classe operária, que vêem o ingresso na carreira em nível superior como elemento de ascensão
social. Estes, de certa forma, buscam a fuga de sua origem e são cooptados facilmente pela
ideologia hegemônica da burguesia, que oferece as chances de encontrar seu lugar cômodo na
sociedade. (BAUER, 2010) Já Amarílio Ferreira Junior em sua tese “Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros”, expõe que os professores, historicamente oriundos
entre a burguesia e a pequena-burguesia urbana, sofreram nos últimos 40 anos um processo
de proletarização, graças à queda do poder de compra de seus salários e a precarização da profissão. (FERREIRA Jr., 1998)
Diante deste rápido levantamento, é possível o professor, enquanto ser coletivo, formar
a sua consciência política e de classe? Será que era possível, nos anos 1980, num período de
crescimento do sindicalismo docente, ter fomentado esta consciência sobre a massa dos professores, e não apenas de uma vanguarda da categoria? Será que estava em pauta esta proposta
por parte desta vanguarda que assumiu a direção do movimento? Havia um projeto político para tal?
Algumas hipóteses podem ser levantadas. Segundo alguns pesquisadores, o professor
enquanto trabalhador improdutivo está impossibilitado de adquirir consciência de classe, pois
não está inserido na concepção de proletário, isto é, não produz diretamente o capital e a maisvalia.
Mas o que ele é então? Ele não possui os meios de produção, então, não é um burguês.
A sua sobrevivência está condicionada a venda de sua força de trabalho, seja para o empresário do ensino particular, seja para o Estado-patrão. Isso o classificaria como trabalhador. Mas já
vimos acima que alguns não o encaixam enquanto trabalhador produtivo. Essa indefinição pode
estar gerando a dificuldade atual da categoria dos professores e trabalhadores em educação em
formar a sua consciência de classe, e assumir um papel de luta econômica e política contra o
capitalismo. Por isso torna-se necessário uma pesquisa aprofundada sobre o tema para responder estes questionamentos tão presentes no debate sindical e acadêmico nos dias de hoje.
Referencial Teórico
Esta pesquisa parte do princípio da necessidade de construção de um pensamento contra-hegemônico, isto é, comprometido em dar uma análise diferente daquelas consagradas pelos meios acadêmicos, compromissada com uma reinterpretação dos fenômenos sociais, entre
eles o movimento sindical docente. Por isso acreditamos que a interpretação marxista, por meio
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de instrumentos de análise como o materialismo dialético e histórico, servirá de base para as
análises e reflexões acerca da história das lutas e dos desafios políticos dos trabalhadores em
educação do Brasil, particularmente os que atuam em Minas Gerais.
A base central deste referencial teórico centra-se nos trabalhos de Karl Marx (1818 –
1883) e Friedrich Engels (1820 – 1903). Estes autores foram responsáveis por uma vasta obra
que analisou o recém desenvolvido sistema capitalista, tanto em suas esferas infra-estruturais
quanto superestruturais. As suas conceituações acerca do funcionamento do modo de produção
capitalista e suas caracterizações da sociedade e da política deram uma nova luz a interpretação do mundo e dos fenômenos sociais.
Não podemos supor que tanto Marx quanto Engels contemplaram a totalidade dos assuntos. Eles, na verdade, criaram os instrumentos capazes para outros continuarem a sua interpretação. Dentro do campo que queremos pesquisar, devemos dar destaque para nomes
como Georg Lukács, Antonio Gramsci, E. P. Thompson, entre outros, que abarcam categorias
de análise, como: historicidade, consciência, ideologia e intelectual orgânico, corporativismo,
sindicalismo docente e luta de classes.
A História nos mostrou que a consciência de classe é possível de ser construída entre os
trabalhadores. A Revolução Russa de 1917 é um exemplo claro desta lição. Todo processo revolucionário – vitorioso ou não – mas que avançou na luta de classes, apontou a elevação da
consciência de classe em si para classe para si como instrumento fundamental de tais processos.
Edward Thompson, em seu livro A formação da classe operária inglesa, faz uma análise
bastante interesse acerca das origens do proletariado na Inglaterra no século XVIII. Mas também busca compreender a formação cultural e principalmente o desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores. Essa compreensão parte de uma análise histórica, no qual o
mesmo aponta que tanto uma classe social, quanto a sua consciência classista parte de uma
construção histórica, gestada a partir das suas experiências. “Se lembramos que classe é uma
relação, e não uma coisa, não podemos pensar dessa maneira” (THOMPSON, 2010, p. 11). Para
ele, é a experiência que se produz no corpo a corpo da luta e da materialidade da vida que desenvolve a consciência de classe, e esta se estrutura e se desenvolve no âmbito das ações coletivas, e não na esfera do indivíduo, pois é o ser social que se torna determinante na formação
da consciência classista.
Thompson busca fugir da concepção mecanicista de classe social, vista normalmente –
mesmo entre os marxistas – como algo “impostas às evidências” (2010). Classe social não é
definida simplesmente observando o lugar que o indivíduo se insere na estrutura econômica –
infra-estrutura – de forma simplória, mas a partir de sua experiência histórica:
Se detemos (sic) a história num determinado ponto, não há classes,
mas simplesmente uma multidão de indivíduos com um amontoado de
experiências. Mas se examinarmos esses homens durante um período
adequado de mudanças sociais, observaremos padrões em suas relações, suas idéias e instituições. A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é sua única
definição. (THOMPSON, 2010, p. 11 - 12)
Intelectuais como Georg Lukács, aprofundaram a conceitualização de consciência de
classe. Lukács vai analisá-la em sua obra História e Consciência de Classe, no qual expõe que a
consciência é um elemento de auto-identificação de classe, mas esta identificação só pode ser
caracterizada em relação ao seu papel econômico (da classe), separada das questões culturais,
religiosas ou aristocráticas. Por isso só podemos falar em consciência real com o desenvolvi-
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mento do capitalismo e a superação do Antigo Regime. Antes disso, a consciência é falsaconsciência (LUKÁCS, 1974).
No capitalismo, a única classe capaz de formar uma consciência de classe é o proletariado, pois ele é o único a reunir elementos como o papel predominante na produção de capital e
mais-valia e seu papel econômico e histórico no desenvolvimento e na superação do capitalismo. As demais classes, como o campesinato, não reuniriam os elementos necessários para isso.
Muito menos a burguesia, que na atual situação histórica não só não cumpre o papel revolucionário como também impõe a dominação sobre as demais, isto é, é o principal ator da exploração e manutenção capitalista.
A burguesia, segundo Lukács (1974, p. 68), seria incapaz de formar uma consciência de
classe, mas sim falsa-consciência. Mesmo tendo claro seu papel no modo de produção econômica, a burguesia não fomenta uma própria consciência de classe, pois está impregnada da
idéia do capitalista individual, no qual o individuo disputa o espaço com outros capitalistas. Esta
idéia impede o desenvolvimento de uma consciência classista, do contrário, a consciência burguesa é contraditória e revelaria toda a sua “crueza” de sua posição e colocaria em risco esta
mesma posição. Por isso há apenas os interesses de classe, que unifica seus membros na defesa de interesses comuns. Caso contrário, há a disputa direta entre eles. (só como exemplo macro, a Primeira Guerra Mundial e a intervenção da Inglaterra burguesa contra a Revolução
burguesa na França. Para a burguesia não existe “solidariedade de classe”)
Devido as características particulares da consciência burguesa, Georg Lukács chama de
“falsa-consciência”. Essa falsa-consciência, que abarca além dos interesses da classe, como
também sua visão de mundo, é usada como instrumento intitulado ideologia, para se impor e
destruir a possibilidade de construção da consciência de classe do proletariado (ideologia da
classe dominante). É o instrumento para a conquista da hegemonia sobre a sociedade como um
todo.
No entanto, segundo estes autores, para se desenvolver uma consciência de classe os
trabalhadores devem ser parte da classe proletária, isto é, produzirem mercadorias e mais-valia.
Muitos autores se voltaram para esta questão, analisando se todos os trabalhadores assalariados se encaixam nesta condição. E os classificaram entre trabalhadores produtivos e improdutivos. Sérgio Lessa, por exemplo, analisa a situação dos trabalhadores no novo cenário que o
capitalismo se encontra atualmente. As mutações sofridas nos últimos 30 anos fizeram, segundo ele, com que a massa de trabalhadores se deslocasse do grupo dos produtivos para o grupo
dos improdutivos, questionando inclusive se ainda existiria o caráter revolucionário do atual
proletariado (LESSA, 2007).
Podermos considerar os trabalhadores em educação, entre eles os professores, como
parte do proletariado? Como já exposto acima, alguns autores apontam que os professores não
geram capital em mercadorias nem mais-valia por meio de seu trabalho. Vitor Henrique Paro
conceitua dois tipos de docentes: o professor de escola particular e o professor de escola pública. Ele considera o primeiro como trabalhador produtivo, pelo fato de que ao lecionar, o seu
trabalho gera lucro, que retorna em forma de mensalidades, que por sua vez retorna mais-valia
para o dono da escola. O segundo caso seria um trabalhador improdutivo, que não gera maisvalia imediata, pelo ensino ser público e seu patrão, ser o Estado (PARO, 1996).
Sadi Dal Rosso (2011, p. 25) questiona o caráter improdutivo do professor da esfera
pública. Ele aponta que diretamente o trabalho docente não gera mercadoria, mas o que atribui
valor a mercadoria é justamente a força de trabalho humana incorporada a mercadoria, sendo
que a própria força de trabalho é uma mercadoria, a mais importante de todas. A educação,
mesma a da esfera pública, será responsável pela produção desta força, desta mercadoria, conferindo a si a materialidade de sua produção1.
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Ao retomarmos a análise marxista sobre a consciência de classe, não podemos esquecer que ela não é fruto de uma construção idealista, isto é, sua consciência depende de outros
fatores que ultrapassam a esfera individual. A consciência é fruto (e construída) da própria realidade histórica concreta no qual se encontra. A concepção política do seu ideário e trajetória
social que fomenta a atuação dos trabalhadores em educação, possui ao menos três dimensões: a) a conjuntura econômica (condições materiais), b) a esfera política (organização e participação nos embates da luta de classes) e c) desenvolvimento ideológico – subjetivo – da
sociedade.
Neste momento histórico, o movimento sindical começou a ser visto, em nossa opinião,
como elemento essencial – não único – para o desenvolvimento político dos trabalhadores em
educação. Esta atuação sindical e política dos mesmos pressupõem a transformação social, tanto em sua realidade material, conseqüentemente o desenvolvimento de sua consciência.
Metodologia de Pesquisa
Para a efetivação desta pesquisa, foi necessário definir procedimentos metodológicos e
técnicos que foram usados ao longo do mesmo. Para isso explicitaremos o tipo de pesquisa realizado.
Iniciamos com a elaboração de um referencial teórico para a pesquisa, baseado no
princípio da necessidade de construção de um pensamento contra-hegemônico, isto é, comprometido em dar uma análise diferente daquelas consagradas pelos meios acadêmicos, compromissada com uma reinterpretação dos fenômenos sociais. Por isso acreditamos que a
interpretação marxista, por meio de instrumentos de análise como o materialismo dialético e
histórico, servirá de base para as análises acerca da história das lutas e dos desafios políticos
dos trabalhadores em educação do Brasil, particularmente os que atuam em Minas Gerais. A
base central deste referencial teórico centra-se nos trabalhos de Karl Marx e Friedrich Engels.
No entanto, não podemos supor que tanto Marx quanto Engels contemplaram a totalidade dos
assuntos. Eles, na verdade, criaram os instrumentos capazes para outros continuarem a sua
interpretação.
Após essa primeira etapa, tornou-se importante levar a cabo uma pesquisa histórica
casada com uma pesquisa empírica, com trabalho de campo. É esta etapa que consideramos
importante, pois por meio dela que novos dados trarão novas luzes sobre o fenômeno tão necessário para um este trabalho.
Para o nosso trabalho, percebeu-se a necessidade de dois métodos de pesquisa a serem usados. Primeiro, foi necessária a busca de documentos que podiam nos indicar o conteúdo dos materiais usados e divulgados nas mobilizações dos trabalhadores em educação de
Minas Gerais no período entre 1978 e 1998. Materiais como panfletos, boletins, jornais, circulares e comunicados em rádio e TV, produzidos pela própria entidade sindical (o Sind-UTE/MG),
por suas subsedes, ou por grupos de oposição a direção estadual, puderam nos dar subsídios
importantes para a nossa pesquisa.
O outro método usado foi a busca por fontes orais. Isto é, a coleta de depoimentos de
testemunhas e participantes dos momentos históricos a serem estudados. O uso de fontes orais
permite que o pesquisador possa compreender o processo de trabalho, suas experiências e suas relações sociais que dela resultam. Ademais, as fontes orais podem permitir observar determinado fenômeno social a partir de uma visão diferente das autoridades e dos próprios líderes
populares, ao permitir que testemunhas que atuaram nas bases de referidos movimentos possam dar suas contribuições na reconstrução mais realista do momento histórico.
Considerações finais
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A partir do material empírico levantado e baseando-se em nosso referencial teórico,
acreditamos que ao longo de nossa pesquisa tivemos a possibilidade de chegarmos a alguns
resultados importantes.
Analisando os documentos físicos levantados, como panfletos, jornais e boletins sindicais, percebemos que no período estudado houve uma grande produção teórica e informativa
no movimento sindical docente de Minas Gerais, no qual acreditamos que refletia uma tendência nacional de mobilização. O caráter de classe dos trabalhadores em educação – e de seu movimento sindical – é colocado em destaque, ressaltando as características dos mesmos em
comparação com os demais trabalhadores que se mobilizavam no mesmo período. Como exposto no caderno de deliberações do Congresso de unificação do Sind-UTE/MG:
O sindicalismo classista reconhece o trabalhador como vendedor da
força de trabalho – condição imposta pelas relações capitalistas – mas
vai além: entende o conjunto da classe trabalhadora como produtora
da riqueza social. Vê a luta reivindicatória por melhores salários como
fundamental, mas não como um fim em si mesmo. Reconhece a necessidade de se articular as lutas de cada categoria ao projeto histórico da classe trabalhadora – a construção do socialismo – buscando
sempre a participação de todos os trabalhadores e tentando fazer do
sindicato um organismo vivo, construído pelo conjunto dos trabalhadores de cada ramo de atividade. [...] Ao afirmarmos que esta deve
ser a concepção do movimento sindical – e do Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação de MG – entendemos a necessidade de
estabelecer a distinção entre Partido e Sindicato. [...] (DOCUMENTO
FINAL, 1990, p. 16, grifo nosso)
A solidariedade de classe também é bastante citada entre os materiais e nos relatos de
professores participantes do movimento, de forma didática e teórica, mas baseando também
em fatos concretos da realidade do docente. Como por exemplo, numa nota publicada no panfleto da União dos Trabalhadores do Ensino de MG (UTE/MG, atual Sind-UTE/MG), de abril de
1982.
No próximo dia 16 de abril, o Superior Tribunal Militar julgará Luiz
Inácio da Silva (Lula) e mais 16 sindicalistas, pelo “crime” de terem dirigido a greve de suas categorias por melhores condições de vida. Nós
professores que já realizamos 2 greves e obtivemos melhorias concretas em nossos salários, não podemos permitir que este governo condene qualquer trabalhador por lutar em defesa de seus interesses.
Portanto nos posicionamos desde agora contra a condenação de Lula
e de seus companheiros. (BOLETIM, 1982, p. 4)
Não podemos nos esquecer que muitos destes materiais foram produzidos por setores
da categoria profissional que assumiram a direção sindical e política dos mesmos. Isto é, a visão e a opinião existentes nestes materiais expressam apenas o posicionamento deste setor,
que buscava refletir o pensamento da categoria como um todo.
Esta situação fica claro ao analisarmos as entrevistas com os docentes que realizamos.
Percebemos que apesar do discurso e da necessidade de reeducar politicamente os trabalhadores em educação por meio destes materiais, havia uma diferença entre os projetos que figuravam em ambos. Para o setor considerado vanguarda, o horizonte se materializava em um
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projeto de uma nova sociedade construída pela ação coletiva da classe trabalhadora, mesmo
que em muitos casos esse projeto, em diferentes situações, não era claro e definitivo.
Tinha muito ainda uma parcela da categoria que não conhecia nem,
não gostava nem que fosse chamado de trabalhador. Magistério, educadores, professores... Trabalhador em educação havia uma resistência grande. O nome UTE/MG teve que ir à votação. Muita gente dizia
“vocês estão estreitando”, e nós insistíamos que deveria ser Trabalhadores em Educação.
A vanguarda teve um papel importante naquela ocasião. Não
íamos apenas pelo senso comum, nós avançamos em concepções que
não eram naquela época unanimes. Mas foram sendo construídas, é o
papel mesmo de quem está à frente, não era apenas seguir o que
(...), era a diferença que nós fizemos questão de exercer naquele
momento. O próprio nome UTE/MG foi muito debatido, muita gente
não queria chamar de trabalhador. Enfim, acabou prevalecendo essa
tese. (CORREIA, 2012)
Para outro setor, a base da categoria, salvo exceções individuais, não vislumbrava a luta política com o objetivo da transformação da sociedade, mas apenas via na mobilização a
possibilidade de uma melhora salarial e das condições de trabalho. Isto é, a categoria dos trabalhadores em educação limitou-se – segundo a definição de Lênin – à consciência tradeunionista, ou sindicalista, durante o período estudado.
O que predominou e acho que ainda predomina é a questão salarial.
Embora algumas pessoas tenham a consciência, inclusive enfatizam,
toda vez que, tá em luta, tá em greve, a questão da qualidade da
educação e até já disse anteriormente, que muitas conquistas embora
pequenas, colegiados, verbas para escola direto que nós não tínhamos na época, tudo foi conquista de mobilização e de greve. Mas não
era a fala da maioria. A maioria sempre foi por questão única e exclusivamente salarial. (FERREIRA, 2011)
Diante disso, podemos concluir que ao longo da trajetória histórica do movimento sindical docente de Minas Gerais, as entidades sindicais da categoria, entre elas a UTE/MG, buscavam a construção da consciência de classe dos professores e trabalhadores em educação, por
meio do trabalho didático dos materiais impressos, mas também por meio das mobilizações e
greves juntamente com sua base. No entanto, como a consciência de classe é um fenômeno
processual dependente, entre outros fatores, de uma conjuntura favorável e de uma correlação
de forças existentes no momento, ela tem momentos de curva acedente e momentos de curva
descendente, com avanços e retrocessos, no qual seu ápice foi o período entre o final dos anos
1970 até a primeira metade da década de 1980.
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Segundo Vera Lúcia Dobbeck, em sua dissertação O professor e a categoria profissional: a construção da consciência política, aponta que Dermeval Saviani afirma que a questão não se coloca na contraposição entre produtivo ou improdutivo do caráter do trabalho docente, mas sim entre o caráter
material e imaterial.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte do projeto desenvolvido no curso de Mestrado em Educação,
atualizado e tem o objetivo de apresentar os resultados de pesquisa documental e bibliográfica
sobre o ensino técnico agrícola desenvolvido no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza, no estado de São Paulo e sobre o Projeto de Implantação das Cooperativas-Escola de
Alunos iniciado em 1994 nas Etecs1Agrícolas.
Tal pesquisa envolve a trajetória histórica dessa modalidade de ensino em níveis nacional e
estadual, apontando as inúmeras “idas e vindas” e suas consequências para as escolas técnicas,
bem como as razões para a escolha de um projeto institucional que tem em seu cerne a adoção
de uma metodologia educacional baseada na construção de habilidades e competências para a
gestão e a autonomia do estudante.
Do universo de 202 Etecs vinculadas ao Centro Paula Souza (autarquia ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado), 35 são conhecidas como Escolas Agrícolas por
oferecerem cursos na área Agropecuária e por se localizarem em fazendas. Suas localizações
nas diversas regiões do estado trazem, de início, diferenças significativas quanto às condições
físicas da escola (tamanho da área, topografia, qualidade do solo, clima, disponibilidade de
recursos hídricos), às características culturais e sociais das pessoas e comunidades envolvidas
na escola e ao próprio contexto político e econômico de cada região, inclusive quanto à
presença de empreendimentos industriais, agroindustrais e de serviços.
É possível considerar, no entanto, que existem aspectos comuns como o fato de estarem
vinculados à mesma instituição, seguirem regimentos e legislações comuns, terem as mesmas
normas quanto à gestão dos recursos humanos, econômicos e materiais, permitindo
estabelecer semelhanças para análise.
As Cooperativas-Escola, por sua vez, seguem a mesma lógica acima apresentando diferentes
estágios de desenvolvimento mesmo que tenham a mesma orientação no seu funcionamento e
o mesmo Estatuto Social.
Estas Cooperativas-Escola resultaram de uma decisão institucional que representou a crença na
sua capacidade de dar um sentido ao trabalho escolar, orientando suas práticas, e que, assim,
significaria um avanço em relação aos modelos anteriores de organização curricular, alguns dos
quais claramente priorizavam a produção, com a utilização da mão de obra dos alunos sem dar
ao trabalho um significado educacional, pedagógico ou formativo.
A Cooperativa-Escola seria, então, elemento capaz de produzir uma nova concepção de educação técnica agrícola que integraria a teoria e a prática, através da participação direta dos alunos
em uma organização concreta que, em consequencia, prepararia os egressos para uma atuação
social alternativa às formas de organização tipicamente capitalistas.
O tema pesquisado tem relevância diante da importância econômica, social e cultural do setor
rural que se defronta atualmente com cenário semelhante ao urbano: o desemprego é dos
problemas mais graves, e o modelo econômico vigente não dá conta de harmonizar ou, ao
menos, reduzir o desequilíbrio social cada vez mais gritante.
A busca de alternativas para geração de trabalho e de renda deve considerar as possíveis
quebras de subordinação do trabalho ao capital e, ao mesmo tempo, manter as conquistas
históricas do trabalhador. Estas alternativas passam pelas vias do cooperativismo e de outras
formas de organização social e solidária.
1. O ENSINO AGRÍCOLA NO BRASIL
Segundo Lamonier (1984) o Ensino Agrícola regular, e por regular entende-se o "momento em
que a educação se sujeita à pedagogia, cria situações próprias para seu exercício, produz os seus
métodos, estabelece suas regras e tempos e constitui executores especializados" (BRANDÃO,
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1981, p.16), surgiu em 1812 com a instalação da Imperial Escola Agrícola da Bahia, para a
formação de agrônomos, no Engenho de São Bento das Lages, Comarca de Santo Amaro, Bahia.
Em 1910 foi criado o Ensino Agronômico, a cargo do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio, abrangendo cursos nas áreas de agricultura, medicina veterinária, zootecnia e
indústrias rurais, categorizados em ensino superior, médio, prático, aprendizado agrícola, escolas
domésticas agrícolas e cursos ambulantes. Até 1967 o Ensino Agrícola no Brasil esteve sob a
responsabilidade da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário – SEAV, deste Ministério.
Em 1961 foi estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estruturando o ensino
em 3 graus: primário, médio e superior. No grau médio estavam incluídos os cursos técnicos,
passando a SEAV, sob a denominação de Diretoria do Ensino Agrícola - DEA, para o controle do
Ministério de Educação e Cultura – MEC. É nessa época, e sob a coordenação da DEA, que o
ensino agrícola de nível técnico passaria a ter uma filosofia, uma estrutura e, principalmente, uma
metodologia específica, através do Sistema Escola-Fazenda.
Observa-se que diversas legislações formularam e reformularam a política educacional e,
consequentemente, a política da educação profissional: ora há a intenção de reduzir a pronta
profissionalização do primeiro ciclo (Lei 4.024/61), ora se estabelece a "profissionalização
universal e compulsória" (Lei 5.692/71) para, onze anos depois, desvincular a formação do aluno
das demandas do mercado (Lei 7.044/82), e o "trabalho deixa de ser um fim em si, para tornarse um aspecto, entre outros, da formação geral do educando" (Parecer CFE 170/83).
Estas transformações fundamentaram-se, em grande parte, na Teoria do Capital Humano, enfatizando a educação como investimento que deverá gerar aumento de produção e de riquezas,
ou seja, a situação de então seria fruto da educação inadequada, incompatível com o mercado
de trabalho e com as metas desenvolvimentistas traçadas. Nesse sentido, Frigotto (1984) chama a atenção para a circularidade desta teoria, onde a educação proporciona o desenvolvimento econômico do indivíduo e o acesso à educação depende do desenvolvimento econômico do
mesmo, ou de seus pais, conservando assim o status da classe dominante.
O autor afirma que

A educação passa a ser avocada como um instrumento de modernização - o fator preponderante para a diminuição das 'disparidades' regionais. O equilíbrio, - entre as regiões subdesenvolvidas, não
desenvolvidas, em desenvolvimento e desenvolvidas - se daria mediante a modernização dos fatores de produção, especialmente pela
qualificação da mão de obra. (p.128)
Esta mesma modernização, quando referente ao setor primário da economia, implica na adoção
de tecnologias que desmobilizam mão de obra, acentuando o êxodo rural e, consequentemente, ampliando os bolsões de pobreza nos centros urbanos pelo deslocamento de trabalhadores
sem qualificação para o trabalho urbano.
A universalização do trabalho focalizada pela Lei n.º 5.692/71 conferiu, assim, ao ensino de 2º
Grau uma terminalidade através de habilitação profissional conferida pela escola, a todos os
alunos sem distinção de origem e classe econômica.
Uma questão se apresenta neste momento: de que forma essa Lei interferiu nas escolas onde
já se desenvolvia o ensino profissionalizante? Ao equalizar as escolas com foco na formação
profissional com as demais, não dotou as não profissionalizantes de meios para que se
viabilizassem na nova proposta, ao mesmo tempo em que eliminou as especificidades das
profissionalizantes, em termos de administração, coordenação e provimento de recursos.
Em 1996 a Lei n.º 9.394/96 estabelece as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o
Decreto n.º 2.208/97 regulamenta o Ensino Profissional em seus diversos níveis.
O período de 1996 a 2004 resultou em alterações curriculares sensíveis no âmbito do Ensino
Profissional em geral, com a separação do Ensino Médio do Técnico e a implantação dos cursos
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Técnicos Modulares, reforçando a já conhecida dualidade entre as vertentes propedêutica e
profissionalizante.
O Decreto nº 5.154, publicado em 2004, propôs estabelecer a integração entre aquelas vertentes,
revogando o Decreto nº 2.208/97.
2. O ENSINO AGRÍCOLA NO ESTADO DE SÃO PAULO
No período de 1907 a 1934 diversas ações foram implementadas, tais como a instalação dos
Aprendizados Agrícolas, destinados à formação de administradores e capatazes de fazendas, a
criação dos Patronatos Agrícolas, que uniam a formação de operários agrícolas e o ensino
primário, e a criação da Superintendência da Educação Profissional e Doméstica, com a
elaboração de um Plano de Expansão do Ensino Profissional em 1934.
Ocorre também, no período, uma sensível mudança no perfil agrário, com os grandes
proprietários rurais migrando para atividades industriais e a ampliação no número das médias e
pequenas propriedades rurais.
Em 1934 é criada na Secretaria da Educação a Superintendência da Educação Profissional e
Doméstica com o objetivo de padronizar os procedimentos administrativos e pedagógicos do
ensino profissional, reforçando a dualidade administrativa sobre o ensino agrícola e em 1935 são
instaladas pela Secretaria da Educação aquelas que viriam a ser as primeiras escolas agrícolas de
São Paulo, existentes até hoje.
No âmbito do Estado de São Paulo, observa-se também uma intensa mobilidade do ensino
agrícola: da Secretaria da Agricultura para a Secretaria da Educação, em 1943, com a criação da
Assistência Técnica do Ensino Rural, para em seguida voltar à Secretaria da Agricultura em 1955,
e desta para a Educação, em 1963.
Até 1976 as escolas técnicas eram administradas pela Coordenadoria do Ensino Técnico, da
Secretaria de Estado da Educação. Em 1976, com a implantação da Lei 5692/71, as Escolas
Técnicas passaram a Escolas de Segundo Grau.
As consequências de tal medida foram especialmente nefastas para as escolas técnicas
agrícolas paulistas, principalmente a partir do Decreto Estadual 7510/76 de 29/01/1976, que
implementou a reforma administrativa da Secretaria da Educação, extinguindo a Coordenadoria
do Ensino Técnico. Isto significou, na prática, o fim do tratamento pedagógico, administrativo e
financeiro diferenciado até então destinado às escolas técnicas, ignorando-se suas
especificidades. O Relatório Final do Projeto “O Ensino Agrícola do Segundo Grau no Estado de
São Paulo: Avaliação e Sugestões para a Melhoria de seu Desempenho”, da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (1986) confirma a existência de especificidades que devem
ser consideradas, ao afirmar que “faltam sementes na época do plantio porque a burocracia na
aquisição de sementes é mais lenta que o fluir do calendário agrícola”. (p. 30-31)
Há que se considerar que a “falta de sementes para o plantio” citada acima traz consequências
que extrapolam a safra propriamente dita: o aluno deixa de acompanhar o ciclo da cultura em
questão (que às vezes apenas se repetirá no ano seguinte) com prejuízos para seu
aprendizado, ou ainda, acompanha a cultura em condições ambientais não propícias, o que
também traz prejuízos para seu aprendizado.
A percepção de que o Ensino Profissionalizante em geral, e o da área agropecuária em especial,
tinha características que tornavam ineficiente e, mesmo, danosa em muitos aspectos, a
administração igualizada pela Secretaria da Educação levou à criação de órgãos que pudessem
dar conta dessas especificidades.
Assim, em 1979 foi criado o Grupo Especial de Trabalho do Ensino Profissionalizante - GETEP, em
1984 o Grupo Executivo do Ensino Agrícola - GEAGRI e, em 1985, a Divisão de Supervisão e
Apoio às Escolas Técnicas Estaduais - DISAETE.
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Em 1991, o Decreto n.º 34.032/91 transfere as Escolas Técnicas Estaduais para a Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e, em 1993, estas são transferidas para o
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo Decreto n.º 37.735/93.
A transferência das Escolas Técnicas da rede pública estadual, vinculadas à Secretaria do Desenvolvimento Econômico no ano de 1993 para o Centro Paula Souza, provocou nesta instituição
uma demanda de reestruturação física, humana e administrativa. Foi realizado, em março de
1994, o I Seminário sobre o Ensino Técnico Agrícola Paulista, com a participação dos diretores e
coordenadores de todas as escolas agrícolas.
Foram definidas, conforme constam nos Anais do Seminário (1994), as diretrizes para o Ensino
Técnico Agrícola:
• considerar, na formação do técnico em agropecuária, a estrutura

agrária brasileira e a necessidade de direcionar as ações pedagógicas
da Escola no sentido do desenvolvimento do pequeno e médio produtor rural;
• viabilizar a permanência dos alunos na Escola, considerando-se as
características do ensino agropecuário e procurando garantir-lhes
condições mínimas de conforto, segurança e privacidade, bem como
organização e convivência social;
• organizar o ensino agrícola utilizando a cooperativa-escola como
recurso catalisador das ações pedagógicas, administrativas e produtivas da unidade" (p. 3)

3. COOPERATIVISMO, COOPERATIVA ESCOLAR E COOPERATIVA-ESCOLA
Embora a cooperação humana exista desde os primórdios da humanidade, dizem os historiadores
e pesquisadores que o cooperativismo, como doutrina e teoria, teve suas primeiras manifestações
no ambiente capitalista do século XIX, resultando na experiência de cooperação da Sociedade dos
Probos Pioneiros de Rochdale, localidade próxima a Manchester, na Inglaterra.
Diversos pensadores, como Robert Owen (1771 - 1858), Charles Fourier (1772 – 1837) e Philippe
Benjamim Buchez (1796 - 1865), motivaram grupos sociais e indivíduos a pensarem que existiriam alternativas para a situação econômica e social vivida na época. A experiência iniciada no ano
de 1844 em Rochdale resultou naquela que foi considerada a matriz do cooperativismo moderno,
fundamentando os princípios internacionais do cooperativismo, validados pela Aliança Cooperativa
Internacional - ACI.
As teorias cooperativistas fundamentam as chamadas "cooperativas de nova geração", com visão
do empreendimento e ênfase na competitividade no mercado externo e na prestação de serviços
satisfatórios no âmbito interno.
O êxito externo da cooperativa deve-se à sua produtividade, conseguida através de técnicas de
organização empresarial, conquista do mercado e aplicação de tecnologias. O êxito interno, por
sua vez, baseia-se na satisfação dos associados diante do sucesso individual alcançado, sendo
fundamental para tanto que exista a participação de todos, nos processos decisórios e no controle
e avaliação da cooperativa.
Olhando a Cooperativa-Escola, e considerando-se as funções educacionais e formativas inerentes
às escolas, torna-se importante verificar se existe coerência entre a teoria e a prática cooperativista na escola, e em que grau esta relação acontece, seja entre os alunos ou entre os professores
ou em toda a comunidade escolar.
Em 1970 ocorre a promulgação da Lei 5.764/71, que vigora até hoje, (re)definindo a política nacional do cooperativismo e instituindo o regime jurídico das sociedades cooperativas.

CD-ROM DE ATAS | 1898 | COLUBHE 2012

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 também trata das cooperativas, dispondo em
seu artigo 5º, XVIII, da criação de cooperativas independentemente de autorização, e preconizando a independência às interferências estatais.
Em contraposição à categoria de organização cooperativada predominantemente rural até a década de 1970, despontam no Brasil, com maior força a partir dos anos 80, outras categorias sociais e econômicas, com ênfase para os trabalhadores, com o fortalecimento das cooperativas de
trabalho urbanas e das cooperativas populares.
No ambiente rural, a agricultura familiar assumiu papel preponderante, pela sua importância econômica na produção de alimentos e pela visibilidade proporcionada pelos movimentos sociais pela
reforma agrária, gerando também uma outra categoria de cooperados, que ao mesmo tempo em
que são trabalhadores, o são em suas próprias terras (individuais ou coletivas). Estes novos atores sociais, através de suas organizações, acabam por se fazerem notados também nas instâncias
políticas.
Nestas circunstâncias, é possível vislumbrar mudanças na ordem política e social tradicionalmente
estabelecida e, inevitavelmente, questiona-se o papel da escola, e no caso deste trabalho, da escola pública técnica agrícola, na formação de técnicos que venham a participar, ativamente, destas mudanças.
3.1- COOPERATIVA ESCOLAR: PRECURSORA DA COOPERATIVA-ESCOLA
No Brasil existem registros de cooperativas escolares desde 1928, em São Paulo, tendo esta
modalidade sido regulamentada na Primeira Lei Orgânica das Sociedades Cooperativas, promulgada através do Decreto Federal nº 22.239, de dezembro de 1932:
É possível constatar que as cooperativas escolares, talvez por congregarem associados menores
de idade (alunos do 1º Grau), não proporcionam aos mesmos quase nenhuma autonomia, ficando
clara a tutela institucional.
No estado de São Paulo a Cooperativa Escolar existiu a partir de 1966, com a adoção do Sistema Escola-Fazenda, perdurando até 1977.
De acordo com Peçanha (s/d) na Apresentação do Manual de Escola Fazenda, o Sistema EscolaFazenda, a Cooperativa Escolar Agrícola, cujos associados eram os próprios alunos ofereceria a
eles a oportunidade de assumirem responsabilidades, conhecerem as leis e se educarem dentro
dos princípios da cooperação e auxílio mútuo. (p.6)
As cooperativas escolares nos colégios agrícolas funcionaram, com maior ou menor eficiência,
até o ano de 1977, quando os colégios técnicos agrícolas de São Paulo passaram por mudanças
radicais, que rapidamente levaram as cooperativas escolares ao encerramento de suas atividades.
Em 1976, com a implantação da Lei Federal 5692/71 no estado de São Paulo, as Escolas Técnicas
passaram a ser Escolas de Segundo Grau ou de 1º e 2º Graus e, com o Decreto Estadual
7510/76 de 29/01/1976, que implementou a reforma administrativa da Secretaria da Educação,
órgãos foram extintos e as especificidades do ensino técnico e em especial do ensino agrícola
foram ignoradas.
O colapso final aconteceu em 1977, com a Resolução SE nº 135, de 18 de agosto de 1977 que,
ao destinar os recursos resultantes do processo produtivo para os Fundos Especiais de Despesas - FED inviabilizou, na prática, o funcionamento das Cooperativas Escolares e reduziu a quase zero as possibilidades de investimento nos projetos agropecuários e, portanto, sua
consistência técnica e pedagógica e sua viabilidade econômica.
3.2- A COOPERATIVA-ESCOLA DE ALUNOS
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A escola técnica agrícola no Estado de São Paulo tem, ao longo de sua história, desempenhado
papéis de relevância variável, dependendo das políticas educacionais de cada governo e à importância atribuída ao setor rural no contexto econômico de cada época.
Em relação ao segundo aspecto (o setor rural), estudos desenvolvidos nas últimas décadas têm
enfatizado a importância de se levar em conta a questão da territoriedade, quando o foco é o desenvolvimento, entendido como um processo endógeno onde, de acordo com Vasquez Barquero
(2000), o território constitui-se em agente de transformação.
A agricultura, seja familiar ou na concepção do "agronegócio", deve fazer frente às condições
atuais do mercado a fim de permanecer como um fator de viabilização econômica e social das
comunidades rurais. Neste sentido, mesmo nos empreendimentos de pequeno e médio portes,
competitividade e diversidade devem ser levadas em conta, como também gestão e sustentabilidade.
Na busca de novos paradigmas que propiciem o desenvolvimento a partir do local, uma forma de
organização se apresenta: a cooperativa. Isto se deve à sua natureza democrática e participativa,
onde os associados participam das atividades produtivas, da estrutura financeira e do processo
decisório. A cooperativa possibilita que os agricultores organizem a sua produção, diversifiquem
suas atividades, agreguem valor à sua produção e aumentem seu poder de negociação, nos dois
campos fundamentais para a sobrevivência do agricultor: "o antes e o depois da porteira".
Considerando-se que o desenvolvimento não pode depender apenas de ações governamentais e
institucionais externas, e sim de uma árdua construção a partir das bases locais, podemos constatar a importância de profissionais com formação que extrapole as competências técnicas e produtivas e que possa agregar também as capacidades de organização da comunidade e de
gerenciamento de empreendimentos produtivos.
Estudos iniciados em 1991 por uma equipe técnica multidisciplinar buscando experiências que
pudessem subsidiar a elaboração de uma proposta que viabilizasse as escolas agrícolas, em
visível processo de sucateamento apontaram a cooperativa-escola, em funcionamento nas escolas agrotécnicas federais, como uma alternativa viável, na medida em que contemplava aspectos variados da organização escolar: administrativo, educacional e estrutural.
Em 1994 a equipe técnica agrícola apresentou ao Centro Paula Souza o Projeto de Implantação
das Cooperativas-Escola.
3.3- ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
A Cooperativa-Escola foi concebida, em 1994, para ser uma sociedade formada por alunos, destinando aos professores, funcionários e gestores da escola o papel de orientadores e apoiadores
no processo educacional.
Posteriormente verificou-se, de acordo com os relatórios pesquisados, que a composição etária
dos alunos era principalmente de jovens menores de 18 anos, exigindo que os mesmos passassem por um processo de emancipação, caso fossem maiores de 16 anos, para fazerem parte
dos órgãos diretivos.
Tal situação levou à reforma estatutária, ampliando as possibilidades de filiação para os professores e funcionários das escolas.
A estrutura da Cooperativa-Escola conta com os órgãos sociais descritos por Belezia e Rossi
(1997), cujas funções estão detalhadas no Estatuto Social da Cooperativa-Escola:
• Assembleia Geral, constituída por todos os cooperados, é o órgão supremo da cooperativa. Tem entre suas atribuições a definição das políticas de atuação da Cooperativa, a
eleição anual dos Conselhos de Administração e Fiscal e a aprovação anual das contas;
• Conselho Fiscal, com 3 conselheiros titulares e 3 suplentes, tem a função de fiscalizar as operações, atividades e serviços da Cooperativa e analisar os saldos, balanços e balancetes da sociedade;
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• Conselho de Administração, constituído por 5 cooperados, é responsável pela gestão da cooperativa, desde a elaboração de um plano de trabalho anual, o planejamento dos
projetos, a execução, controle e comercialização dos produtos.
• Comissão Técnica de Apoio e Execução – COTAE2, constituída por 6 alunos com
atribuições de assessorar o Conselho de Administração e colaborar na execução das atividades;
• Comitê Educativo – comissão permanente de associados com objetivo de representar os cooperados junto ao Conselho de Administração nas suas reivindicações e sugestões,
além de responsabilizar-se pela comunicação e pela educação cooperativista. Quanto ao funcionamento da Cooperativa, Belezia e Rossi (1997) ressaltam a importância de vincular os projetos
agropecuários à proposta curricular e pedagógica das escolas:

Os Projetos Agropecuários têm dupla função: como componentes do
currículo escolar, instrumentalizam o aprendizado do aluno, nos diversos aspectos técnicos, propiciando o desenvolvimento de habilidades
para a prática agropecuária, bem como para os aspectos administrativos e gerenciais, buscando eficiência e eficácia nos projetos. Paralelamente, têm a função de viabilizar a fazenda e a residência dos alunos,
mantendo o refeitório e, com a venda dos excedentes de produção, os
próprios projetos e setores técnico-produtivos. São funções que não
podem ser desvinculadas. Consequentemente, a integração curricular é
fundamental e as ações da Cooperativa-Escola devem estar em consonância com o Plano Escolar e os Planos de Ensino da Unidade. (p. 23)
De acordo com Belezia (1995), cabe à Escola a responsabilidade de definir e dirigir o processo
educacional, implementando o Plano Escolar que estabelece prioridades e define estratégias,
ações e papéis dos envolvidos no processo. Para tanto, através da direção e do corpo docente, a
Escola orienta as atividades nos diferentes setores técnicos, pedagógicos ou de apoio.
O corpo docente, responsável direto pelo desenvolvimento dos diversos componentes curriculares, participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem que se desenvolve basicamente
em três momentos distintos: o das aulas teóricas, o das aulas práticas e as práticas profissionais.
À Cooperativa cabe, sob orientação do professor orientador, a liberação e controle do uso de insumos conforme estabelecido nos Projetos Agropecuários e seus cronogramas de utilização, bem
como o controle da produção, seja ela encaminhada ao refeitório, a outros setores da Escola ou à
comercialização.
Estudos e pesquisas em relatórios e documentos disponíveis nas Etecs e na Cetec3, assim como
entrevistas com professores, alunos e gestores das escolas tiveram o objetivo de investigar os
resultados da implantação do modelo nas Etecs, buscando compreender o papel da cooperativa-escola e a dimensão que adquiriu na escola, do ponto de vista dos atores principais: os alunos e os professores.
Em visitas realizadas nas Etecs, foram feitos levantamentos dos documentos existentes, tais
como atas de reuniões do Conselho de Administração, eleições de Comitês Educativos, planilhas
e controles de produção agropecuária e jornais murais elaborados por algumas CooperativasEscola.
Entrevistas feitas com os professores, tanto nas visitas às Etecs como em encontros presenciais
realizados no período de 2005 a 2010 indicam que a Cooperativa-Escola é valorizada principalmente pelos coordenadores e professores da área técnica.
Quanto à relação teoria/prática, e a inserção da Cooperativa-Escola como elemento de ligação,
as opiniões são diversas: declaram que existem limitações para a articulação da teoria com a
prática, tanto materiais como humanas, embora reconheçam que a Cooperativa-Escola é de
fato um elemento facilitador. Assim, a maioria considera a Cooperativa-Escola um elemento
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facilitador na harmonização da teoria com a prática, porque ela viabiliza os meios materiais para
a prática.
Entretanto, os dados gerados pela Cooperativa-Escola são ainda subutilizados pelos professores
em suas aulas e é possível observar, ainda, que a valorização e o entendimento quanto aos
objetivos da Cooperativa-Escola é tanto mais evidente em situações em que existe na Unidade
Escolar um clima organizacional propício à participação dos professores.
Quanto aos alunos, o contato foi menos frequente, pelas próprias dificuldades de tempo e recursos.
Serão descritos alguns resultados, observando-se que devem ser considerados parciais, podendo servir como referências para uma pesquisa mais aprofundada a ser realizada posteriormente.
É possível verificar que nem sempre as intenções e propósitos dos professores surtiram o efeito
esperado junto aos alunos. Assim, uma pergunta como “Você já conhecia os objetivos da Cooperativa-Escola que estão descritos no Estatuto?” resultou, em uma Etec pesquisada, em 38%
de “Sim, mas não da forma como está escrito”, 39% de “Não, porque não tive acesso ao estatuto”, 9% de “Sim, mas não acho que funciona assim”, 8% em “Não, porque imaginei que os
objetivos fossem outros”. 2% declararam não ter condições de responder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando educação e trabalho se complementam e a prática proporciona a apropriação dos conceitos técnicos, tecnológicos e científicos desenvolvidos nas aulas, pode-se afirmar que o processo se torna eficaz proporcionando também a apreensão de atitudes, habilidades e
conhecimentos que extrapolam aqueles planejados curricularmente.
Apesar do visível sucateamento físico das escolas a partir de 1976, que durou mais de 10 anos,
a metodologia baseada no Sistema Escola Fazenda permaneceu, reforçando alguns aspectos
apontados por Julia (2001) sobre a relativa liberdade dos professores em, diante de um currículo imposto de fora para dentro, exercer sua autonomia na sala de aula que, no ensino técnico agrícola, extrapola os limites físicos da "sala" para as oficinas, as áreas de cultivo, as
instalações zootécnicas e, por que não, para a convivência extra-aula do internato.
Assim, esta relativa autonomia permitiu que algumas das escolas agrícolas de São Paulo mantivessem os objetivos iniciais do sistema escola-fazenda (de aprender a fazer fazendo e de aplicar a metodologia de ensino por projetos), embora buscassem, até mesmo à custa de valorizar
a produção em detrimento da construção dos conhecimentos e conceitos teóricos, garantir a
sobrevivência da escola.
As cooperativas devem incorporar à sua organização os princípios da cooperação e da autogestão,
garantindo relações democráticas, autônomas e participativas entre os cooperados, que devem
responsabilizar-se plenamente pelos destinos da sua cooperativa. Este é um dos pontos de divergência com a Cooperativa-Escola, e que pode explicar a autonomia relativa a ela outorgada: tratase de uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, sendo os alunos-cooperados responsáveis até o valor do capital social que subscreveram4.
Pelos relatos de professores e alunos, as vantagens conseguidas através da Cooperativa-Escola
parecem estar muito mais vinculadas ao aumento de produtividade agropecuária e à viabilização
da comercialização e consequente geração de renda, do que à construção coletiva de “saberes e
fazeres” cooperativistas, frutos da participação dos alunos na tomada de decisões, no planejamento, na execução e na avaliação das ações da Cooperativa-Escola.
Para os professores, a Cooperativa-Escola é um meio de agilizar a obtenção de recursos financeiros, que proporcionarão oportunidade de melhorar a qualidade dos equipamentos produtivos e de
ser praticada uma agricultura mais tecnificada e compatível com o mundo do trabalho. É, ainda,
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um instrumento facilitador para o desenvolvimento das aulas, não apenas as práticas, mas também as teóricas.
Os alunos, por sua vez, têm opiniões controversas da sua Cooperativa-Escola: são cobrados pelos
professores e diretores para serem participativos e responsáveis nas atividades desta, mas não
sentem que sua participação é valorizada nas ocasiões em que decisões precisam ser tomadas.
Sendo a escola o local tradicionalmente determinado para a realização da educação nos moldes
coletivos e sistematizados é necessário, efetivamente, contemplar a educação cooperativista de
forma ampla e generalizada, não apenas entre os alunos, mas em toda a comunidade escolar,
para que se construa uma real “cultura escolar cooperativa”.
Estes aspectos, em um ambiente propício à participação na busca coletiva de soluções e alternativas, poderiam ser altamente favoráveis para a construção de uma metodologia diferenciada na
formação de técnicos para a área agropecuária.
Não se pode negar que, na maioria das vezes, os alunos são informados e esclarecidos sobre as
decisões tomadas pelos professores e gestores, e em geral esses alunos não chegam a discordar
das razões. Entretanto, os esclarecimentos chegam após a decisão tomada. Esta atitude, se não
assistencialista, apresenta o viés de “resolver para” e não de “resolver com”, o que não estimula a
responsabilidade uma vez que esta não pode ser incorporada intelectualmente e sim vivencialmente (FREIRE, 1967: 58).
A Cooperativa-Escola deve ser entendida como um processo, cujo estudo não se esgota na concretização dos objetivos previamente traçados: as dinâmicas social, política e econômica não
permitem que se chegue ao fim do estudo pois seus atores têm valores característicos definidos
pela sua própria história e pelo contexto do momento.
O projeto Cooperativa-Escola, implantado pelo Centro Paula Souza nas Escolas Técnicas Agrícolas,
contemplou na sua concepção os dois segmentos básicos das sociedades cooperativas: o social e
o econômico. O social focalizando a qualidade na formação do técnico agrícola, ampliando suas
capacidades de gestão ao participar de todas as fases dos projetos e de trabalhar em grupo e
liderar, além de proporcionar qualidade de vida na escola e na residência. O econômico, por sua
vez, visa agilizar os procedimentos administrativos na gestão da fazenda na qual a escola está
localizada, contando com o aumento da eficiência produtiva dos projetos e a comercialização dos
excedentes de produção para reaplicação em novos projetos e na manutenção do sistema de residência.
Quanto ao segmento social, configura-se como o grande desafio não apenas das CooperativasEscola, mas do cooperativismo em geral uma vez que o emergencial (a sobrevivência) e o prioritário (a educação e a formação de novas gerações cooperativistas) nem sempre são colocados no
mesmo nível.
A educação cooperativista promove a organização social solidária, desde a escola até a vida profissional, instrumentalizando o jovem para o enfrentamento das dificuldades que surgirão no seu
ambiente de trabalho e, principalmente, subsidiando-o para atuar e propor alternativas que permitam a organização e o desenvolvimento dos pequenos e médios produtores rurais em suas
áreas de ação.
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1

Etec – Escola Técnica Estadual
COTAE- Esta comissão foi instituída a partir de 1997, com a reforma estatutária, visando contemplar os
alunos mais interessados em participar da gestão da Cooperativa, mas que não tinham idade para tal.

2

3

Cetec- Unidade de Ensino Técnico e Médio- órgão responsável pelas orientações de projetos institucionais desenvolvidos nas Etecs, inclusive o Projeto Cooperativa-Escola.

4

O capital social de cada cooperado equivale à integralização de no mínimo três cotas-parte no valor de
R$ 1,00 cada, totalizando assim R$ 3,00 (artigos 7º, 10, 12 e 61) do Estatuto Social de CooperativaEscola).
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Resumo
Este trabalho visa analisar a transformação de escolas técnicas federais em Centros Federais de
Educação Tecnológica – CEFETs, a fim de evidenciar (des)caminho para uma proposta de Educação tecnológica. Toma-se como referencia histórica para desenvolver o processo investigativo
em questão o período compreendido entre 1978 (quando se registra a transformação de três
Centros de Educação Tecnológica pertencentes rede federal brasileira de ensino: em Munas
Gerias, no Rio de Janeiro e no Paraná cujos objetivos são definidos por promulgação da Lei n.
6545/78) a 1994 (quando se tem a aprovação da “lei da Cefetização” que promove uma corrida
entre escolas técnicas e escolas agrotécnicas pertencentes à rede para se transformarem em
CEFETs). Das leituras interpretativas de todo o material apreendido, organiza-se duas matrizes
orientadoras que se completam e se entrelaçam no trado das descrições e exame das informações e dados: a) Promoção da verticalização do Ensino Técnico apresentou, em sua gênese,
indefinições políticas e pedagógicas, uma vez não houve, de fato, uma construção epistemológica de Educação Tecnológica; b) Avanço tecnológico tomado pelo fetichismo enfatizou duas
concepções de educação que se contrapõe: a primeira concebe a educação pelo fetiche positivo
da tecnológica; a outra concepção imprime um pessimismo em relação à tecnológica.
As transformações pelas quais a sociedade contemporânea vem passando, principalmente na segunda metade do século XX, são concebidas, fundamentalmente, pela extrema
direta neoconservadora1, como um momento último, como um produto finalizado. Essa maneira
“finalista” de apreender a realidade desconsidera o sentido da transformação como processo
sempre em desenvolvimento. Mudar significa, diante dessa forma de conceber o mundo, deslumbrar pelo novo, rejeitando o existente, isto é, o novo instala-se com a negação do passado.
Esse entendimento de mudança se converte a uma simples troca de paradigmas como referencia do modo de produção (sai a referencias fordista-tayorista de produção e entram o Just in
time e a auto-ativação da produção) o que evidencia posicionamento a-‘histórico de não se
conceber a essência da crise paradigmática, mas de se substituir simples puramente um paradigma por outro.
Com a emergência da era tecnológica tem-se a exigência e o condicionamento de uma
formação de uma força de trabalho mais esmerada e profunda de base cientifica. No âmago da
dessa formação compreende-se duplo sentido de só então poder ser equacionado e, consequentemente, adquirir significado. É preciso (re) considerar processos escolares destinados à
preparação e ao aperfeiçoamento de forças de trabalhos específicos, mas, sobretudo, faz-se
necessário atentar para uma forma de educação voltada para a transmissão da componente
tecnológica da cultura contemporânea.
A hegemonia produtiva do capital converte os avanços tecnológicos em alavanca para o
desenvolvimento econômico de uma nação, e consequentemente para a melhoria do padrão de
vida na ordem social. Desse ponto de vista, a sociedade concebe suas oportunidades de inovação mediante o progresso tecnológico, integrando recursos materiais e recursos humanos.
Esse raciocínio faz com que se estabeleça uma articulação entre tecnológica e qualificação profissional. O trato direto e linear entre aceleração do progresso tecnológico e mudanças
nos conteúdos e processos de trabalhos e qualificação profissional tem demandado formação
de “novo tipo de trabalhador”. Indica-se para essa formação atributos cognitivos e comportamentais cruciais para “uma transformação produtiva orientada à modernização tecnológica”
(Corragio; 2000 p.92) A discussão aqui tomada não se norteia pela perspectiva de idealizar essa
formação, essencialmente, incide contraposição homo sapiens e homo faber. Historicamente,
conforme acentua Silva (1969) as técnicas e aplicação das ciências refazem “radicalmente o
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ambiente da existência humana e criam condições econômicas inteiramente novas” (p.54), por
tanto, há que se refletir criticamente essa formação.
As transformações na pedagogia do trabalho, sob a determinação de avanços tecnológicos, exigem que trabalhador desenvolva sua capacidade criativa e intelectual, conforme os
interesses e as necessidades de produtividade requeiros pela automação física e organizacional
do processo produtivo. A aquisição de certo volume de conhecimento, habilidades e atitudes
equivalentes à ampliação a capacidade de trabalho torna-se eixo condutor para formação de
um tipo trabalhador. A necessidade de continua adaptação às mudanças de estilo de trabalho e
de produção com aplicação de novas tecnológicas conflui como o do progressivo prolongamento, fundamentalmente condicionado pelo progresso tecnológico e por suas consequências sociais, e determinantes de todo um processo de revisão da estrutura de sistema escolar. (Silva,
1969, p66).
A adaptação psicofísica de trabalhador perante modificações de paradigmas de produção, o conteúdo do trabalho está atrelado e condicionado a uma relação dependência com a
base material e metodológica do processo produtivo. A natureza do trabalho sofre alterações,
com a implementação do sistema tecnológico na estrutura produtiva, a qual amplia a qualificação tecnológica desse trabalhador, na intenção que esse produza um saber pratico cada vez
mais extenso.
No exercício de multitarefas, percebem-se manifestações de rompimento do saber específico. A prerrogativa de força de trabalhado qualificada incide competitividade e aprendizagem permanente. Os termos “policognição” “polivalência”, “multi-habilidades” e “formação
abstrata” são empregados como tendências ao desenvolvimento de habilidades necessárias
para manter-se e acompanhar as alterações dos processos produtivos. Ante o desenvolvimento
tecnológico da estrutura organizacional produtiva, sendo a relação tempo e espaço redefinida,
tem-se maior controle e uma melhor utilização da capacidade criativa e intelectual do trabalhador, conforme as necessidades da relação social de produção e de trabalho. Pela via de uma
“seleção” ou “educação” projeta-se a força de trabalhado qualificada, de modo a significar habilitação em níveis tecnológico, social e ideológico para os novos modos produção e de trabalho.
É dentro de quadro teórico no qual se pondera essência contraditória, indefinida e muitas vezes, reducionista da educação tecnológica brasileira, se percebe o quanto são nebulosos
entendimentos e vínculos entre mundo tecnológico e mundo sociocultural, educação geral e
qualificação tecnológica, principalmente no que tange às transformações de algumas escolas
técnica em centros federais de educação tecnológica2, que se pretende evidenciar (des) caminho para criação do Sistema Nacional Brasileiro de Educação Tecnológica. Para tanto, toma-se
como referencia histórica para desenvolver o processo investigativo em questão o período compreendido entre 1978 a 1994. A investida nessa periodização versa sobre atitude investigativa
de considerar uma corrida entre as escolas técnicas e agrotecnicas pertencentes à rede ensino
federal brasileiro para se transformarem em Centros Federais de Educação Tecnológica –
CEFETs como perspectiva continuada de formação tecnológico-industrial.
Com base na Lei n.º 6545, de 30 de junho de 1978, três escolas técnicas federais (as
de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro) tornam-se Centros Federais de Educação Tecnológicas – cefets. A referida lei delibera como sendo objetivos desses centros:
1-Ministrar curso de nível superior: a) graduação, visando à formação de profissionais em Engenharia Industrial e Tecnólogos; b) de licenciatura plena e curta,
com vista à formação de professores especialistas no ensino de 2ºgrau3 e dos
cursos de formação de tecnólogos; 2 – Ministrar ensino de 2º grau, com vista à
formação de auxiliares e técnicos industriais; 3 – Promover cursos de extensão
aperfeiçoamento e especialização, objetivando a atualização profissional na
área técnico-industrial; 4 – Realizar pesquisas na área técnico-industrial, esti-
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mulando atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços. (Lei 6545/78)
A estrutura socioeconômica do Brasil, na segunda metade dos anos de 1970, define-se
pela tese do crescimento acelerado. A economia nacional abre suas portas para o capital estrangeiro, por meio da crescente participação de multinacionais no mercado nacional (lembrando que essa participação tem seu ponto de partida nos anos de 1950, com o Governo de
Jucelino Kubitschek) Essa estratégia desenvolvimentista da nação gera a necessidade de formação tecnológica de profissionais para área industrial.
Pelas diretrizes e base legais promulgadas no de 1971, a profissionalização compulsória
torna-se referencia em todos nos níveis de ensino brasileiro. Com essa referencia a demanda de
formação de especialistas para habilitação, prioritariamente, para o ensino de 2º grau aumenta
consideravelmente. Torna-se preciso certificar o maior numero possível de profissionais para o
ensino profissionalizante. O Ministério da Educação do Brasil, adotando uma linha pragmática e
procurando resolver de imediato o problema, estabelece plano de cursos emergências de Formação de professores. Sob a forma de autorização e reconhecimento, definidos pelo Parecer
1237/72 do Conselho Federal de Educação- CEF-, as escolas técnicas de Minas Gerias, Paraná e
Rio Janeiro , passam a oferecer cursos de Esquema I e II de graduação para disciplinas técnicas de nível de 2 grau. Sob tais circunstâncias, aprecia-se conceitual e ideologicamente terreno
favorável a transformação dessas escolas em cefets.
Sob a égide da transformação em cefets, as escolas técnicas de Minas Gerais, Paraná e
Rio janeiro passam a oferta Curso de Engenharias Industriais com duração de cinco anos. Esses
cursos em substituição os curso de Engenharias de operação confere uma formação mais cientifica que permite aos profissionais assumirem os encargos da pesquisa e dos projetos científicoinvestigativos.
Quatro anos após a criação desses três cefets, por meio do Decreto n. º 87310, de 21
de junho de 1982, é que são estabelecidas as seguintes características básicas de atuações.
1- Integração do Ensino Técnico de 2º grau com o Ensino Superior; 2Ensino Superior como continuidade do Ensino Técnico de 2º diferenciando do sistema universitário; 3- Acentuações especializadas, levando-se
em consideração tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento; 4- Exclusiva na área tecnológica; 5- Formação de professores especialistas para as disciplinas de ensino de 2º grau; 6- Realização de
pesquisas aplicadas à prestação de serviços; 7- Estruturação organizacional adequada a essa peculiaridade e aos objetivos.
No final dos anos de 1970 e nos anos de 1980 o Brasil enfrenta crise economia estrutural que é, também, vivida na ordem mundial. Essa crise incide do modo de produção capitalista
derivada da dominação do capital sob a exploração do trabalho. Esse sistema econômico assume uma postura contraditória e conflitante, que o impede, enquanto modelo determinante de
sociedade, de romper com as relações sociais de exclusão e de socializar o resultado do trabalho, isto é de distribuir igualmente o resultado do trabalho a todo o coletivo da ordem social/produtiva. Essa crise provoca uma reestruturação econômica planetária, no cerne da
realidade brasileira, essa crise faz com que a década de 1980 seja denominada, por certo consenso, como a “década perdida”, dentro da historia do desenvolvimento econômica e social do
país. A razão dessa qualificação a década em apreço é identificada por muitos teóricos, cm a
insustentabilidade ideológica e operacional do modelo de crescimento acelerado, adotado pelo
governo militar, que, nesse exato momento, também, passa por contraposição aguda de atrelamento a economia nacional a economia mundial, capitalista. Esse governo apresenta-se, por
tanto, fragilizado frente às pressões da sociedade civil, representada, fundamentalmente, por
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grupos de intelectuais e pela burguesia, que reivindicam suas participações nas decisões do
destino do país.
Os anos de 1980 importam, para realidade política e social brasileira da época, também, o fechamento do ciclo dos governos militares. A transição para o regime civil não significa,
todavia, perda do poder parte das elites dominantes nos períodos anteriores (ler-se aqui, primordialmente, os períodos de 1965 e 1979). Jose Sarney – vice que se transforma em presidente da Nação, com a morte de Tancredo Neves (este nem chega a tomar posse do cargo)
pertence ao partido da Arena que vinha servindo de fechada legal à ditadura militar. Dessa
forma, transveste de novo o velho.
Com a influência do ideário que defende a tese do Estado suficiente necessário aos interesses da produção capitalista, é previsto estabelecimento do Sistema Nacional de Educação
Tecnológica traduzido pela intenção de enfatizar que os avanços tecnológicos, no contexto da
indústria em processo de modernidade, propiciam a formação de um novo tipo de intelectual, o
profissional para área tecnológica da fabrica, diretamente relacionado ao setor produtivo. Assim, projeta-se a visão ideológica de valorização de cultura ligada à vida produtiva, a qual pressagia que o trabalhador, na realização de sua atividade e dispondo de máquinas cada vez mais
sofisticadas, necessita (re)elaborar seus processo de aprendizagem de maneira a provocar alterações também na arquitetura do conhecimento.
Nesse período, o Brasil opta por desenvolvimento econômico sustentado, significando o
crescimento econômico vinculado ao desenvolvimento social. Essa opção, no entanto, não representa a efetivação de programa que tem como base ideológica a construção da justiça social. Pode-se dizer que a atuação do Governo, na área das políticas sociais, é de cunho
puramente compensatórios, e, nesse sentido, a educação é concebida como possibilidades concreta de melhoria de vida para a camada assalariada dos setores produtivos. Na visão de Ramos (1995), a educação passa a ser arena das “medidas programas para eliminar a pobreza, a
desigualdade e o desemprego” (p.93)
A apologia à modernização com base no modo de produção capitalista elabora uma visão utópica sobre a vertente da educação responsável pelo desenvolvimento econômico do
país. Os argumentos que enfatizam investimento na educação enquanto gerador de emprego é
justificado pela tese do racionalismo econômico como alicerce da articulação entre educação e
trabalho. Com bases nesses pressupostos, consideram-se necessidades de investimentos da
educação na tradução de condição de socialização para o trabalho.
A educação Tecnológica, nesse cenário, é mediada por visão de mundo voltada para o
binômio da competitividade: qualidade e produtividade, aspirando, portanto, o papel de desenvolver um estreito vínculo entre esse binômio, por meio de uma atuação particularizada junto
ao mercado de trabalho. Tal preceito deixa nebulosa significação do processo de formação profissionalizante em todos os níveis de ensino e para todos os setores da economia, porque não
explicita enfrentamento da tensão entre profissionalização como ampliação do que há de universal na transmissão/aquisição da componente tecnológica da cultura contemporânea e escolarização do trabalhador, como preparo de um quadro mental e comportamental de uma força
produtiva que atenta às mudanças do mundo produtivo.
O processo de cefetização de algumas escolas federais brasileiras visa à transformação
dessas instituições em centros de excelência voltados à formação de profissionais especializados e capacitados para avançar a produtividade, com qualidade de forma a atender o crescimento do país. Tal transformação vem no sentido de firmar a posição hegemônica de uma
escola na estrutura hierárquica da rede de instituições federias de formação profissionalizante.
Isso faz a fomentar a competitividade poder político como forma de gestão de elementos constituintes que desenham referencia formativas ideológicas, pedagógicas de educação Tecnológica.
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Os Cefets com a missão de desenvolver uma sólida educação básica tecnológica promoveram uma estrutura de organização do trabalho escolar composta pelo oferecimento de
cursos de nível médio superior (de curta e de plena duração) e pós-graduação, e, ainda, pela
assistência técnica às unidades descentralizadas de segundo grau. Contudo permaneceu entranhada nas atividades pedagógicas desses Centros a heranças da clássica dualidade estrutural
da educação brasileira, uma vez que no âmbito da relação formação escolar e prepara tecnológico para o trabalho provocou-se o efeito de formar elite de técnicos mais qualificados para os
melhores postos de trabalho frente à massa de trabalhadores com uma qualificação bem restrita para o chão da fabrica.
O procedimento investigativo é construído a partir de seguinte analise documental produzida no abarcado entre os anos de 1978 a 1993: textos legais e oficias que fornecem diretrizes e bases para as transformações de escolas técnicas federais em Centro Federais de
Educação Tecnológica, documentos imitidos e consultados por essas escolas ante seus processos de cefetização. Sob aporte desses documentos buscou-se evidenciar (des)caminhos de uma
proposta de Educação Tecnológica no âmbito da realidade educacional brasileira
Das leituras interpretativas de todo o material apreendido, organiza-se duas matrizes
orientadoras que se completam e se entrelaçam no trado das descrições e exame das informações e dados:
a) Promoção da verticalização do Ensino Técnico apresentou, em sua gênese, indefinições
políticas e pedagógicas, uma vez não ha, de fato, uma construção epistemológica de
Educação Tecnológica.
b) Avanços tecnológicos tomados pelo fetichismo que enfatizam duas concepções de educação que se contrapõe: a primeira concebe a educação pelo fetiche positivo da tecnológica; a outra concepção imprime um pessimismo em relação à tecnológica.
Essas matrizes orientadoras compõem a base para o desenvolvimento deste trabalho.
Promoção da verticalização do Ensino Técnico apresentou, em sua gênese, indefinições políticas e pedagógicas, uma vez não há, de fato, uma construção epistemológica de Educação Tecnológica.
Assistia-se, principalmente na década de 1990, a uma corrida entre as Escolas Técnicas
para que se tornem em CEFETs, como condição sine qua non de firmar suas posições hegemônicas, na estrutura hierárquica da rede de federal de ensino. Ser CEFET representa, perante as
relações produtivas e sociais brasileiras nessa década, ser um sistema de formação escolar
paralelo, na estrutura educacional pública brasileira, pois seu objetivo é desenvolver a Educação
Tecnológica. Considera-se, assim, relação, ordenação, estabelecimento de processos educativos
na articulação dois propósitos pedagógicos: Formar trabalhadores instrumentais e trabalhadores
intelectuais.
É preciso ressaltar que a concepção de Educação Tecnológica tem no seu devir a prerrogativa de se voltar à transmissão da componente tecnológica da cultura contemporânea, na
dimensão de ser percebida como matriz dessa cultura. O acervo do saber tecnológico vem se
constituindo por um processo evolutivo que se início com a fabricação dos primeiros instrumentos da pedra lascada. Tal processo evolutivo incide sobres escopo de conceber efeito de sentido
a Educação Tecnológica, uma vez que, continuamente, faz-se necessário à transmissão de tal
acervo a cada geração. Para viabilizar o processo dessa transmissão do campo escolar criam-se
e recriam-se dispositivos formativos, ideológicos e pedagógicos que esboçaram e esboçam referencias para essa Educação.
A corrida de algumas escolas técnicas pertencentes à rede federal ensino brasileiro é
provocada, principalmente, pela a Lei n. 8.948/94, também chamada “Lei da Cefetização,” na
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medida em que se instituiu a implementação de novos cefets nessa rede, esboça-se status para
instituições colocadas no ápice de uma hierarquia de valoração. Por tanto, acorda-se, interesse
dessas instituições pela busca desse status, o que traz contestações matérias e simbólicas no
amoldamento dessa corrida.
Sob o amparo da “Lei de Cefetização” a quantidade de cefets foi ampliada para 10 instituições, até o final da década de 1990. Os novos cefets criados são denominados, no interior da
rede federal de ensino, de “Cefetinhos” por estender o quadro de formação profissional com
oferta de cursos de extensão, aperfeiçoamento e atualização na área tecnológica e a formação
superior de tecnólogo. Subjaz ao processo de cefetizar um número significativo de escolas técnicas federais, em um curto intervalo de tempo, a percepção de uma crescente inquietação:
incerteza quanto à natureza das instituições que ministram o ensino tecnológico (seriam estas
escolas técnicas de nível superior, ou, ao contrário, escolas superiores de nível técnico?); dúvida quanto à clientela a que se destina este processo de verticalização (seria ele destinado exclusivamente à clientela que possui uma formação na área técnica ou estaria este processo
aberto aos diferentes níveis escolares?); atrelada a esta última situação, encontra-se, também,
a indefinição quanto à especificidade do processo seletivo (seria este realizado por meio de
vestibular diferenciado ou não?).
Diante dessa sumula de preocupação, as instituições federais de ensino técnico decidem construir coletivamente um projeto político-pedagógico. Esse projeto é conduzido, sobretudo, pelas discussões a respeito da relação entre formação escolar e preparo para trabalho
tecnológico, propósitos de profissionalizar para área tecnológica, representação e forma escolar
de uma instituição de educação tecnológica. Posto, então, um grande desafio para essas escolas, uma vez que, como expõe Bussmann(2006)
“Não se trata meramente de elaborar um documento, mas, fundamentalmente, de implantar um processo de ação-reflexão, ao mesmo tempo
global e setorizado, que exige o esforço conjunto e a vontade política da
comunidade escolar consciente da necessidade e da importância desse
processo para a qualificação da escola, de sua pratica, e consciente,
também, de que seus resultados não são imediatos”. (p.37)
Perante enfrentamento de diferentes e conflitantes perspectivas, vertentes e abordagens de entendimento dessas instituições a respeito do propósito de construção coletiva de
projeto político-pedagógico, desenvolvem-se as seguintes ações:
 1988, sob a coordenação do CEFET de Minas Gerais, inicia-se a revisão da parte de
Formação Especial da Grade curricular de três cursos comuns à rede federal de educação tecnológica (Eletrônica, Mecânica e Edificações). Ressalta-se que a duração dessa
revisão é de dez anos, devido às resistências, divergências e recusas entre os participantes.
 1993 e 1994, respectivamente em Manaus e Barbacena, reafirma-se o compromisso de
melhoria da qualidade do ensino ofertado por parte de todas instituições pertencentes a
rede federal de educação tecnológica.
 Abril de 1994, apresentação do Modelo Pedagógico da SETEMC, of. /Circular n. º
81/DPE/SEMTEC.
 1994, em Goiânia, no "I Encontro Nacional de Departamento de Ensino de IFETs4", firmam-se em documento as ações pedagógicas comuns às instituições; neste sentido estabelece-se um cronograma de encontros entre os chefes de departamento de ensino
com o propósito de enriquecer e fortalecer o coletivo do trabalho pedagógico desenvolvimento pelas escolas técnicas e Cefets.
 Outubro de 1994, o CEFET/MG promove o seminário sobre reestruturação do modelo
pedagógico e estruturação do modelo de formação para o ensino técnico industrial bra-
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sileiro. Nesse seminário são apresentados, sob o aval da SEMTEC — Secretária do Ensino Médio e Tecnológico - dois Modelos Pedagógicos de "melhoria" do Ensino Industrial:
um francês e outro modelo, o da Escola Técnica do Rio Grande do Norte, observandose que tais modelos apresentam linhas de argumentação muito próximas ao que é proposto, atualmente, pelos textos legais a respeito da (re)estruturação da educação tecnológica. Ainda em outubro de 1994, em Curitiba, desenvolveu-se o II CONET
(Congresso Internacional de Educação Tecnológica), no qual a SEMTEC formulou uma
proposta de "Modelo Pedagógico para IFETS e CEFETs".
A cada discussão travada, objetivando a construção coletiva de um currículo da
Educação tecnológica, estampa-se o preceito de qualificação profissional, as ifets e cefets
elaboram vários documentos, de forma a possibilitar avanços nos debates empreendidos.
Essas instituições enfrentam desafio de (re)conduzir seus pontos de vistas, perspectiva
formativa tecnológica, no símile de ideias, de atitudes e de entendimento que marcam e
demarcam essas discussões no domínio da educação tecnológica.
Em relação à especificidade da oferta de cursos de engenharias considerando a
promoção da verticalização do ensino técnico, toma-se que suas evoluções envolve, antes
de tudo, superação do conceito de inferioridade. A matriz orientadora desses cursos incidese no decreto 547/69 que autoriza a organização e o funcionamento dos cursos profissionais superiores de curta duração, entre eles o de Engenharia de operação, pelas escolas
técnicas. Esse Decreto decorre de convênios internacionais de cooperação técnica, conhecidos como “ acordo MEC/USAID5”, duramente criticados por movimentos estudantis e por
parcelas significativas do magistério de nível superior, sobremodo os ofertados das instituições federais de ensino técnico. A discordância com esses acordos tem como fundamento o
entendimento de que os convênios com os Estados Unidos levariam à privatização do ensino no Brasil. Nesse contexto, os cursos de engenharia operação caracterizam muito mais
como cursos técnicos de nível superior e que oferecem uma habilitação profissional intermediaria entre o técnico de nível médio e o engenheiro.
A elevação dos cursos engenharias no imo do processo cefetização e da promoção
da verticalização do ensino técnico, conflui com prolongamento da escolarização de nível
superior, primordialmente condicionado pelo progresso tecnológico e por suas consequências sociais, e determinantes de todo processo revisão da estrutura dos sistemas escolares
brasileiros6.
Avanços tecnológicos tomados pelo fetichismo que enfatizam duas concepções de
educação que se contrapõe: a primeira concebe a educação pelo fetiche positivo da
tecnológica; a outra concepção imprime um pessimismo em relação à tecnológica.
A educação pela via do fetichismo advém de (pro)posições de condições de dominância
de “decide” a respeito das projeções de programas Centro Federal de Educação Tecnológica
brasileiro. Enguita (1988) esclarece que esse fetiche entrelaça-se a perspectiva ideológica da
racionalidade industrial, de modo que elevar entendimentos da tecnologia a certa inversão "em
um e outro caso, o lugar dos motores da história é ocupado pela história dos motores (p14)." O
fetichismo dos avanços tecnológicos conduz a elaboração das seguintes concepções de educação, na perspectiva desse teórico:
a) Concepção de educação no qual a tecnologia é concebida como fetiche positivo. Demandas do mercado de trabalho tecnológico acarreta formação especializada de trabalhador,
tendo como prerrogativa formativa a ciências experimentais. A escola deve selecionar de maneira eficazes talentos e a sociedade deve dar-lhes o lugar que merecem para poder beneficiarse de sua capacidade; todos devem ter certos conhecimentos da panaceia do amanhã. As no-
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vas tecnologias, em geral, são o desafio da sociedade e, portanto, da escola; tudo isto, enfim,
vê-se confirmado pela elevação das exigências dos empregos em termos de títulos escolares.
b) concepção de educação no qual explicita pessimismo em relação à tecnologia. Os
trabalhos exigem cada vez menos qualificações reais, a escola desempenha sua função de socialização substitui de forma crescente a função de transmissão de conhecimentos; por outro
lado, a escola poderia e deveria educar os jovens, praticamente condenados ao ócio ou ao trabalho precário, a ocupar de maneira satisfatória e criativa seu tempo livre.
Trazer à tona essas duas concepções de educação pela via do fetichismo tecnológico
implica o esforço ideológico de tomar a tecnologia como figura maquiavélica, mas, desfazer
oposições entre fetiche positiva e fetiche pessimista. Sobremaneira, considera-se imprescindível
superar estereotípicos, para que se possa conceber limites e possibilidades de estruturar preparação educacional destinado à preparação e ao aperfeiçoamento para trabalho, mas, sobretudo,
constituir uma forma educativa voltada a transmissão da componente tecnológica da cultura
tecnológica.
Ressalta-se que formar uma força produtiva adequada aos avanços tecnológicos, anos
de 1990, é concebida como preparação básica de competências necessárias ao desempenho do
trabalho tecnológico com qualidade e produtividade, de forma a garantir a predominância de
referencia capitalista nas relações de produção.
A concepção de educação tecnológica ante a relação de produção diante da estrutura
hegemônica do capital tem como objetivo prioritário, o permanente desenvolvimento das aptidões para a vida produtiva, na condição de forma mão de obra qualificada adequada aos avanços tecnológicos. Embora seja uma concepção bastante limitada, essa proposta apresenta, em
seu cerne, possibilidade do regaste da cidadania no processo de democratização da sociedade,
uma vez que o modelo de educação tecnológica se destina a alunos egressos do ensino fundamental, secundário e superior, bem como aos trabalhadores em geral, jovem e adulto, independentemente da escolarização alcançada.
É importante ressaltar que, embora não esteja clara a identidade do Sistema Nacional
de Educação Tecnológica, as Instituições Federais de Ensino Técnico e os Centro Federais de
Educação Tecnológica percebem a necessidade de assegurar a marca do trabalho educativo na
formação de profissionais na área tecnológica, e, nesse sentido, desenvolve-se concepção a
respeito do que seja educação tecnológica:
“ (...) as IFETs entendem por educação tecnológica o processo de transmissão
e geração de conhecimentos científicos e tecnológicos que possibilitem ao individuo o domínio da atividade intelectual e operativa, como instrumento de conquista da cidadania e atendimento ao princípio de flexibilização no trabalho,
como a recomposição de tarefas de forma criativa e critica em consonância com
o setor produtivo7.
Essa concepção, elaborada durante encontro entre escola técnicas federais e os centros
federais de educação tecnológicas, em meio à tensão de suas contradições, conforme já mencionado neste artigo, registra esforço coletivo, na busca de definirem sua identidade e sua razão
de ser. Isso não significa dizer que tais instituições já tinham naquele momento histórico vivido
pelas ifests e cefets, como algo definido em sua complexidade, a consciência de sua significação em relação às concepções de educação, de desenvolvimento humano, de formação profissional, de mundo tecnológico e mundo sociocultural.
Os modelos de cefets na articulação como sistema nacional de educação tecnológica acerta um
salto qualidade e que o mesmo exprime desafio de superar perspectiva estreito e utilitarista
desses centros ao propósito ideológico do sistema capitalista, que considera uma demanda
linear de formação profissionalizante para os setores produtivos tecnológicos. Assim, infere que
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concepções desses centros imprime prisma conceitual e ideológico do (des)caminho para criação do Sistema Nacional Brasileiro de Educação Tecnológica, no período compreendido entre os
anos de 1978 a 1994.
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1

Neoconservadorismo consiste em corrente da filosofia política que emerge nos Estados Unidos no final
dos anos 1970
2
Destaca-se o enfretamento teórico em elaborar quadro textual crítico-reflexivo de sentidos da Educação
Tecnológica, especialmente no que diz respeito à relação de interdependência do Brasil com a estrutura
internacional de reprodução capitalista.
3
Destaca-se que entre o período de 1971 a 1994 a formação secundaria tem efeito de sentido de ensino de
2º grau.
4
Instituições Federais de Ensino Técnico
5
MEC/USAID é a fusão das siglas Ministério da Educação (MEC) e UNITED States Agency for International Development (USAID). Simplesmente conhecidos como acordos MEC/USAID, cujo foco central é
o ensino superior, pois esse ensino tem papel estratégias na formação dos quadros técnico-profissionais
brasileiros alinhado-os com a política americana
6
Tais inferências têm baseiam-se nos estudos de Silva (1969) sobre problema do ensino técnico.
7
Encontro nacional de construção do projeto político-pedagógico das IFETs e dos CEFETs, ano de1994
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O presente trabalho apresenta um recorte dos resultados que foram obtidos com uma
pesquisa ligada à história das disciplinas escolares, na análise da disciplina de Biologia Educacional, dentro do curso de magistério da Escola Dom Bosco do Distrito de Indápolis, município de
Dourados, no período de 1985 a 2000. A periodização objeto de pesquisa que compreende o
ano de 1985 a 2000 está ancorada na instalação do curso de formação de professores de 1ª a
4ª séries do 1º Grau, na Escola Dom Bosco, e na extinção do curso na instituição. O ano de
1985 marca a instalação da Habilitação Específica para o Magistério de 1ª a 4ª série do antigo
1º grau, e o ano de 2000 determina o encerramento do Curso de Magistério na mesma instituição, em virtude das mudanças propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(nº. 9.394/96), que estabeleceu: “a formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e institutos superiores de educação”.
Neste trabalho busca-se analisar o funcionamento da disciplina de Biologia Educacional,
no Curso de Magistério da Escola Dom Bosco de Indápolis, no período de 1982 a 2000. A análise proposta no texto se sustenta nos referenciais da história cultural, da história das disciplinas
escolares, no currículo e na história da formação de professores. Desse modo, é necessário recorrer a alguns estudiosos: Roger Chartier e Lynn Hunt, Peter Burke, sobre história Cultural;
André Chervel, sobre a história das disciplinas escolares; Ivor Goodson, sobre o currículo; e Leonor Tanuri, sobre a história da formação de professores. No que concerne às fontes, deve-se
utilizar diferentes tipos de documentos, como documentos provenientes do arquivo e da biblioteca da Escola Dom Bosco, documentos de acervos particulares de ex-alunos e professores do
Curso de Magistério, bem como documentos legais pertencentes à Secretaria Estadual de Educação de Campo Grande, ao Conselho Estadual de Educação de Campo Grande, entre outros.
Dessa maneira, os relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino na Escola, os programas e os conteúdos de ensino das disciplinas, os diários de classe, os livros usados
na disciplina de Biologia Educacional, os cadernos de ex-alunos, os pareceres, os decretos, as
leis, dentre outras, vêm constituindo fontes documentais importantes para essa análise. Tratase de uma documentação que fornece elementos importantes para a análise do funcionamento
da disciplina de Biologia Educacional no Curso de Magistério da Escola Dom Bosco.
A História da Educação Brasileira tem sido largamente influenciada pelas novas correntes historiográficas, oriundas da Escola Francesa, especialmente pela Nova História Cultural, nas
últimas décadas. Convém lembrar que a Nova História Cultural, surgiu “da emergência de novos
objetos no seio das questões históricas como as formas de sociabilidade, as modalidades de
funcionamento escolar, entre outros” (CHARTIER, 1990, p.14).
A influência da Nova História Cultural na História da Educação fez com que a pesquisa
nesta área passasse a se centrar em novos domínios, como aponta Carvalho (1998, p.32):
(...) penetrar a caixa preta escolar, apanhando-lhe os dispositivos de
organização e o cotidiano de suas práticas; pôr em cena a perspectiva
dos agentes educacionais; incorporar categorias de análise – como
gênero -, e recortar temas – como profissão docente, formação de
professores, currículos e práticas de leitura e escrita -, são alguns dos
novos interesses que determinam tal reconfiguração.
Tal influência tem possibilitado o surgimento de novos temas e objetos de estudo no
campo da História da Educação, entre eles estudos sobre a história das instituições escolares, a
história das disciplinas escolares, entre outros. É bem verdade que, pesquisas a respeito das
disciplinas escolares se iniciaram no campo de estudo da História da Educação, em fins dos
anos de 1970, com discussões sobre a Nova Sociologia da Educação, e a partir desta corrente
passaram a ocorrer estudos acerca da “história do currículo”, com temas sobre “currículo e

CD-ROM DE ATAS | 1919 | COLUBHE 2012

ideologia”, “currículo e cultura” e “currículo e poder” (GOODSON, 1995, 1997, 2001; CHERVEL,
1990; JULIA, 2002; SANTOS, 1990; BITTENCOURT, 2003). Foi neste contexto que os estudos
acerca da história das disciplinas se tornaram objeto de investigações. No Brasil, estudos sobre
a história das disciplinas escolares passaram a ser realizados desde os anos de 1980, mais se
tornou um tema de maior interesse, pirincipalmente a partir da influência da Nova História Cultural na História da Educação.

A Escola Estadual Dom Bosco e o seu Curso de Magistério
A Escola Estadual Dom Bosco, situada no atual Distrito de Indápolis (antigo Distrito de
Serraria), no município de Dourados, localiza-se em uma região marcada pela chegada dos imigrantes e migrantes vindos na época do projeto do Presidente Getúlio Vargas de Marcha para o
Oeste, que proporcionou a criação da Colônia Agrícola de Dourados, que influenciou no desenvolvimento de Dourados e região .
Na porção sul de Mato Grosso, porção esta na qual Dourados se localizava antes da divisão do Estado de Mato Grosso, em parte norte e parte sul, a vinda de migrantes de Minas
Gerais e São Paulo, bem como de outras províncias, como Paraná e Rio Grande do Sul, que já
vinha ocorrendo antes da Guerra do Paraguai permaneceu. Além disso, essa região recebeu
muitos imigrantes paraguaios, que vinham em busca de melhores condições de vida, pois devido a guerra, o Paraguai ficou totalmente arruinado (CARLI, 2005).
Diante de tais circunstâncias que, a partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai,
iniciou-se o projeto de colonização das terras férteis, formando o povoado denominado com o
nome de São João Batista de Dourados, já em 1884. Contudo, foi a partir da década de 1900,
que um grupo de pioneiros, dentre eles, Joaquim Teixeira Alves, e com a participação de sua
população miscigenada oriunda de vários estados, com destaque para os gaúchos, paranaenses, paulistas, mineiros, bem como de outros países como os paraguaios, intensificou-se uma
mobilização para para então formar um patrimônio. Foi com isso que no ano de 1914, que Dourados é elevada a categoria de Distrito de paz, pela Lei nº 658 e pertencendo ao município de
Ponta Porã, mais no ano de 1935, com o desenvolvimento da região, pela geração de riqueza,
se promove a categoria de município, pelo decreto estadual nº 30 de 20 de Dezembro, sendo
desmembrado oficialmente de Ponta Porã em 1936. (ERNANDES, 2009, p.25)
Como a região de Dourados apresentava solo fértil, terra roxa, excelente para produção
de alimentos, com cerca de 6 milhões de hectares, encaixaria no ideário político brasileiro para
implementação do projeto de integração nacional. Sendo assim, foi este posicionamento da região que foi decisiva na implantação do programa do Plano Nacional de Desenvolvimento, o que
significaria para Dourados em aproveitar as suas potencialidades. A esse respeito, Abreu (2005,
p. 160) aponta que:
A Região da Grande Dourados nasceu, oficialmente, como uma “áreaprograma”. Na justificativa da SUDECO, tratava-se de uma área com
elevada produtividade e que se encontrava sob o impacto direto da
influência do Estado de São Paulo, em virtude das inter-relações comerciais com as áreas de mercado do Centro-Sul. A idéia era fomentar a infra-estrutura necessária para potencializar vantagens
comparativas já estabelecidas, quais sejam: a fertilidade dos solos e a
produção agrícola. A constatação era de que apenas 15,3% da área,
estava ocupada com atividade agrícola e os outros 80 % destinavamse à pecuária extensiva com baixo nível de utilização de tecnologia.
No Brasil, pelo cenário que desencadeou na década de 1930, algumas alterações marcaram a economia, no sentido de movimentar a abertura do comércio em termos qualitativos e
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quantitativos, o que fez com que o país passasse a levar em conta uma nova política de incentivos, que tinha na indústria o seu alvo principal. Mas como ter uma indústria forte, se grandes
áreas situadas fora do eixo econômico, não foram se quer civilizadas. Desse modo, Getúlio Vargas durante o Estado Novo (1937 a 1945), queria dar uma nova característica ao Brasil, procurando construir a imagem de um país sólido, com organização da cultura, política, educação e
economia, eram sensivelmente ações que voltavam as mentes as novas ordens de moralidades,
com formatação de costumes, comportamentos e ideais.
É justamente neste contexto marcado pela busca de construção de uma nova imagem
do país, que o presidente Getúlio Vargas realizou o projeto que ficou conhecido como Marcha
para o Oeste. O sentido de sua campanha política neste projeto, em torno da unificação, mudava a relação de precariedade, para uma nova situação produtiva. A chamativa era trazer o homem desocupado da grande cidade, quando então estava a mercê das idéias revolucionárias do
facismo e do nazismo, para a vida produtiva, com ocupação da mente, principalmente das
idéias capitalistas, que mudariam o jeito de se relacionar do homem na sociedade. Com a pequena propriedade o governo poderia estar dando um grande passo em sua estratégia ocupacional
No caso de Mato Grosso, a política de colonização do Governo Federal ocorreu na região Sul do Estado, localidade geográfica na qual o município de Dourados e região se inseria. O
Sul do Estado de Mato Grosso tinha uma posição privilegiada, pois era caminho de ligação entre
os maiores centros produtores, principalmente com o Estado de São Paulo. Nessa localidade, as
ações do Governo Federal na época se voltaram para a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND)1, .que foi criada em 1943, pelo Decreto-lei nº 5941. A referida Colônia
trouxe um impulso maior de migração e imigração para a região Sul do Antigo Mato Grosso,
mais especificamente para a região de Dourados. A esse respeito Meneses e Queiroz (2008,
p.4) registram que a Colônia Agrícola Nacional de Dourados
criada em 1943, implantada em 1944, tendo sofrido um recesso, devido ao fim do Estado Novo, e sendo retomada em 1948, a CAND recebe, na década de 1950, milhares de migrantes e um significativo
número de imigrantes, os quais intensificam a prática agrícola do Sul
de Mato Grosso.
Em Dourados e região, o projeto de Getúlio Vargas promoveu a vinda de uma quantia
significativa de imigrantes paraguaios e japoneses, bem como de migrantes nordestinos, paulistas, gaúchos, mineiros, paranaenses, com a finalidade de se fixar nas terras férteis da região e
melhorar a qualidade de vida.
Nesse contexto de Marcha para o Oeste, as Colônias Nacionais Agrícolas foram implantadas com a função primeiro de desenvolver as chamadas cidades-indústrias em potencial, com
o desenvolvimento das relações comerciais, do campo e civilização das cidades (PONCIANO,
2001). Foi essa política de Marcha para o Oeste, que trouxe a instalação da Colônia Agrícola de
Dourados (CAND), bem como a modernização da agricultura para Dourados e região, pois,
Essa região recebeu grandes investimentos que possibilitaram o seu
desenvolvimento e a sua integração ao mercado nacional. Hoje, apesar de ainda se defrontar com o problema da concentração da terra,
já é responsável por uma grande parte da produção de grãos do país
e da maior parte da produção de gado bovino. A pujança da referida
região tem sido destacada no cenário econômico nacional. No entanto, as possibilidades e os limites do desenvolvimento sustentável da
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região Centro-Oeste tem sido objeto de ampla discussão nos meios
acadêmico e político (TEIXEIRA, HESPANHOL, 2006, p.52)
A implantação da CAND (Colônia Agrícola Nacional de Dourados), além de promover a
vinda de imigrantes e migrantes, potencializou os índices de produção de Dourados e região, o
que acabou por agregar retorno financeiro ao munícipio. Isso fez com que a demanda por serviços e comércios fossem elevadas, surgindo assim, a necessidade de se ter mais escolas, hospitais, entre outros serviços.
Ao lado do desenvolvimento desecadeado pela implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), as missões religiosas também tiveram um importante papel nessa
localidade, sobretudo no desenvolvimento do setor educacional. A presença da Igreja no município de Dourados tinha uma missão bem definida: promover os ideais de progresso e civilização nas terras de fronteiras, ou seja definir também os laços institucionais para suporte de
logística quanto a estrutura educacional. Trazer os homens que ali se fixaram para serem patriotas, capazes de ser preparados ao trabalho, muito centrado e religioso. Por isso muito das orientações que se definiram desde a cruzada do Estado Novo para o oeste, se fortificavam em
cima de construir a verdadeira identidade nacional com bases católicas. (PONCIANO, 2008)
As incursões de missões religiosas já se faziam presente desde 1929, em Dourados e
região, pois, junto com o projeto político-econômico para a região, e com os primeiros missionários vieram os objetivos de orientação aos índios da região, sempre com o ideal de civilizar e
catequizar, construindo as bases fortes em torno do que o Estado não fazia, ou deixava se ser
presente, como nos assuntos relativos a saúde, educação, o ensino médico a higiene, trabalhar
a educação em atenção voltada para a área agrícola, preparando a sua religiosidade e com
muito mais esforços diminuir os índices de analfabetismo.
A Colônia Agrícola Nacional de Dourados teve muito a ver na criação da Escola Agrícola
Dom Bosco (atual Escola Estadual Dom Bosco), no Distrito de Serraria (atual Distrito de Indápolis), no município de Dourados, em 16 de junho de 1956. Esta Escola foi criada pelo Padre André Capelli, um religioso pertencente à Ordem Salesiana, que chegou ao Distrito de Serraria,
atual Indápolis, e fixou residência, com o objetivo de atender e preparar os filhos dos agricultores da região para os trabalhos agrícolas. A vinda de colégios salesianos para o Estado de Mato
Grosso, vinha ao encontro dos anseios de grande parte da população desejosa de uma instrução para seus filhos. No caso da Escola Agrícola Dom Bosco, a criação desta instituição ocorreu
motivada pelo desenvolvimento agrícola da região e a chegada da Ordem Salesiana ao Distrito
da Serraria2 (atual Distrito de Indápolis), em 1956.
Em Mato Grosso, a Missão Salesiana veio, inicialmente, para atender as populações indígenas e não indígenas existentes na região norte do antigo Mato Grosso. Porém, com o passar do tempo, a Missão começou a expandir-se, chegando à região sul do estado, em um
período marcado pela Marcha para o Oeste. Conforme apontado anteriormente, a Marcha para
o Oeste foi um movimento, lançado pelo presidente Getúlio Vargas em pleno Estado Novo, que
acabou tornando Mato Grosso alvo de grande fluxo migratório, favorecendo o surgimento de
novas povoações. Neste contexto, a falta de escolas tornou-se um grande problema a ser enfrentado. “A nova realidade populacional deu a padre Ernesto Carletti, então inspetor salesiano
na região, a oportunidade de estimular a atividade escolar” (MISSÃO EM NOTÍCIA, 2002, p.24).
A Escola Agrícola Dom Bosco no Distrito de Serraria (atual Distrito de Indápolis) foi criada para atender uma clientela masculina em regime de Internato, com uma estrutura curricular próxima a de outras instituições de mesma natureza, apenas com o acréscimo dos
ensinamentos da Doutrina Católica, o que era comum nas escolas confessionais ligadas a Ordens Religiosas Católicas. Segundo Furlan (2008), a Escola Agrícola funcionava em uma antiga
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construção de madeira, em um amplo espaço cercado por plantações de café. Os seus professores, ou melhor, “mestres” como eram chamados pelos alunos foram: Inácio, Alcides, vindos
de Mirandópolis Estado de São Paulo, Rafael e o assistente Pedro Bruno, vindos da Itália, além
do padre Sebastião Vilela, que além de diretor, lecionava as disciplinas de Português e Ensino
Religioso e Pe. André Cappelli, a disciplina de Matemática.
O início das instalações da Escola Agrícola Dom Bosco, no Distrito de Serraria, município
de Dourados, tiveram um objetivo principal, a formação de jovens para auxílio de suas famílias
nas atividades agrícolas, mesmos não recebendo formação teórica sobre os ensinamentos agrícolas, recebiam a preparação prática quando do manejo adequado no trato agrícola, como criação de porcos, cultivo de plantas e outros assuntos bem práticos. Entretanto, não havia aulas
teóricas sobre o campo, sobre quais técnicas seriam mais indicadas para o trato da terra, bem
como para o cultivo das plantas, criação de porcos, galinhas e vacas leiteiras, na verdade, esses
assuntos eram aprendidos na prática, visto que o objetivo não era a formação de técnicos agrícolas, mas sim para o auxílio das famílias de colonos que moravam na região. A escola manteve
este funcionamento ainda nos moldes de ensinamento agrícola até o ano de 1969, quando por
meio do Decreto nº 1554 de 04 de novembro de 1969, passou para as mãos do Estado, permanecendo com o nome de Ginásio Agrícola Dom Bosco.
Em 1974, por meio do Decreto nº2177 de 26 de agosto, a escola foi elevada ao nível de
Escola de 1º grau, passando a denominar-se “Escola Estadual de 1º grau Dom Bosco”. Em
1977, a referida escola foi elevada à categoria de 1º e 2º grau, quando então passa a oferecer
o “Curso Técnico em Contabilidade”, seguido do curso de “Habilitação Específica para o Magistério de 1º Grau – 1ª à 4ª séries”, curso este que somente recebeu autorização legal para funcionamento, por meio do Ofício nº 332/82 de 1982, a partir de então, a instituição também
passou a ser denominada de “Escola Estadual de 1º e 2º grau Dom Bosco”.
O Curso de formação de professres na Escola Dom Bosco do Distrito de Indápolis, foi
implantado no ano de 1977, como uma “Habilitação Específica para o Magistério de 1º Grau –
1ª à 4ª séries” e regulamento oficialmente em 1982 por meio do Ofício nº 332/82 de 1982,
conforme mencionado acima, constituiu-se no segundo Curso de formação de professores primários público de Dourados. Este Curso surgiu em 1977, para atender uma clientela residente
no Distrito de Indápolis, nas vilas e áreas rurais (fazendas, sítios e chácaras) próximas a este
Distrito. A maior parte da clientela do Curso era formada por mulheres, apesar disso, havia um
número significativo de homens, não havia no Curso uma disparidade muito grande em relação
ao número de mulheres e homens. No ano de 1985, por exemplo, do total de 128 alunos, 66
eram do sexo feminino e 62 do sexo masculino. Em 1987, aparece até uma inversão entre o
número de mulheres e homens matriculados no Curso, pois do total de 59 alunos, 29 eram do
sexo feminino e 30 do sexo masculino.
Acredita-se que a presença significativa de homens no Curso de Magistério da Escola
Dom Bosco esteja relacionada ao fato, do referido Curso fazer parte de uma instituição escolar
situada em um Distrito, marcado por um entorno com presença significativa de filhos de pequenos e grandes propriedades rurais e também de filhos de trabalhadores rurais que viam no
Curso de Magistério da Escola, por um lado, a oportunidade de conclusão do segundo grau e,
de outro, a até mesmo a possibilidade de ingresso em uma profissão, uma vez que na referida
instituição de ensino, o Curso de Contabilidade aberto em 1977 foi fechado em 1982. uma vez
que aos redores do Distrito de Indápolis havia vários homens exercendo o magistério primário
como professores leigos. Além do que era comum nas localidades ao redor do Distrito de Indápolis, no decorrer dos anos de 1980, ainda encontrar homens lecionando em escolas rurais primárias como professores leigos.
Como a Escola Dom Bosco situava-se em localidade marcada pela presença de áreas
rurais em seu entorno, a grande maioria da clientela do Curso de Magistério, segundo permiti-
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ram entrever as listas de matrículas, eram filhos e filhas em sua maioria de pequenos proprietários rurais e trabalhadores rurais da localidade. Apesar disso, não se pode deixar de registrar
aqui que, havia também em seu corpo discente filhas de grandes proprieários rurais.
À luz das informações sobre a história do Curso de Magistério da Escola Dom Bosco,
ainda foi possível verificar que o seu corpo docente era constituído por professores formados no
Curso Normal, na Habilitação Específica para o Magistério e também havia os licenciados. É
bem verdade que nos anos de 1980, a grande maioria dos professores do Curso de Magistério
da Escola Dom Bosco já possuía um Curso de Lincenciatura. Convém lembrar que os professores atuavam em disciplinas no Curso de Magistério relacionadas a sua área de formação na licenciatura, por exemplo, o licenciado em Ciências Físicas e Biológicas, atuava na maioria das
vezes, nas disciplinas de Biologia, Programas de Sáude3 e Biologia Educacional. Já o formado
em Pedagogia trabalhava com as disciplinas como Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º
grau, História e Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, Didática, entre outras disciplinas ligada à area da Educação da grade curricular do Curso de Magistério.
Com esse perfil de quadro discente e de corpo docente que o Curso de Magistério da
Escola Estadual Dom Bosco funcionou com um currículo prescrito pela legislação vigente no
período de 1985 a 2000 e, a disciplina de Biologia Educacional integrou a organização curricular
do Curso, conforme será abordado a seguir.
A disciplina de Biologia Educacional e o seu ensino no Curso de Magistério da Escola
Estadual Dom Bosco
No Brasil, a disciplina de Biologia Educacional foi, inicialmente, incorporada ao programa do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em meados de 1931. Em Mato Grosso, a disciplina foi incorporada ao currículo dos Cursos de formação de professores primários também na
década de 1930. Para Luciana Viviani (2002), a Biologia Educacional foi criada como uma disciplina escolar, tendo como justificativa para sua inserção no currículo da Escola Normal a utilidade de seus ensinamentos para a prática profissional docente.
Porém, entre as décadas de 1930 e 1960, a disciplina de Biologia Educacional sofreu
várias modificações. Segundo Marta Pinheiro (1993, p. 64-5 apud. Almeida Júnior, 1959), além
da função, que visava a auxiliar no estudo de outras disciplinas, a Biologia Educacional passa a
ser claramente entendida como um campo de estudo/área de conhecimento que colabora diretamente na obra educativa, uma vez que fornecia bases para a compreensão do processo ensino-aprendizagem que permitia uma intervenção direta e imediata sobre a saúde dos alunos.
Assim, a disciplina de Biologia Educacional logo passou a apresentar um programa de saúde
bastante extenso e também incluía: eugenia, crescimento físico, sistema nervoso, estatísticas
vitais, sistema endócrino, higiene geral e escolar, etc.
Na década de 1970, mesmo com a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que transformou a escola normal em uma das habilitações de 2ª grau, mais
precisamente, Habilitação Específica para o Magistério, pode-se dizer que o conteúdo da disciplina de Biologia Educacional não passou por alterações. Além disso, a disciplina ficou inserida
no conjunto das disciplinas de Fundamentos da Educação, que abrangia aspectos biológicos,
psicológicos, sociológicos, históricos e filosóficos da educação.
Foi com base nas prescrições da Lei 5.692/71 e, também, de acordo com as normatizações da parte diversificada do Conselho do Mato Grosso do Sul, que a disciplina de Biologia
da Educação ou Biologia Educacional iniciou o seu funcionamento no Curso de Magistério da
Escola Dom Bosco do Distrito de Indápolis, na década de 1980, integrando o conjunto das disciplinas de Fundamentos da Educação, com uma carga horária de duas aulas semanais. A refe-
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rida disciplina foi, inicialmente, ministrada no Curso de Magistério da Escola Dom Bosco, em
1985, no terceiro ano, com duas aulas semanais, de 1986 a 1991, a disciplina passou a ser ministrada no primeiro ano do Curso, com duas aulas semanais e, depois de 1990 até a extinção
do Curso na Escola, no segundo ano, com duas aulas.
As prescrições curriculares são na realidade, socialmente construídas para uso em escolas, como destaca Goodson (2001). No período investigado de 1985 a 2000, a legislação vigente prescrevia aos professores quais eram os conteúdos, que deveriam ser ensinados no Curso
de Magistério. Assim, os professores do Curso não tinham muita opção para escolher os conteúdos curriculares, que deverima ser ministrado nas diferentes disciplinas da grade curricular,
tanto no que se refere aos disciplinas do núcleo comum quanto da parte diversificada. Apesar
dissso, os professores que ministraram a disciplina de Biologia da Educação ou a Biologia Educacional registraram em entrevistas que, embora viesse prescrições a respeito dos conteúdos
curriculares, sempre faziam uma adaptação nos conteúdos.
Os Relatórios de Visitas dos Responsáveis pela Administração do ensino na Escola Estadual Dom Bosco indicaram que a disciplina de Biologia Educacional no Curso de Magistério na
instituição era ministrada ora com conteúdos direcionados propriamente ao ensino da Biologia
Educacional, ora com conteúdos da Biologia Geral. Os conteúdos de ensino mais voltados à Biologia Educacional direcionavam-se ao ensino de doenças infantis, higiene geral e escolar, crescimento físico, sistema nervoso, sistema endócrino, entre outros aspectos, conforme mostra o
quadro 1:
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
Características
seres vivos

dos

Ciclo vital, nutrição,
respiração, movimento, excreção, sensibilidade e reprodução
O ser humano entre
a diversidade de seres
Vida organizada: a
célula
(membrana
celular, citoplasma e
núcleo)
Para cada função um
tipo de célula

Ciclo vital da vida

Divisão celular

Gestação, infância,
puberdade,
adolescência, idade adulta,
meia-idade e velhice
Características
de
cada fase e suas interações com a sociedade
Desenvolvimentos da
motricidade, da percepção e da fala

Da célula ao tecido
(Histologia)

Perpetuação da espécie

As células não trabalham sozinhas

Aparelho reprodutor
masculino e feminino
e sua regulação hormonal

Doenças sexualmente
transmissíveis
(DST)
Drogas: uso e abuso
x comportamento

Importância da prevenção

Transmissão das informações genéticas

Higiene e saneamento

Histórico e noções
básicas de genética

Vacina e saúde

Doenças genéticas e
suas consequências
sociais, culturais e
econômicas
Saúde, doença e medicina preventiva

Noções de primeiros
socorros

Introdução e conceitos
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Epidemiologia

Doenças infectocontagiosas e parasitárias no ambiente
escolar
Doenças
causadas
por vírus (Vídeo: Vírus)

Dos tecidos ao organismo e ao sistemas
Sistema nervoso
sistema endócrino

x

Fecundação e desenvolvimento embrionário
Meios
contraceptivos,
planejamento
familiar e aborto
Orientação
sexual:
conceitos, preconceitos, medos e tabus

Condições gerais e
especiais de saúde

Doenças
causadas
por bactérias

Meios profiláticos e
terapêuticos

Doenças
causadas
por protozoários

Doença – conceito e
classificação

Doenças
causadas
por fungos
Doenças ocasionadas
por vermes

Figura 1- Quadro dos conteúdos da disciplina de Biologia Educacional do Curso de Magistério da Escola
Dom Bosco.
Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios e das entrevistas com os ex-professores da disciplina de Biologia
Educacional do Curso de Magistério da Escola Dom Bosco

Conforme pode-se observar no quadro 1, o ensino da Biologia Educacional no Curso de
Magistério da Escola Estadual Dom Bosco, partia dos conteúdos referentes às bases biológicas
da evolução da vida no planeta e do desenvolvimento humano e finalizava com os conteúdos
sobre os fatores biológicos que interferem no processo ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes.
Quando os conteúdos estavam mais voltados ao ensino Biologia Geral, pode-se dizer
que no Curso de Magistério, os conteúdos estavam bem próximos aos conteúdos ensinados na
disciplina de Biologia, no Curso de Colegial. Um bom exemplo a esse respeito, pode ser observado em um diário de classe de 1997, encontrado no arquivo da Escola Estadual Dom Bosco,
em que os conteúdos registrados neste diário apontaram que foi ensinado: “Ecologia. Conceitos
de espécies, população e comunidade. Ecossistemas. Cadeias alimentares, Genética e a segunda lei de Mendel” (Diário de classe de 1997, da disciplina de Biologia Educacional, do Curso de
Magistério da Escola Estadual Dom Bosco). De acordo com a análise de fontes da escola, sobretudo os relatórios de visitas dos responsáveis pela administração do ensino na Escola e os diários de aula localizados no arquivo da instituição, a variação nos conteúdos estava relacionada
ao professor que ministrava a disciplina no ano letivo.
Ainda é importante registrar aqui que os Relatórios de Visitas dos Responsáveis pela
Administração do Ensino na Escola Estadual Dom Bosco, revelaram que na disciplina de Biologia
Educacional era adotado o livro de “Biologia Educacional” de autoria de Maria Ângela de Santos,
publicado pela editora Ática de São Paulo. Este livro de autoria de Maria Ângela constitui-se no
principal livro de uso para o ensino da disciplina de Biologia Educacional na Escola Dom Bosco.
O referido livro encontra-se dividido em cinco unidades, sendo que em cada uma das unidades
possuem em média de quatro e seis capítulos, com um total de 335 páginas. O exemplar aqui
analisado é da décima terceira edição, publicado pela editora Ática. O livro apresenta a seguinte
estrutura com as seguintes unidades:
Unidade I
Noções Básicas de biologia humana.
Unidade II
Desenvolvimento Humano.
Unidade III
Nutrição e Saúde,
Unidade IV
Agravos à Saúde.
Unidade V
Importância da Prevenção
Quadro 2 – Organização do Livro de Biologia Educacional
Fonte: SANTOS (1995)
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Os capítulos da referida obra mostram temas diversos, comuns em outros livros de Biologia Educacional que circularam pelo Brasil. De acordo com o quadro 2, observa-se que o referido livro traz conteúdos a respeito de noções de biologia básica com relação de células, divisão
celular, entre outros aspectos. Para num segundo momento, abordar o conteúdo educacional
de acordo com os avanços da Biologia, pois, o intuito com isto, era proporcionar ao aluno do
curso de magistério uma noção geral da “Biologia Pura4”, e, posteriormente, a adaptação dos
conteúdos da Biologia ao universo da criança em idade escolar.
Nos limites deste texto, em relação a disciplina de Biologia Educacional no Curso de Magistério da escola Dom Bosco de Indápolis, foi possível empreender uma análise da referida da
disciplina, conforme concebe Chervel (1998), em seus estudos sobre a história das disciplinas escolares, levando em consideração no exame da disciplina a sua finalidade, conteúdos, programas,
funcionamento e métodos.
De um modo geral, tais considerações permitem afirmar que, no período que se estende de 1985 até 2000, a disciplina de Biologia Educacional apresentou um funcionamento variado em relação aos conteúdos ministrados, marcado pela questão dos professores ministrantes,
que, embora tivessem um conteúdo programático prescrito, muitas vezes, optavam por ensinar
conteúdos de acordo com os próprios interesses e conhecimentos. Assim, tudo indica que no
Curso de Magistério da Escola Dom Bosco, no que diz respeito à disciplina de Biologia Educacional, havia em relação aos seus conteúdos certo distanciamento entre o currículo prescrito e o
currículo posto em ação no Curso de Magistério.
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SENNA,

Ester.

1

A CAND compreendia os atuais municípios de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados, Jateí, Deodápolis e Douradina.
2
O Distrito de Serraria passou a ser denominado de Distrito de Indápolis através do Decreto nº2874 de 29
de novembro de 1968.
3
Cabe registrar aqui que até por volta dos anos de 1980, o Programa de Saúde ainda funcionou como uma
disciplina da grade curricular.
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Este trabalho tem como objeto o estudo das disciplinas escolares e as atividades extraclasse
oferecidas no Seminário Nossa Senhora da Conceição da Paraíba no período de 1919 a 1928.
Para a realização deste estudo, pesquisou-se em várias fontes documentais: livro de matriculas,
estatuto, livro de tombo e relatórios. A investigação tem como objetivo analisar as atividades
escolares desenvolvidas pelos professores do Seminário para a formação dos jovens
seminaristas e que será discutida a partir do referencial teórico da cultura escolar a partir de
autores que parecem expressar uma melhor compreensão sobre o objeto do nosso estudo. São
eles: Chervel (1990) e Julia (2001). Para compreender a história e as finalidades do Seminário
Nossa Senhora da Conceição da Paraíba nos baseamos nos escritos de Kulesza (2002) e Souza
(2000).
A fundação do Seminário e do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Conceição, ocorreu em
04 de março de 1894, por iniciativa de Dom Adaucto Aurélio de Miranda Henriques, então Bispo
daquela Diocese paraibana. Dos entendimentos com o Pontífice Leão XIII, Papa de 1879 a
1903, resultou a aquisição do Convento Franciscano de Santo Antônio, para funcionamento do
Seminário e do Colégio, respectivamente.
As condições para a admissão no Seminário Menor da Paraíba, em correspondência com “uma
rigorosa formação do sacerdote” (BENCOSTA, 2000, p. 91), compreendia:
1. demonstrar inclinação para o estudo ecclesiastico; 2. ter boa índole
e bom procedimento, provados com attestado do respectivo Parocho,
e ter intelligencia pelo menos medíocre; 3. ser filho legitimo de paes
catholicos, honrados e virtuosos; 4. ser natural desta Archidiocese ou
ter nella domicilio; 5. não ter defeito phisico nem molestia contagiosa.
E a comprovação da certidão de batismo e atestado de vacina
(ESTATUTOS, 1927, p. 6-7).
Não é de admirar que diante de uma cultura educativa alicerçada nos fundamentos da
doutrina católica de tradição tridentina, visando, dentre outras diretrizes, ao isolamento do
seminarista da convivência familiar, um rol de pertences pessoais fosse solicitado, conforme se
registra:
2 Batinas romanas, 1 Chapéo ecclesiastico, 2 Pescocinhos, 1 Barrete,
1 Capa Romana, 1 Guarda-chuva, 12 Voltinhas lizas, 1 Par de botinas
preta para aula, recreio e capella, nos dias uteis, 1 Par de sapatos
com elasticos, 1 Par de chinelos para banho, 8 Camisas para o diario,
3 ditas para dormir, 6 Ceroulas, 3 Cobertas, 2 Lençóes, 2
Sobrepellizes simples, 12 Lenços brancos, 4 Guardanapos grandes, 6
Pares de meias pretas, 4 Toalhas de rosto, 2 Toalhas de banho, 4
Fronhas simples, 2 Saccos para roupa servida, 1 Travesseiro – (0,m
45x0,m 55), Escovas para roupa, para dentes, para botinas, um cópo,
um pente fino, uma tesorinha e um pequeno espelho (ESTATUTOS...,
1927, p. 43).

No Seminário Menor a educação secundária e eclesiástica tinha como objetivo estrito a
formação do ser espiritual, do ser moral e do ser intelectual dos pretendentes à vida sacerdotal
(ESTATUTOS..., 1927), permeada por aquela proposição de uma educação integral, já
defendida pela pedagogia escolanovista.
Nesse sentido, o Curso Preparatório ou Secundário do Colégio Diocesano estava
organizado em quatro anos, com as disciplinas escolares distribuídas na forma de seriação. Na
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primeira série, o aluno cursava Português, Latim, Francês, Aritmética, Geografia Música e
Catecismo. Na segunda série, Português, Latim, Francês, Aritmética, Geografia e Chorografia do
Brasil, Música e Catecismo. Na terceira série, História Sagrada, História do Brasil, Português,
Latim, Francês, Álgebra e Música. No quarto e último ano, Português, Latim, Geografia, História
Sagrada, História Universal, História Natural e Música (ESTATUTOS..., 1927). Em 1908, o
colégio era equiparado ao Ginásio Nacional ou Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, assumindo a
missão de formar jovens padres e, ainda, de preparar alunos para seguirem carreiras liberais
(KULESZA, 2002).
O Colégio Diocesano e o Seminário Arquiepiscopal de Nossa Senhora da Conceição da
Paraíba, de igual cultura pedagógica clássica e literária, regidos pelas disposições tridentinas no
Brasil, estavam incumbidos de oferecer uma rigorosa e disciplinar formação espiritual, moral e
intelectual aos aspirantes ao sacerdócio.
A formação espiritual – a principal delas – estava tanto articulada ao Curso
Preparatório do agora Pio X1 quanto ao âmbito do Seminário Menor. No Curso Preparatório ou
Secundário, essa formação estava prevista pelo ensino e aprendizagem de matérias como
Catecismo, Música e História Sagrada. No Seminário Menor, com fins de uma vida sacerdotal
perfeita, os seminaristas eram diuturnamente assistidos por um diretor espiritual. Na época
respondia por essa função o Cônego José Tibúrcio de Souza Miranda, cujas atribuições
consistiam em:
[...] dar-lhes todos os conselhos que [julgasse] oportuno, sobretudo
no que diz respeito à vocação sacerdotal; formá-los na prática da
meditação, [...] Vigiar os alunos nos exercícios de piedade e nas
funções litúrgicas; designar os livros que deverão ser lidos na capela
[...] Fazer o horário dos retiros, quer sejam gerais quer parciais
(ESTATUTOS..., 1927, p.13-14).
A formação intelectual e moral estava articulada ao Curso Preparatório por meio dos
ensinamentos de todas as matérias de ensino respaldadas nos conhecimentos culturais
clássicos e literários, enfim, propedêuticos, visando à desenvolução de competências cognitivas
e morais cristãs, compatíveis com o exercício do sacerdócio, no cumprimento de suas
obrigações eclesiásticas.
Em vista dessa formação intelectual e moral, caberia, em cada aula, ao professor,
começar pela invocação de “Veni, Senete Spiritus, com uma Ave Maria e o Versículo Sedes
Sapientice, terminando-as com o Agimus tibi gratias”. Já no interior do Seminário Menor, a
formação intelectual e moral deveria ser exercitada pela “devoção a São José, exemplo
admirável de castidade e guarda consagrado desta encantadora virtude; a Santo Thomás de
Aquino e Santo Antonio, mestres da ciência christã; a São Luís de Gonzaga e a São João
Berchamans, modelos attrahentes do estudante eclesiástico”. A formação intelectual e moral
articulada com a espiritual, compreendia a prática sistemática da meditação dos “mysterios
christãos”, a leitura dos “Livros Santos e as obras asceticas”, a presença do seminarista na
missa aos sábados, domingos, dias santos e festivos, na primeira sexta-feira de cada mês, na
visita diária ao Santíssimo Sacramento e na confissão a cada oito dias (ESTATUTOS..., 1927,
p.18 e 20).
Com relação à formação disciplinar do seminarista, esta abrangia o vestuário, o asseio
pessoal, as amizades e as escolhas de livros de leitura não escolar. Quanto ao vestuário,
caberia usar dentro do Seminário “batina preta de forma romana, cabeção da mesma côr com
voltinha lisa ou collarinho ecclesiástico, botinas ou sapatos pretos” (ESTATUTOS..., 1927, p.
37). Deveria, ainda, portar-se com asseio, mas sem exagerar na elegância, sendo proibido o
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uso de perfumes, anéis, sapato de verniz, voltinhas bordadas, faixa ou lenço de seda e
qualquer outro ornamento que indicasse qualquer vaidade em pessoas aspirantes ao
sacerdócio.
Por outro lado, também era proibida a leitura de romances, de almanaques, de
poesias, de assinar ou ler jornais e revistas, ainda que científicos ou católicos, sem a expressa
licença da direção do Seminário. Tratava-se, sim, de imprimir uma formação interior
disciplinada “da vontade para o cumprimento do dever e a prática das virtudes. Nada como os
alunos terem um grande apreço à disciplina do Seminário, persuadindo-se de que, mais tarde,
serão Sacerdotes tão exemplares quão diligentes tenham sido em seguir a boa ordem e
disciplina nos tempos escolares” (ESTATUTOS..., 1927, p. 32).
O Curso Preparatório ou Secundário do Colégio Pio X, correspondia a uma cultura
escolar de fundamentos clássicos, literários e litúrgicos. Por sua vez, os saberes clássicos
seguiam as orientações escolanovistas do Ginásio Nacional ou Colégio Pedro II, do Rio de
Janeiro.
O Seminário Arquiepiscopal da Paraíba, comandado por Dom Adaucto, estava assentado numa
cultura escolar também fundamentada nos preceitos do Concílio de Trento e nas
recomendações do “Concílio Vaticano I, realizado de 1869 a 1870, marco da institucionalização
oficial do movimento reformador da Igreja universal” (SOUZA, 2000, p. 80), e no próprio ideário
desse estabelecimento religioso, materializado nos dispositivos do Estatuto do Seminário,
incumbido de oferecer aos seus seminaristas uma formação educacional e disciplinar de caráter
integral. Tratava-se de uma cultura escolar compatível com uma conduta urbana e com boas
maneiras sacerdotais, para que “aprendam aquellas regras de cortezia e de bom proceder que
as Sagradas Escripturas tanto recommendam aos homens, e são essenciais à educação e ao
viver social com superiores, iguaes e inferiores, e requeridas pelo estilo ecclesiastico”
(ESTATUTOS..., 1927, p. 29).
A formação eclesiástica ainda primava para que as condutas e as boas maneiras
sacerdotais ensinadas fizessem do futuro sacerdote “[...] um bom exemplo de uma piedade
fervorosa, de uma integridade de costumes a toda prova, de urbanidade verdadeiramente
ecclesiastica, de modestia, de recato, de bom senso, de caridade, de operosidade e de
compostura em tudo” (ESTATUTOS..., 1927, p. 32).
Faz-se evidente que a cultura escolar do Curso Preparatório ou Secundário do Colégio
Pio X e do Seminário Arquiepiscopal da Paraíba, comandados por Dom Adaucto, caracterizavase por uma ordem educativa e disciplinar presente nos ensinamentos envolvendo saberes
culturais, literários, científicos e católicos, incluindo os ensinamentos de condutas urbanas e de
boas maneiras sacerdotais. Em vista disso, tornava-se essencial a distribuição das disciplinas
por série, o procedimento de um ritual repetitivo de cânticos, de rezas, de provas orais e
escritas, das formas de vestir, do ler e do saber comportar-se socialmente. Enfim, a formação
do ser espiritual, do ser moral, do ser intelectual e do ser físico dos aspirantes ao sacerdócio
compreendia um disciplinamento integral dos futuros padres.
No Seminário Menor da Paraíba, os seminaristas ingressavam no Curso de Filosofia do
Seminário Maior da mesma Diocese. O Curso de Filosofia, com a duração de dois anos,
compreendia, no primeiro ano, Filosofia, História Eclesiástica, Curso de Religião, Física e
Química, e Canto Gregoriano. No segundo ano, Filosofia, História Eclesiástica, Curso de
Religião, Eloqüência Sagrada e Canto Gregoriano (ESTATUTOS..., 1927). A formação espiritual
estava profundamente articulada com a científica e a clássica.
Nesse momento, e em vista do aprofundamento da vocação sacerdotal, cabia ainda
ao Diretor acompanhar e vigiar as
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[...] instruções espirituaes, de todos os Seminaristas na Capella, e das
classes de aulas. Os alumnos do Curso Superior, como mais próximos
ao sacerdócio, e capazes de maior aproveitamento, devem merecerlhe especial cuidado; Vigiar os alumnos nos exercícios de piedade e
nas funções litúrgicas; designar os livros que deverão ser lidos na
Capella (ESTATUTOS..., 1927, p. 13).
Ainda no que se refere à formação espiritual ministrada no Curso de Filosofia, esta
correspondia a uma ação conjunta dos professores para “guiar, com consciência e competência,
seus alunnos na acquisição das matérias que devem ensinar, lembrando-se da advertência de
S. Ambrosio: ‘Primus dicend ardor nobilitas est magistri’ ” (ESTATUTOS..., 1927, p. 16).
Recomendavam as Constituições Eclesiásticas que os sacerdotes, professores e alunos
deveriam dominar bem o latim, língua oficial da Igreja Católica e que as aulas de filosofia,
teologia e direito canônico fossem ministradas por essa língua clássica, assim como os diálogos
mantidos com os seminaristas.
Era procedimento estatutário do Seminário que os estudantes do curso de Teologia, uma vez
por semana, resolvessem “um caso ora de Moral, ora de Direito Canônico, ora de Liturgia”.
Enquanto que os alunos inscritos nas disciplinas Teologia Dogmática, Escritura Sagrada e
Filosofia, “uma vez por mês, se exercitarão em dissertações alternadas, na defesa das principais
theses destas importantes matérias, podendo assisti-las os Professores do Seminário e o Clero”
(ESTATUTOS..., 1927, p. 28).
Por esses procedimentos estatutários, é possível dizer que no cotidiano do Seminário, e na vida
familiar, exigia-se destes “bom exemplo de uma piedade fervorosa, de uma integridade de
costumes a toda prova, da urbanidade verdadeiramente eclesiástica, de modéstia, de recato, de
bom senso, de caridade, de operosidade e de compostura em tudo” (ESTATUTOS..., 1927, p.
32). Pode-se dizer que a formação sacerdotal desses seminaristas foi humanista, complexa,
rigorosa e dogmática. Torna-se perceptível que a cultura escolar dos cursos para formação
sacerdotal no Seminário primava por uma formação intelectual superior, de caráter integral, do
futuro sacerdote, sem dispensar o conhecimento das regras e etiquetas de cortesia, boas
maneiras e do viver social urbano.
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Em 1911, o Colégio Diocesano passou a chamar-se Pio X, permanecendo como um tradicional colégio
da capital paraibana. Em 1927, a gestão do Pio X era dos Irmãos Maristas (KULESZA, 2002).

CD-ROM DE ATAS | 1935 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1936 | COLUBHE 2012

ARQUITETURA E ESPAÇO ESCOLAR: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA
EM FLORIANÓPOLIS DE 1976 A 1987
Adriana de Souza BROERING
Patrícia Regina Silveira de Sá BRANT
Adilson De ANGELO
Universidade do Estado de Santa Catarina

PA L AV R A S- C H AV E

Arquitetura escolar; Fotograﬁa; Educação infantil
ID: 985

CD-ROM DE ATAS | 1937 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 1938 | COLUBHE 2012

Introdução
Com esta pesquisa1, buscamos, em uma perspectiva histórica, refletir sobre as primeiras instituições de educação infantil criadas para atender as crianças pequenas no município de
Florianópolis. Pretendemos apresentar as instituições iniciais e avaliar em que medida as transformações ocorridas, em especial na arquitetura e no espaço escolar, estão relacionadas às
mudanças na forma como as crianças foram percebidas durante o período estudado, 1976 a
1987. São consideradas as alterações nas concepções sobre essas crianças e se teriam contribuído para o surgimento e formatação dessas primeiras instituições. Por considerarmos importante para a investigação da História da Educação a análise da arquitetura e dos espaços
escolares, buscamos, a partir desse campo, analisar a cultura material escolar implícita nessas
construções, sob o ponto de vista da apropriação, interpretação e reinterpretação do espaço em
sua funcionalidade.
No Brasil, as instituições destinadas ao acolhimento das crianças pequenas surgiram no
século XIX, com a criação dos jardins de infância, marcadamente para atender as classes abastadas. O século XX assistiu a criação das creches, instituições com a finalidade de atender a
uma clientela bastante diferenciada, filhos da classe trabalhadora e desassistidos econômica e
socialmente (FARIA, 1997).
Oliveira (2002, p. 92) aponta que o Brasil importou como primeiro modelo de instituição
para este nível, no final do século XIX, “o modelo europeu dos Jardins de Infância”, criado por
Froebel,2 que acabou destinado às crianças das classes mais favorecidas. Essa foi a posição
tomada pelas elites do país que, assim, apropriaram-se do modelo e do enfoque educacional
trazido pela renovação pedagógica escolanovista. Enquanto que às crianças das classes populares foram destinados, na época, os parques infantis e as creches, com enfoque no cuidado e na
guarda das crianças. Aí, se apresenta uma concepção educacional. O assistencialismo configurou-se como uma proposta educacional, já na constituição das instituições destinadas à infância
pobre (KUHLMANN JR., 2005).
A educação infantil pública no município de Florianópolis teve início no ano de 1976
com a criação do Projeto Núcleos de Educação Infantil, pelo Departamento de Educação da então Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social (SESAS). Segundo dados já levantados,
a rede de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no cenário nacional, diferencia-se, desde o projeto inicial de sua criação, por sua vinculação direta à Secretaria de Educação3. Outro aspecto diferenciador, apontado por Ostetto (2000), é o fato de os profissionais
contratados serem professoras por formação. Não podemos desconsiderar que naquele período
ainda não havia legislação que assegurasse os direitos das crianças – reconhecendo-as como
cidadãs de direitos–, conquistas legais estabelecidas a partir da Constituição Federal de 19884.
A escolha do recorte histórico justifica-se por ter sido o ano de 1976 aquele em que o poder
público local dá início ao atendimento às crianças de zero a seis anos, e o de 1987, aquele que
antecede à promulgação dessa Constituição.
Os dados indicam que a trajetória da educação infantil na rede pública do Município de
Florianópolis não foge ao fluxo seguido pela história da educação infantil nos demais municípios do Brasil, no que tange a origem, regulamentações legais, diretrizes, currículos e programações:

Inicialmente cumprindo a função primordial de atendimento às crianças chamadas “carentes”, guardando-as e alimentando-as enquanto
suas mães trabalhavam fora do lar, vai mesclando-se no decorrer de
seus vinte anos de existência, com um trabalho de preparação para a
escola de primeiro grau, onde os exercícios de coordenação motora
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predominam. Vai, enfim, avançando para concepções próprias de seu
tempo, como por exemplo, a defesa do desenvolvimento e da autonomia como metas da educação, nos 90 (OSTETTO, 2000, p. 28).
Historicamente, podemos identificar que, a partir da criação da Rede Municipal de Educação Infantil (RMEI), na década de 1970, no que se refere ao espaço escolar, muitos foram os
posicionamentos assumidos quanto a configurações arquitetônicas, tamanho e diversificação
para fins de expansão e acomodação de especificidades. Neste estudo, buscamos, através da
análise de documentos oficiais, legislações, reportagens da imprensa e, em especial, em imagens – percebidas como importantes documentos históricos –, identificar o discurso e a cultura
escolar presentes, com a finalidade de trazer nossa contribuição para a interpretação da história
das instituições de crianças pequenas no município de Florianópolis.
Fotografias: a história nas imagens
Existem múltiplos caminhos para entender uma imagem, mas é preciso, antes de tudo,
considerar sua vinculação com o contexto sociopolítico, cultural e pedagógico de um período.
Com uma leitura fundamentada no contexto histórico e na articulação entre o imagético e os
documentos oficiais – antes analisados como única possibilidade de revelar verdades sobre os
fatos históricos –, vão se cruzando diversas fontes, revelando detalhes e peculiaridades, antes
não percebidos ou estudados. As imagens fotográficas do universus scholaris utilizadas como
fonte de pesquisa histórica das instituições educacionais “têm demonstrado potencial analítico
suficiente para colaborar na busca e organização de compreensões e explicações acerca da cultura escolar manifestada nos ambientes em que ela interage” (BENCOSTTA, 2002, p. 24).
Buscamos nas imagens da RMEI a possibilidade de cruzamento com outras fontes para
a melhor compreensão da trajetória histórica do objeto deste estudo. Nessa perspectiva, a metodologia segue a ideia de que “para compreender melhor as imagens, tanto a sua especificidade quanto as mensagens que veiculam, é necessário um esforço mínimo de análise” (JOLY,
1996, p. 28). Embora a fotografia seja um instrumento relativamente novo como fonte de investigação para a história, a análise das imagens de algumas instituições e dos espaços utilizados para educar e cuidar das crianças, cruzadas com as plantas arquitetônicas e outras fontes,
permitem revelar outros ângulos e desencadeiam novas interpretações da trajetória da RMEI de
Florianópolis. A Imagem 1, “garimpada”, segundo suas próprias palavras, pela professora Luciana Ostetto (2000).
As fotografias, por apresentarem uma iconologia complexa, necessitam de interpretação, uma vez que tanto podem ser utilizadas como informantes na reconstituição do passado,
como “matéria para construção de ficções”. É um desafio intelectual que exige conhecimento
tanto na “realidade própria do tema registrado na imagem, como em relação à realidade que
lhe circunscreveu no tempo e no espaço, na tentativa de equacionarmos de inúmeros elos perdidos da cadeia de fotos” (KOSSOY, 1998, p. 44).
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Figura 1 - Uma velha igreja cedida para atender as crianças pequenas da periferia: A
“nova escola”

Vista frontal da capela de Santo Antônio e Maria Gorete em 1976.
Fonte: Ostetto, (2000, contracapa).

A velha igreja de madeira, adaptada para ser um novo espaço educativo, acolhe o nascimento da primeira instituição de educação infantil do Município de Florianópolis, o Núcleo de
Educação Infantil – NEI – no bairro Coloninha, situado no continente. Hoje, olhar para essa
imagem pode causar certo estranhamento, mas o aproveitamento desse tipo de espaço – lugares ociosos da comunidade – para o atendimento pré-escolar era estimulado na época pelo então Ministério da Educação e Cultura (MEC), pois era considerado com estrutura física suficiente
para atender as crianças em idade pré-escolar. Essa orientação foi posta em prática em Florianópolis, demonstrando que, em certa medida, a educação infantil na rede municipal acompanha
a trajetória histórica do Brasil. Observa-se na década de 1970 uma rápida expansão dessa cobertura, sustentando o discurso corrente de encontrar soluções a curto prazo e de baixo custo.
É preciso estar alerta ao transitar pela história da educação para trazer novos significados e novas perspectivas ao cenário atual. É importante estudar as determinações legais e os
encaminhamentos adotados na implantação dessa rede, para indagar do que subjaz nas orientações oficiais do MEC. A velha igreja utilizada como espaço educacional foi efetiva quanto a
intenção de “salvar” as crianças carentes?
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Com o propósito do atendimento, foi necessário reorganizar e adaptar o espaço físico
da velha igreja, seguindo as orientações da coordenadora que assumiu o Projeto Núcleo de
Educação Infantil:

Onde era o lugar dos fiéis, nós dividimos em dois, fizemos duas salas
grandes. [...] onde o padre rezava a missa, aquela parte mais alta,
nós fizemos ali a sala da diretora e um depósito onde ficavam as comidas. E onde canta o coro, lá em cima, então era o depósito. Todo
material da pré-escola, papel, tinta, ficava tudo lá em cima (OSTETTO, 2000, p. 48).
Podemos verificar que o mesmo local estratégico foi ocupado tanto pelo padre como
pela direção. Para este caso, pode não haver uma intenção explícita, mas não podemos desconsiderar que “a localização e a disposição física dos espaços destinados a uma finalidade ou
função determinada no seio de qualquer instituição refletem tanto sua importância como a concepção que se tem sobre a natureza, o papel e as tarefas destinadas a tal função” (VIÑAO
FRAGO, 2005, p. 15). Diante desse princípio defendido pelo autor, caberia indagar se seria casual a sala da direção estar localizada na parte mais alta onde antes figurava outra autoridade.
Estaria a direção ali posicionada com qual objetivo? Visão privilegiada? Controle? Exibição de
superioridade? Questões que não podem ser desconsideradas quando desejamos compreender
a cultura escolar, pois tanto a divisão, a distribuição, como a ocupação dos espaços devem ser
ponderados nessa análise.
A análise de outras materialidades também colaboram nessa compreensão. No caso
dessa instituição que estava sendo formada, entre os materiais adquiridos e citados pela coordenadora, não há alusão a brinquedos. Haveria ou não brinquedos nessa primeira instituição
pública para a infância florianopolitana? Que espaço-tempo estaria reservado para o lúdico? Se
transitarmos por vários momentos históricos, embora como já evidenciamos, tenha havido uma
diferenciação da trajetória da educação infantil em Florianópolis em relação a outras realidades,
ao voltarmos para a imagem, o que mais podemos perceber?
A construção de madeira, ao fundo da imagem das crianças, tem duas pequenas janelas na parte superior e embaixo, ao centro, uma porta, no ponto mais alto e central do telhado,
há fixada uma cruz. Em frente a esse cenário, há crianças pequenas brincando em um “tanque
de areia” sob a observação de um adulto. Tomemos como ponto de partida para a análise, a
presença da cruz que mesmo não sendo grande marca o cuidado do fotógrafo em mantê-la no
enquadramento da sua máquina na hora do registro. Por que ela nos toca? Mesmo o local não
permanecendo mais como igreja, a cruz, e toda a simbologia nela representada, como pano de
fundo para a imagem das crianças, permanece no foco.
Também poderíamos destacar o fato de as crianças estarem brincando. Seria essa a
intenção do fotógrafo? Seria uma matéria encomendada? A foto ilustra a notícia no jornal informando a abertura de 96 vagas na educação pré-escolar municipal (OSTETTO, 2000). Essas
escolhas – o foco, o posicionamento do fotógrafo, seleção da cena – não são neutras e as reflexões que suscitam acerca desta e de outras imagens recolhidas nesses espaços educativos
seguem o que Souza (2001, p. 77) levanta como questões específicas sobre o uso da fotografia
como fonte documental: “Quando a vida escolar se torna tema do olhar fotográfico? Quando e
por que se fotografam cenas escolares? [...]. O que nos revelam essas imagens?”. São reflexões que abrangem questões amplas e pertinentes considerações, as quais, certamente, não
conseguiremos esgotar neste artigo. Vale registrar nossa compreensão de que as fotografias
analisadas como documentação visual que preserva e transmite a memória coletiva daquele
grupo, podem trazer respostas às questões levantadas na pesquisa, bem como levantar novas e
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importantes indagações. O registro imagético, em análise, juntamente com os relatos da coordenadora do projeto de implantação da rede (OSTETTO, 2000), contribuem para o entendimento dos significados visíveis e ocultos das práticas educativas ali realizadas.
A primeira instituição construída pelo poder público para a educação infantil: Culturas escolares aparentes?
Os dados e as outras fontes investigadas para esta interpretação histórica, que inclui a
arquitetura e o espaço escolar de instituições de educação infantil, pretendem destacar a forma
como os espaços foram ocupados e habitados por adultos e crianças e a cultura escolar naquele
período (DUSSEL; CARUSO, 2003).
Em 1979, foi construído o primeiro prédio específico para o atendimento de crianças
pequenas da RMEI de Florianópolis. Essa construção foi bastante significativa, pois o antigo
Núcleo de Educação Infantil (NEI) Coloninha, que funcionava na velha igreja, mudou-se, sendo
absorvido por esse novo espaço que passou a caracterizar-se como uma creche, o que sugere
uma preocupação com a arquitetura, uma vez que as orientações oficiais nacionais indicavam
que a ocupação dos espaços ociosos era legítima.5 A creche representou também uma nova
modalidade de atendimento, pela ampliação do tempo de permanência de 4 para 12 horas. As
crianças de 3 meses a 3 anos, que antes não recebiam atendimento, passaram a ser acolhidas
em período integral e as de 4 a 6 anos, meio período (OSTETTO, 2000).
Como já referido, um modelo “importado” para o Brasil – jardins de infancia – foi proposto por Froebel e, imediatamente, adotado no Brasil . Na concepção froebeliana o projeto
arquitetônico era bastante considerado. Sobre esse modelo de espaço escolar que Froebel propõe, Lahoz Abad (1991, p. 113) comenta: “Es un diseño arquitectónico de gran contenido semántico, en función a la aplicación de una metodología global que se deriva de los principios
filosóficos y los conocimientos científicos de la época”.
A segunda fotografia selecionada apresenta uma cena em frente à Creche Professora
Maria Barreiros, primeiro espaço construído especialmente para a educação infantil do Município
de Florianópolis, situada no bairro Coloninha, no continente.
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Figura 2: Crianças e professoras em frente à Creche Professora Maria Barreiros, em
1979.

Fonte: Arquivo da Instituição cedido à Secretaria Municipal de Educação nas comemorações dos
30 anos da Educação Infantil no Município de Florianópolis.
A fotografia revela treze crianças e dois adultos. Oito crianças estão ajoelhadas atrás da
placa que ostenta o nome da Creche sendo que ali estão todos os meninos. Algumas meninas
também estão ajoelhadas, mas todas as demais estão em pé. Todas as crianças ajoelhadas estão com as duas mãos em cima da placa. As duas professoras posicionaram-se nas laterais e
tem os braços estendidos sobre as crianças. Essa organização, no entender de Souza (2001), é
“expressão da ordem escolar”. Não somente na estrutura hierárquica, uma vez que as professoras aparecem como guardiãs, mas também pelo sentido de “obediência” na postura ensaiada
das crianças com expressões faciais muito sérias. Poderia ser uma ordem pensada pelos adultos, ou uma imposição, como em outros registros de classes já observados, nos quais as instituições escolares desejam afirmar que “A escola é o espaço da ordem, da obediência, do
silêncio e da disciplina, cuja representação é confirmada nesse tipo de imagem” (SOUZA, 2001,
p. 90).
Há muitos registros de cenas escolares que apresentam esse ritual de compenetração,
bastante característico na primeira metade do século XX, sendo difícil encontrar registros de
escolas, que sejam descontraídos, antes da década de 1920. Portanto, como essa imagem, outras fotografias escolares podem ajudar a revelar os valores e a cultura escolar. “Elas são a expressão da forma escolar – uma maneira de se comportar na escola, apresentações, valores,
normas e símbolos considerados legítimos. Elas representam singularidades e identidades compartilhadas” (SOUZA, 2001, p. 81). Analisar a cultura escolar requer pensar os espaços educativos e, ainda a forma como os sujeitos envolvidos – professores, demais profissionais e adultos
que convivem com as crianças – relacionam-se entre eles, no e com o espaço.
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A imagem fotográfica do prédio especialmente construído para o atendimento das crianças também instigou a curiosidade no sentido de buscar identificar, por outras fontes, em
que medida significava uma alteração, ou não, nas práticas educativas nos espaços, agora devidamente projetados e construídos para serem habitados por adultos e crianças. Gonçalves
(1996, p. 212) faz importantes reflexões a respeito, afirmando: “Novas significações do prédio
escolar não significam, no entanto, novas relações pedagógicas no seu interior. Podem-se ter
velhas relações pedagógicas em um prédio novo e novas relações pedagógicas num velho prédio escolar”. Tais questões desencadeadas pela análise da imagem, tanto podem corresponder
efetivamente ao que parece, como podem apenas ser uma representação utilizada para aquele
momento. É fato que as crianças, que antes frequentavam a igrejinha, agora tinham um novo
prédio construído especialmente para elas. Passa a ser denominada “Creche Professora Maria
Barreiros”. Mudanças no nome, no espaço, na faixa etária atendida e no tempo de permanência
das crianças. O que mais teria mudado?
Não tivemos acesso à planta dessa instituição, mas nas entrevistas da pesquisa realizada por Ostetto, (2000) fica claro que três das salas construídas eram para as crianças menores. Segundo os depoimentos recolhidos pela pesquisadora, devido ao fato de serem muito
pequenas, mais tarde passaram por uma reforma, sendo transformadas em uma única sala.
Esses dados são significativos por apresentar o primeiro espaço construído especialmente para
educar crianças. Entendendo que a arquitetura deve levar em conta o espaço interior, os fatos
relatados evidenciam que as alterações seguiram na busca por espaços mais apropriados.
Esses e outros dados sobre a internalidade desse espaço educativo informam sobre as
marcas das práticas incorporadas pela cultura escolar ali vivenciada. O que elas indicariam?
Pensando a cultura escolar como o conjunto de:

[...] prácticas y conductas, modos de vida, hábitos y ritos – la historia cotidiana del hacer escolar –, objetos materiales – función, uso,
distribuicón en el espacio, materialidad física, simbologia, introdución, transformación, desaparición.... –, y modos de pensar, así como significados e ideas compartilhadas. Alguien dirá: todo. Y sí, es
cierto, la cultura escolar es toda la vida escolar [...] (VINÃO FRAGO,
1995, p. 68-69).
Como neste caso, há falta de elementos para serem cruzados, permanece a ambivalência sobre a concepção de educação infantil que ela parece retratar. Uma representação da escola tradicional teria sido preservada, como aconteceu com a fotografia? Ou “somente a
fotografia sobrevive” (KOSSOY, 1998, p. 45)?
Uma arquitetura reproduzida: o “PADRÃO IPUF”
Um dos raros documentos oficiais do Ministério da Educação encontrados sobre a arquitetura escolar cita que:

Mesmo reconhecendo a importância desse enfoque sobre a temática
Arquitetura Escolar, entendemos que ainda existe uma lacuna entre a
reflexão teórica e a realidade concreta das edificações escolares, especialmente as destinadas à Educação Infantil [...] (BRASIL, 2004, p.
5).
O município de Florianópolis, em apenas nove anos de funcionamento da RMEI, teve
um crescimento muito rápido. Em 1976 havia apenas uma instituição, em 1979 havia mais duas
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e, em 1987, o programa já contava com 25 Núcleos de Educação Infantil (NEIs) e dez Creches
(OSTETTO, 2000). Cabe esclarecer que para a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, creches são
instituições que atendem crianças de 0 a 3 anos, mas na rede municipal de Florianópolis, creches são instituições com atendimento integral. Desta forma, no ano de 1987, ano anterior à
promulgação da Constituição Federal, pela qual foi instituída a obrigatoriedade desse atendimento, o município de Florianópolis já contava com 35 instituições em pleno funcionamento,
atendendo aproximadamente 2.098 crianças (0STETTO, 2000).
No mapeamento realizado por Agostinho (2003), a partir do contato com os projetos
arquitetônicos de 32 creches da RMEI, existentes até 2002, a pesquisadora identifica cinco padrões de configuração das edificações, cada qual com alguma alteração ou especificidade. Afinal porque tantos padrões? Seriam tentativas de aprimoramento do espaço oferecido? O que
teria levado às alterações em cada um dos padrões? Quem teria refletido sobre as necessidades
de alterações arquitetônicas? Educadores, pais, crianças foram ouvidos?
Das dez creches construídas até o ano que antecedeu a Constituição de 1988, cinco foram edificadas seguindo o mesmo padrão arquitetônico. Este padrão foi utilizado de 1983 a
1987. Pelas observações daquela pesquisa, o “padrão IPUF”, foi o mais antigo. Ele foi assim
denominado por essa pesquisadora por ser de responsabilidade do Instituto de Planejamento
Urbano de Florianópolis (IPUF) (AGOSTINHO, 2003, p. 44). Das cinco creches construídas, três
são localizadas na ilha e duas na parte continental do município. Delimitando o foco deste estudo, tomaremos as creches implantadas nesse período e construídas sob o mesmo padrão arquitetônico – o “padrão IPUF”. Podemos capturar através das realidades dessas cinco instituições
de educação infantil como os espaços construídos (definidos pelos projetos arquitetônicos –
planta baixa) foram sendo utilizados durante este período, uma vez que os projetos arquitetônicos, sua localização e os elementos físicos do exterior e interior “respondem a padrões culturais
e pedagógicos que a criança internaliza e aprende” (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 45). Teriam as
mesmas configurações arquitetônicas padronizado a organização do trabalho pedagógico junto
às crianças nos diferentes bairros do município? Estas questões levam-nos a observar que, para
além das histórias macros, há pequenas histórias sendo construídas cotidianamente no interior
das instituições e que sem considerar cada uma delas não seria possível constituir a história
dessa rede de educação.
Considerando que “arquitetura envolve projeto, execução e uso” (GONÇALVES, 1996, p.
109), iniciamos a análise com as plantas arquitetônicas das instituições construídas pelo “padrão IPUF”, tendo nos padrões de configuração daqueles espaços projetados a possibilidade de
evidenciar as singularidades da cultura material escolar do projeto. São estruturas simples e,
segundo consta na pesquisa de Agostinho (2003), a elaboração dos projetos IPUF era realizada
por técnicos de nível médio, não tendo registros quanto aos responsáveis por eles.
Como já observamos, a arquitetura não é neutra e deve ser considerada nos projetos
educacionais. Partir desse campo de investigação significa adentrar na cultura material escolar,
sob os pontos de vista da apropriação, da interpretação e da reinterpretação do espaço.
Figura 3 – Planta arquitetônica “padrão IPUF”
Fonte: Planta baixa pertencente ao acervo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, cedida pela
pesquisadora Kátia Adair Agostinho.
A planta baixa evidencia a configuração interna do projeto. Por ela, analisamos tanto a
distribuição como as escolhas dos espaços. Não nos deteremos em outras análises, embora
caiba citar que as creches desse padrão tem uma fachada tão simples e despojada quanto a da
velha igreja. O telhado constituído de “duas águas” lembra muito aquela edificação não fosse o
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fato dessa agora ser maior, ser de alvenaria e ter a cobertura de amianto. Embora sejam importantes, as fachadas podem apresentar a suntuosidade ou não do edifício, mas “constituem
apenas a caixa dentro da qual está encerrada a joia arquitetônica. A caixa pode ser artisticamente trabalhada, ousadamente esculpida, [...], pode constituir uma obra-prima, mas continua
sendo um invólucro [...]” (ZEVI, 2000, p. 20).
Nas cinco plantas executadas pelo “Padrão IPUF”, identificamos a projeção dos seguintes espaços: banheiros para crianças e banheiros para adultos; cozinha; lavanderia; sala de
direção; sala do médico; depósito; despensa; área coberta; salas de aula. Por essa identificação, constatamos que nesse padrão foram privilegiados espaços para as crianças, mas com exceção do espaço do médico e do diretor, os outros adultos envolvidos nesse processo não
foram considerados. Nessa distribuição, há escolhas e sem dúvidas motivos para a existência ou
inexistência de espaços específicos, ou para determinadas funções ou tarefas. Viñao Frago,
(2005) afirma que a inexistência indicaria a pouca consideração ou a escassa importância. Por
outro lado, a existência de determinados espaços, indica, de certa forma, a sua relevância inicial.
Ostetto (2000) observa que as crianças atendidas em 1979 também recebiam atendimento médico e odontológico. Sobre isso, a professora entrevistada relata que era preciso ir até
a ilha6 para receber esse tipo de atendimento. Ao que tudo indica as novas edificações comportaram novas instalações como a sala do médico, em função das orientações do projeto inicial
de 1976, que indicava a necessidade de “setor médico, odontológico, social”. Pode haver um
contexto político-ideológico determinando tais escolhas, ainda não aprofundado. A pesquisa
seguirá e nossa expectativa é que as plantas arquitetônicas e outros registros imagéticos, em
diálogo com outros documentos, contribuam para entendermos os significados dessas escolhas.
Algumas Considerações Finais
Os reflexos dessa arquitetura nas práticas educativas materializadas naquele período
estão contribuindo para realizar uma interpretação da cultura escolar e para conferir sentido ao
passado, tornando plausível, a partir do cruzamento das fontes, a escrita sobre a cultura material na trajetória das instituições para a infância, ao observar como aconteceu o uso do espaço, do mobiliário, as apropriações e reinterpretações pelos protagonistas, nessa trajetória
histórica.
Pelas imagens apresentadas observa-se que há várias questões a serem consideradas sobre a ligação existente entre arquitetura e educação. Nessa linha de pensamento, para identificar distintas relações entre essas duas atividades – arquitetura e
educação –, nossa expectativa é de que outros registros imagéticos possam ajudar, tanto na
observação da maneira como os espaços vão sendo ocupados, como, na decifração das práticas
educativas realizadas nessas instituições de educação infantil.
Entendendo que todas as ações realizadas com, para e junto às crianças devem ser
consideradas num projeto educativo, e que t7udo dentro de um espaço educacional forma e
imprime uma identidade – tanto a partir dos sujeitos envolvidos, quanto a partir da cultura escolar estabelecida –, a ideia é dar prosseguimento a esta pesquisa documentando e investigando a arquitetura e o espaço escolar das instituições construídas, em diferentes bairros desse
município, antes da Constituição Federal de 1988. Isso significa ampliar a interpretação da história da educação infantil na rede municipal de Florianópolis, de forma tanto a contribuir como
a reforçar o que vários estudos têm apontado e o que os avanços legais tem procurado garantir: que as instituições de educação infantil sejam áreas que se destinem para as crianças e que
contemplem espaços e tempos para viverem suas infâncias.
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1

Este trabalho apresenta os resultados parciais de pesquisa em andamento junto ao Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGE), do Centro de Ciências Humanas e da Educação da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), na Linha de História e Historiografia da
Educação.
2
O pedagogo alemão Friedrich Wilhelm August Froebel (1782 – 1852) foi o fundador dos Jardins da Infância – os Kindergartens – que serviram de modelo para a educação pré-escolar,
propagado internacionalmente. (KULHMANN JR., 2010).
3
Inicialmente denominada Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social (SESAS) e a partir de 1986, Secretaria Municipal de Educação (SME).
4
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um marco histórico para a educação infantil, pois prevê a educação como direito de todos e coloca a educação infantil como um
dever do Estado. A partir da Constituição de 1988, sucederam-se outras importantes conquistas
legais. Na década de 1990, um grande avanço que reconheceu as crianças em suas especificidades e como cidadãs foi a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,
1990). Ressalta-se nos anos seguintes a participação da Coordenadoria de Educação Infantil
(COEDI) do MEC que, por meio de encontros, pesquisas e publicações, promoveu a articulação
de uma política nacional que preparou a aprovação da nova LDB (BRASIL, 1996; OLIVEIRA,
2002), a qual afirma a educação infantil como etapa inicial da educação básica. Isso implica no
reconhecimento e na valorização da educação infantil, dos profissionais que atuam neste nível,
bem como das crianças pequenas.
5
Na década de 1970, no Brasil, o atendimento à criança de zero a seis anos, por ocasião da
grande expansão da pré-escola promovida pelo Governo Federal, é pautado em programas de
baixo custo (CAMPOS, 1985; ROSEMBERG, 1992).
6
A ilha de Santa Catarina é parte do município de Florianópolis, situa-se no litoral sul do Brasil.
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Introdução
O presente artigo buscou analisar duas experiências educacionais que aconteceram em
Curitiba, Paraná, Brasil ao longo das três primeiras décadas do século XX. Como ponto de partida tomou-se a trajetória da educadora e intelectual Mariana Coelho. Portuguesa de nascimento,
chegou ao Paraná em 1893 e se firmou como intelectual, feminista e educadora, ao trazer sua
experiência cultural para Curitiba, onde manteve-se atuante e engajada até os anos de 1940,
período no qual, além de colaborar em diversos periódicos da capital, produziu e publicou seis
livros1.
Mariana Coelho teve uma significativa produção no campo cultural curitibano. De acordo com Leonor Castellano, no prefácio da obra Palestras Educativas (1956), ela teria “[...] principiado a escrever em 1887 [...]” (p. 9). Entretanto, não era como escritora que a intelectual
garantia o seu suporte financeiro, mas como educadora.
Também foi sua atuação na área educacional que permitiu que ela experimentasse algumas das teorias pedagógicas em que acreditava, foi ainda pela temática da educação que
conseguiu o apoio de intelectuais como Sebastião Paraná e Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo, com quem manteve interlocução direta.
O Colégio Santos Dumont
Em 1902, Mariana Coelho fundou o Colégio Santos Dumont, instituição que possibilitou
uma maior visibilidade do projeto educacional no qual esteve envolvida. Os Relatórios da Secretária da Instrução Pública afirmam que a escola usava “moderno método João de Deus” para o
ensino primário e oferecia ainda o curso de prendas domésticas e música para as meninas.
No ensino primário a escola usava para alfabetização de seus alunos a Cartilha Maternal
ou A arte de leitura do poeta português João de Deus. Essa cartilha foi adotada em muitas escolas primárias de Portugal e, em 1882, tornou-se de uso obrigatório em todas as escolas lusitanas. No Brasil ela foi escolhida oficialmente como obra didática no Rio Grande do Sul, sendo
também largamente difundida em São Paulo e Espírito Santo como método eficaz de ensino.
O método analítico para o ensino da leitura, que muito se aproxima do que era proposto por João de Deus e adotado no Colégio Santos Dumont, passou a ser obrigatório em 1890
em São Paulo, que teve a reformulação de sua instrução iniciada neste mesmo ano e tornou-se
a principal referência para reformas educacionais de outros estados, inclusive a do Paraná. São
Paulo havia se consolidado como força econômica principal do país durante esse período e
apresentou-se como modelo imediato ao anseio de modernidade da intelectualidade paranaense.
O método João de Deus foi encarado como uma inovação no campo pedagógico. A fonte das letras grafadas nesta cartilha era mais arredondada que a fonte das cartilhas mais tradicionais, o que, segundo os especialistas da época, permitia uma leitura contínua e fácil, com
elevado grau de legibilidade e de “higiene de leitura”, fazendo a reputação desse método baseado no sistema conhecido como língua viva (DEUS, 1878, p. 7).
Em propagandas da escola, publicadas em anos seguintes à inauguração, Mariana Coelho retomou a questão dos métodos de ensino, que eram apresentados por ela como
(...) os mais adiantados métodos pedagógicos, e n’elle têm os alunos
preceitos de moral e higiene, rudimentos de Desenho, exercícios de
ginástica de salão, recitativos, etc., dirigidos pela diretora, recebendo
portanto, educação intelectual, física, moral e estética. (COELHO,
1908, p. 3)
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Para Mariana Coelho, a abertura da escola significou um esforço no sentido de
promover a modernização do ensino paranaense, incluindo um método novo na instituição e
oportunizando que as meninas tivessem acesso ao processo de escolarização, visto que o
colégio aceitava para o ensino primário crianças de ambos os sexos e a inclusão de meninas na
educação formal ainda era rara.
Conquanto tenha investido na educação de maneira geral, o projeto educativo de
Mariana Coelho estava direcionado prioritariamente para a educação feminina. Feminista
convicta, ela usou a imprensa como espaço privilegiado para apregoar os direitos civis e
políticos das mulheres. Para ela, a evolução natural da sociedade levaria as mulheres à vida
pública, mas a concessão desses direitos a elas só fazia sentido com a devida instrução, que
serviria para que saíssem da “[...] tradicional treva da sua ignorância [...]”, que tivessem
preparado o seu espírito de forma culta, educada para a Arte, para que deixassem de ser, em
suas palavras, “um animal doméstico” (COELHO, 1908, p. 95).
Do ponto de vista da história das mulheres, as primeiras décadas do século XX no Brasil
foram consideradas como fase inicial da profissionalização feminina, da qual decorreu em parte,
a entrada das mulheres em instituições escolares, resultado das sucessivas reformas educacionais, ocorridas neste período. Na direção desta argumentação, podemos afirmar que ocorreu
uma maior inserção das mulheres em diferentes níveis de ensino e um processo lento de acesso
a carreiras profissionais anteriormente restritas aos homens. Esse ingresso no mundo público,
conforme apontam Azevedo e Ferreira (2006) esteve relacionado ao processo de modernização
burguesa do qual as mulheres participaram.
Tal como sugere Michelle Perrot (2005), “as mulheres nem sempre foram vítimas ou sujeitos passivos” da história. Algumas mulheres encontraram nas reformas educacionais que
aconteceram no Brasil ao longo do século XX, brechas que foram intrínsecas ao processo de
modernização do país e que deram origem a novas formas de sociabilidades e identidades. O
quadro de urbanização e industrialização crescente que caracterizou o período, incentivou que
algumas mulheres fossem incluídas em atividades econômicas e públicas no espaço social, no
qual passaram a ser tanto produtoras quanto consumidoras.
Esse cenário permitiu a inclusão de mulheres no mercado de trabalho e algumas mudanças sutis nos costumes, nos padrões e no comportamento social. Mariana Coelho buscou
defender neste contexto a emancipação da mulher por meio de sua educação e profissionalização. Entretanto, a educação proposta por ela não tiraria da mulher o espaço do lar, pois em sua
opinião, a situação de inversão de papéis sociais, em que esta ocupasse apenas o espaço público, era compreendida como ridícula.
A ideia de que a mulher precisava ser educada para a participação no espaço público
esteve presente desde os anos finais do século XIX. Embora a profissionalização da mulher se
apresentasse como uma possibilidade para esse novo lugar social a ser ocupado por ela, existia
um limite aceitável para a mesma. Por isso Mariana Coelho, principalmente em seus primeiros
escritos, defendia que a educação profissional dessa “nova mulher” devia se pautar nas chamadas virtudes femininas – a sensibilidade, a docilidade, a modéstia, a submissão entre outras – e
que a mesma não poderia ultrapassar o espaço de atuação masculino.
Muito embora, conforme apontam os relatórios da instrução pública, o curso primário
que Mariana Coelho oferecia no Colégio Santos Dumont fosse direcionado para ambos os sexos,
inicialmente foi frequentado quase que exclusivamente por meninas. A iniciativa que Mariana
Coelho teve ao fundar uma escola mista no início do século XX é um indício de sua convicção
sobre o papel da educação para emancipação das mulheres, visto que a ampliação da educação
feminina era uma das causas que mais defendia.
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Na concepção de Mariana Coelho o direito das mulheres à educação tinha o condão de
elevar a condição feminina, abrindo-lhes a oportunidade de participar da vida política e civil do
país. Na tarefa de defender a emancipação da mulher pelo voto e pela elevação de sua educação, Mariana Coelho se considerava uma missionária, cumprindo seu dever de revelar a urgência do preparo da mulher para que fosse útil na construção da prosperidade nacional.
Compartilhar da instrução ministrada aos homens foi a grande bandeira de Mariana Coelho. Para ela a educação feminina tinha como meta final os cuidados com o marido, a harmonia do lar, o diálogo igualitário no seio da família e o direito do sexo feminino à participação na
vida social. Para que esta meta fosse alcançada se fazia necessário que as mulheres não fossem educadas apenas para as tarefas domésticas, mas que também tivessem ampliadas suas
oportunidades educacionais.
Além do curso primário, Mariana Coelho, oferecia também o curso de prendas domésticas e música, voltado às mulheres. Em 1903, Georgina Mongruel passou a compor o quadro de
professores da escola ensinando pintura no curso de prendas domésticas. O ensino de prendas
domésticas era considerado como um conhecimento complementar, que ampliava e refinava a
educação das moças, aumentando suas chances de um bom casamento. Este curso garantia a
Mariana Coelho a manutenção da escola, posto que tinha a duração de uma hora por dia e seu
custo era o mesmo do curso primário.
A liberdade individual e autonomia do pensamento foram os grandes projetos educativos da modernidade, entretanto, a liberdade não poderia ser pensada sem a conformação social dos partícipes desse contexto. Essa dimensão pedagógica da modernidade permitiu que a
figura da mulher surgisse atrelada a um novo significado, a missão da maternidade e da educação, dimensão que era evidenciada por Mariana Coelho
Não é desta forma, absolutamente inaceitável, que a minha
compreensão e o meu senso concebem a emancipação da mulher; ela
deve ser relativa, e tão justamente compreendida que não isole o
vulto feminino de toda essa atraente e doce poesia que o cerca no lar
– pois só aí encontrará o império que mais lhe compete e que melhor
corresponde, em todo o sentido, à sua amorável e melindrosa
natureza (COELHO, 1908, p. 94).
A mulher, dentro da perspectiva de Mariana Coelho, era indispensável para o equilíbrio
social, visto que seu papel estava atrelado à complementação do homem. Mulheres que não
esclarecessem seu espírito, não poderiam ser o “justo paralelo com o espírito masculino” (COELHO, 1908, p. 95).
Na empreitada de fundar o Colégio Santos Dumont, Mariana Coelho contou com o
apoio de diversos intelectuais paranaenses. Entre aqueles que apoiaram sua iniciativa estiveram
Sebastião Paraná2, que na época era inspetor da instrução pública do Paraná, e Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo3.
Sebastião Paraná encarregou-se de uma ampla divulgação da escola de Mariana Coelho
na imprensa. Nas inspeções que fez se esmerou em divulgar a imagem de uma escola que primava pela higiene, pelo método de ensino e pela moral de seus clientes.
Em 04 de janeiro de 1902, o periódico "A República" destacava a inauguração da escola por
meio de um artigo intitulado Colégio Santos Dumont, assinado por Sebastião Paraná.
A escolha pelo nome de Santos Dumont por parte de Mariana Coelho é um aspecto relevante que merece ser também analisado. No período em que o colégio foi fundado, Dumont
estava em grande evidência na imprensa nacional e internacional. Inclusive algumas de suas
invenções já haviam obtido êxito.
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Em “A Republica” as notas destacando os feitos de Santos Dumont se multiplicavam no
início do ano de 1902. Suas experiências mereceram destaque internacional e eram assistidas
por um público atento e ansioso. Segundo o periódico A Republica, Santos Dumont foi referido
pelo periódico New York Herald, em artigo de 19 de janeiro de 1902, como: “mágico da atmosfera, a desvendar os segredos da natureza e que por suas proezas faz corar os feiticeiros e novelistas de outr’ora” (A República, 03/03/1902, p. 01).
Em uma sociedade que acreditava que por meio da ciência seria possível descobrir todos os mistérios da natureza, uma personagem como Santos Dumont ganhava uma dimensão
simbólica, foi comparado – de acordo com artigo publicado em A República – pelo jornal New
York Herald, ao Czar e até maior do que ele, pois o que significava “[...] um rei comparado ao
homem que pode andar pelos ares [...]” (A Republica, 03/03/1902, p. 01).
Certamente um cientista brasileiro de tamanha repercussão chamou a atenção de Mariana Coelho, que acreditava na ciência como instrumento de mudança e progresso, assim como
elemento essencial para marcha da civilização.
A admiração que Mariana Coelho tinha por Santos Dumont foi anos depois transformada em amizade. Em maio de 1916 Santos Dumont, em visita ao Paraná, passou pela escola
desta intelectual. Essa memória ficou registrada nas páginas dos periódicos da época e em uma
foto tirada com ele ao lado de Mariana Coelho e seus alunos e alunas nas dependências da escola e também em uma taça de cristal, relíquia guardada pela família. A amizade que manteve
com o aviador ficou registrada nas cartas que trocaram e que os familiares consideraram como
sendo epístolas românticas4.
Na ocasião desta visita, além da grande festa em torno do patrono famoso, o registro
do discurso de uma das alunas do colégio em homenagem a ele chama a atenção. No ano da
visita o colégio de propriedade de Mariana Coelho já funcionava há quinze anos e, segundo a
aluna que discursou “[...] desde a fundação do estabelecimento usa o nome celebrado de Santos Dumont considerado um dos mais cintilantes astros que figuram nos domínios da ciência
moderna.” Acrescentava que a escolha pelo nome da escola prestava uma “pálida homenagem
á grande beleza de sua alma e de vosso raro talento” (A República, 08/05/1916, p. 1).

FIGURA 1 - À ESQUERDA MARIANA COELHO CERCADA POR ALUNOS DO COLLEGIO SANTOS
DUMONT. À DIREITA O ILUSTRE PATRONO SANTOS DUMONT EM VISITA À ESCOLA.

CD-ROM DE ATAS | 1956 | COLUBHE 2012

A ampliação da rede escolar em Curitiba, bem como o processo de normatização pelo
qual passou a mesma nos primeiros anos do século XX, com os primeiros regulamentos da instrução pública no Paraná, abriu novas possibilidades de investimento para Mariana Coelho. Com
a abertura da Escola Normal e o magistério pouco a pouco se tornando um trabalho feminino,
em 1907 a escola passou a oferecer preparatórios para o curso normal e ginasial. O Colégio
Santos Dumont neste mesmo ano passou por uma reformulação geral. Propagandas de janeiro
de 1908 mostravam que o curso secundário de prendas domésticas e música e o ensino primário, que já existiam na escola, continuaram a ser ofertados, mas que a escola passou a oferecer
também o curso secundário preparatório para a Escola Normal e ginásio. Para concretizar tal
mudança, Mariana Coelho contratou novos professores e passou a dividir a direção da escola
com um professor normalista.
Do nosso ponto de vista, Mariana Coelho usou essa estratégia para que a escola não
perdesse espaço na disputa com outras escolas do mesmo porte, uma vez que ela não tinha
certificação escolar, buscou outros intelectuais que possuíam títulos escolares e que lhe garantiam a presença neste espaço.
Lourenço de Souza, que era proprietário do periódico Diário da Tarde, e Azevedo Macedo, que lecionava no Ginásio paranaense e na Escola Normal, foram professores na instituição.
Intelectuais importantes no contexto paranaense eram professores no colégio. Uma escola preparatória para o curso normal e ginasial que contava com a presença de um professor que trabalhava dentro das duas instituições certamente era um bom apelo para os pais curitibanos
interessados em ver seus filhos e filhas ocupando cadeiras na Escola Normal e no Ginásio Paranaense. Intelectual atenta às mudanças de seu tempo, Mariana Coelho usou seu capital econômico e simbólico e se manteve à frente de um espaço de divulgação de suas ideias, mudando
seu perfil e sua clientela.
Azevedo Macedo também contribuiu com a iniciativa de Mariana Coelho na iniciativa de
fundar o Colégio Santos Dumont. Ele deu credibilidade ao colégio, inicialmente matriculando
sua filha Anette Macedo na instituição e, posteriormente, em 1907, ocupando o posto de professor da escola. Este intelectual tinha uma concepção muito peculiar acerca da educação feminina. De acordo com opinião que manifestou na revista pedagógica A Escola, a mulher
brasileira era privada da educação e por isso não possuía energia para lutar como chefe de família. Usava a linguagem metafórica e a comparava a uma planta de estufa, que não tinha contato com o ar livre. Sua sugestão para uma mudança no perfil desta mulher era investir em
uma educação mais prática e utilitária, que fizesse dela uma planta que suportasse e resistisse
a todas as rajadas da adversidade (MACEDO, 1907, p. 69)5.
Sebastião Paraná fez várias inspeções na escola de Mariana Coelho e todas foram publicadas no jornal “A Republica”. Em uma delas o inspetor informava que a escola era “hábil e
criteriosamente dirigida pela exma. Sra. Mariana Coelho nome acatado e muito conhecido neste
estado.” (A Republica, 07/06/1902, p. 01)
Embora Mariana Coelho nunca tenha se dedicado a escrever sobre o método que utilizava na escola, algumas noções como preceitos relativos à moral, bem como a formação preconizada pela instituição, que de acordo com suas propagandas era física, moral e estética,
apontam para um ideal de educação que se pautava nos valores da higiene como preponderantes no método da escola.
As políticas estatais relativas ao modelo ideal para a escolarização da nação, bem como
em relação à pedagogia moderna a ser utilizada neste processo, propagaram os ideais das
prescrições higiênicas, isso se refletia na localização e na espacialização dos prédios escolares,
e também nas práticas ali realizadas.
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Em relação a esse ideal da educação do corpo por meio da higiene, podemos afirmar
que o mesmo se firmava na concepção de que era necessário que as crianças escolarizadas
deixassem hábitos impróprios, trazidos de casa, e que levassem para o convívio familiar os bons
costumes aprendidos na escola, exercendo o papel de propagadoras dos mesmos, visto que se
acreditava que era mais difícil ensinar novos hábitos de vida aos adultos.
Visto que a questão educacional tornou-se cada vez mais central no discurso e na ação
dos intelectuais, estar ligada à formação de novos cidadãos era mais do que uma profissão, era
um apostolado, tratava-se da construção da nação brasileira. Neste ideário, novas gerações
passariam pela escola civilizadora e regeneradora, pautada na racionalização e no controle e se
deixariam instruir para o progresso e a evolução.
Para alcançar os objetivos de civilizar a população e ao mesmo tempo mantê-la sob
controle, a escola e a família se tornaram elementos essenciais, o que justifica o investimento
que Mariana Coelho fez tanto no ensino primário, que foi um grande instrumento de moralização e civilização, assim como na proposta de educação feminina por ela proposta.
É possível supor também, como se enfatizou acima, que a falta de certificação escolar
de Mariana Coelho a tenha levado a procurar um professor normalista – ou seja, alguém que
possuía certificação escolar – para dividir a direção de sua escola, porque isso afiançava a ampliação e permanência da instituição, no momento em que medidas estatais iniciavam a normatização e a regulamentação e o funcionamento de escolas públicas e particulares6.
Acompanhando uma tendência da época, o Colégio Santos Dumont, passou de 38 alunos em 1902, ano da inauguração, para 90 em 1907, ano de sua reorganização, tudo indicava
que a instituição caminhava muito bem (Relatórios da Instrução Pública – 1902 a 1916). As fontes consultadas não informam sobre a frequência dos alunos na escola nos anos subsequentes
a 1907, somente em 1916 essas informações passaram a ser novamente publicadas. Ainda que
não se possa demonstrar se houve ou não uma queda crescente nos anos seguintes a 1907,
em 1916, logo após a visita do patrono Santos Dumont na instituição, a escola teve uma queda
significativa na clientela. As propagandas da escola continuaram a ser veiculadas com frequência nos anos que se seguiram a 1907, inclusive em 1917, último ano de funcionamento do colégio. Mas, conforme demonstram os relatórios da instrução pública, a escola passou de 10
professores contratados em 1907, para apenas 4 em 1916 e de uma clientela de 90 alunos,
para 22, número bastante inferior àquele apresentado nos primeiros anos de existência da instituição. O Colégio Santos Dumont deixou de funcionar em 1918.
Embora não se tenha encontrado nenhum documento que pudesse elucidar a questão
do fechamento da escola, podemos deduzir quais eventos contribuíram para a queda na frequência dos alunos e fechamento da escola.
A imprensa da capital paranaense menciona um surto de febre tifóide que assustava e
afastava de Curitiba muitas famílias paranaenses. Por causa desta doença contagiosa, no início
do mês de outubro de 1917 as escolas públicas foram fechadas e em seguida o mesmo procedimento foi adotado pelas escolas particulares para evitar uma epidemia ainda maior.
Não há registros da data exata em que a escola fechou, mas o colégio participou das
comemorações de 07 de setembro de 1917, o que nos leva a acreditar que a mesma tenha encerrado suas atividades no final deste ano letivo.
ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA
Em 1918 Mariana Coelho passou a atuar na Escola Profissional Feminina. Conforme
apontam os relatórios da instrução pública deste ano, em 23 de janeiro de 1918 ela substituiu a
professora Maria da Luz Cordeiro Xavier, que ocupava o cargo de secretária e professora de
datilografia da escola. Em 11 de abril do mesmo ano nossa personagem teve sua nomeação
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oficial para o cargo. Os ofícios da escola dão a entender que mesmo sem ocupar oficialmente o
cargo de diretora, Mariana Coelho cuidava da administração da mesma. Para se entender o papel que esta intelectual desempenhou da Escola Profissional Feminina é importante retomarmos
alguns aspectos da história desta instituição.
Criada em 1886, a Escola de Belas Artes e Indústrias era de propriedade de Antônio
Mariano de Lima7. De acordo com Santana (2004) a ideia do proprietário ao fundá-la era a de
criar “[...] uma instituição voltada para formação de artistas e profissionais qualificados, que
pudessem, a seu tempo, auxiliar no processo de transformação do Paraná em uma região de
progresso científico, artístico, industrial e – consequentemente econômico” (p. 8).
Ainda de acordo com a mesma autora, a instituição ensinava artes associadas à aplicação industrial, estando voltada para o ensino profissional. Na época de sua fundação a escola
era frequentada por moças e rapazes de diferentes classes sociais e oferecia os cursos de desenho artístico, arquitetura, escultura, pintura e música, bem como marcenaria, ferraria, carpintaria e decoração de casas. Os métodos utilizados na instituição, bem como o currículo da
mesma, fundamentavam-se na Escola Nacional de Belas Artes e no Instituto Nacional de Música, ambos referências nacionais no ensino de artes. No ano em que foi criada a escola, Mariano
de Lima priorizou o ensino do desenho, pois segundo pensava este intelectual, este era indispensável para o desenvolvimento da pintura, bem como para o aprendizado de qualquer ofício
(SANTANA, 2004, p. 44).
Com a saída de Mariano de Lima, que deixou Curitiba em 1902, a instituição foi perdendo as suas características originais. A direção foi assumida por sua esposa, Maria de Lima, e
a escola passou a priorizar o ensino de artes para as moças. Entre 1909 e 1917, Alfredo Andersen, amigo do proprietário e entusiasta do projeto do mesmo, lecionou desenho e pintura no
curso noturno para operários8. Em 1917, por problemas financeiros, a escola deixou de oferecer
este curso, que era direcionado para clientela masculina. Desde 1916 a instituição passara a se
chamar Escola Profissional Feminina e por meio do decreto 548, de 08 de agosto de 1917, passou oficialmente para as mãos do estado. De acordo com seu regulamento a escola era,
[...] destinada ao ensino de artes, economia doméstica e prendas
manuais a alunos do sexo feminino, compreendendo as secções
seguintes:
a – de desenho;
b – de pintura;
c – de datilografia;
d – de corte e feitio de vestidos e roupas para senhoras;
e – de corte e feitio de vestidos para crianças;
f – de corte e feitio de roupas brancas;
g – de fabrica de flores e ornamentação de chapéus;
h – de arte culinária em todos os ramos e de economia doméstica;
(Regulamento da Escola Profissional Feminina, 08/08/1917, p. 352).
Interessa notar que o Estado, ao absorver a escola, preservou as aulas que eram consideradas na concepção original da instituição, as mais importantes para o ensino de artes e
aprendizagem de ofícios, o ensino do desenho9. Dessa forma, alguns importantes artistas locais
como Alfredo Andersen e Guido Viaro, continuaram a lecionar na instituição, mesmo depois da
saída de Mariano de Lima. De acordo com o regulamento da escola o curso completo durava
quatro anos, durante os quais as meninas tinham que passar por todas as disciplinas acima
mencionadas.
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Ainda no que diz respeito à grade curricular da escola destacamos que embora a maior
parte das disciplinas fosse direcionada a trabalhos manuais que tendiam apenas a ampliar e
refinar a educação de mulheres para o trabalho doméstico, o relatório apresentado ao Diretor
da Instrução Pública em 1930, destacava possibilidades de maior participação destas meninas
no meio profissional:
Das alunas que terminaram o seu curso, algumas acharam rápida
colocação em pequenas casas de costuras, bordados e flores, outras
leccionam particularmente e a maior parte espera vagas em
estabelecimentos onde possam desenvolver a sua atividade de
profissional.
Tomo a liberdade de lembrar a V. Ex. a necessidade de serem
aproveitadas, como estímulo, as alunas que tenham concluído o seu
curso com distinção, para cargos de professoras ou mestras ou como
adjuntas destas, sempre que se derem vagas nesta Escola ou mesmo
em casos de licença. Desta escola poderão sair, futuramente, as
professoras de prendas para as varias Escolas Normais do Estado.
(Relatório da Instrução Pública, 1929, p. 79).
O comércio era o destino de algumas, mas como mostra o relatório, a maioria ainda
não tinha colocação. Entretanto, como destacam Maluf e Mott (2001) não se pode negar os
pequenos poderes e liberdades conquistados por mulheres pois
[...] a execução de trabalhos manuais, sobretudo de agulha, como a
costura, a tapeçaria, o bordado, a renda, o crochê e o tricô, pois,
além de esses trabalhos serem valorizados pela economia que
representavam para o orçamento e possível comercialização, por meio
deles muitas mulheres deram vazão a criatividade e à imaginação.
A dinâmica do processo de urbanização e modernização da sociedade brasileira permitiu
uma transição do perfil educacional da população feminina que, “em curto espaço de tempo, do
início da República à década de 1940, evoluiu do analfabetismo para a formação em nível superior [...]” (AZEVEDO & FERREIRA, 2006, p. 217). Criadas especialmente para o público feminino, as escolas profissionais funcionaram, quase sempre, como um “laboratório social”, onde as
alunas puderam ensaiar papéis inéditos de trabalhadoras na esfera pública.
A intelectualidade brasileira do início do século XX vivia um momento de expectativas
em torno da modernização da sociedade, que estava fortemente atrelada ao desenvolvimento
econômico e à industrialização. A educação, neste processo, esteve associada à formação de
uma população que tivesse condições de sobreviver nesta nova realidade. Assim, era necessário
despertar nos jovens alunos o interesse por profissões que, segundo suas perspectivas, ainda
se tornariam vitais para o desenvolvimento da nação. Entre elas ganharam destaque neste período principalmente aquelas referentes ao comércio, à indústria, à agricultura e à pecuária.
De acordo com Marach (2007), “em oposição às profissões liberais, elas foram chamadas de utilitárias tendo em vista sua aplicação prática no processo de engendramento do progresso nacional” (p. 58). A Escola Profissional Feminina pretendia, portanto, educar e
profissionalizar mulheres, principalmente para atuarem no comércio e na indústria, para que
desta forma pudessem contribuir para o progresso nacional.
Os intelectuais desse período olhavam com expectativa para o sistema escolar uma vez
que este era veículo de disseminação da instrução e regulador da oferta de mão de obra no
mercado de trabalho. Por isso nas primeiras décadas do século XX multiplicam-se as escolas
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primárias para alfabetização da população e tem início a implementação de escolas profissionais
de orientação utilitária. Nessa nova concepção de educação, cogita-se, atendendo à feição mais
prática do momento, incluir a mulher no preparo à profissionalização, com a finalidade de torná-la útil na construção da prosperidade nacional. Mas, no que dizia respeito aos direitos femininos ao trabalho, a sociedade curitibana do período não ultrapassa em muito o
reconhecimento da urgência em qualificar mulheres que, por falta de amparo masculino ou por
pressões financeiras, se viam obrigadas a cumprir tarefas subalternas. Torna-se, assim, desejável que a mulher adquira certo grau de instrução e mesmo de profissionalização, para evitar
qualquer desvio de comportamento que afete a família ou a sociedade.
Ao cargo de secretária, Mariana Coelho deu um caráter mais administrativo.
A organização de Mariana Coelho com as questões da escola era notável. Embora muitos documentos da instituição tenham se perdido com o tempo, alguns, referentes à administração da mesma, foram preservados. Neste sentido, podemos afirmar que ela assumiu o cargo
de secretária estrategicamente, mas, desde o início de sua atuação, assumiu as funções que
cabiam à diretora.
Todos os ofícios encaminhados ao Secretário do Interior, as encomendas de material
para as aulas da escola e os problemas que o prédio apresentava desde que se tornara estatal
eram encaminhados e assinados por Mariana Coelho. E suas reclamações não se restringiam à
situação física da escola, mas também por situações de má administração do Estado na gerência da mesma. Em 1920, a intelectual enviou ao Secretário do Interior uma denúncia acerca da
organização interna da instituição e ao mesmo tempo apresentava uma proposta para melhorar
a gestão da mesma:
Não dispondo a escola de recursos, havia completa falta de matéria
prima para o trabalho, não podendo, portanto, ser executado o
programa de cada especialização. Por outro lado, o estabelecimento
aceitava alunas que pagavam mensalidades, trazendo o material de
casa, trabalhavam para si, com intuitos comerciais ou para completar
enxovais de seu uso particular. Enquanto estas eram atendidas, as
demais isto é, as pobres permaneciam indiferentes á atividade que
deve caracterizar uma casa como esta, razão porque, a grande
maioria desertou, por ver cerrada a porta que se abria para recebe-la.
[...] (Relatório da Instrução Pública, 1920, p. 19).
As informações que temos do período que se seguiu à proposta de Mariana Coelho, dão
conta de que sua sugestão foi acatada. Entretanto, os ofícios que ela enviou às autoridades de
ensino da época apontavam que os trabalhos feitos pelas alunas quase não tinham valor comercial, o que levou a instituição a ter problemas financeiros e a usar o bazar como recurso
para liquidar as mercadorias produzidas na escola e arrecadar fundos para manutenção da
mesma (Ofício n.º 09 de 16/05/1930).
A presença de Mariana Coelho na Escola Profissional Feminina não passou despercebida. Como secretária, em 1930, teve um sério desentendimento com antiga proprietária e então
diretora D. Maria de Lima. De acordo com o ofício de n.º 06, de 08/05/1930, a diretora teria
enviado um ofício ao Diretor Geral de Ensino acusando Mariana Coelho de estar invadindo o
trabalho da direção e de não estar comprometida com o seu trabalho.
Mariana Coelho reagiu enviando outro ofício ao Diretor. Nele ela manifestava-se dizendo que sempre se havia se limitado ao trabalho que a própria diretora lhe tinha determinado
“[...] e que é tudo que diz respeito à matricula do estabelecimento, ofícios, folhas de pagamento e mapa; e mais nada”. (Ofício n.º 06, 08/05/1930) Ainda de acordo com o mesmo ofício fa-
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zia meses que a diretora não cumpria o horário da escola e não lhe dirigia a palavra. O tom que
Mariana Coelho usou para afirmar que “com esta falsa denúncia fecha ela com chave de ouro
os motivos de sua abnegação para com este estabelecimento”10 é bastante esclarecedor no que
se refere à relação dela com Maria de Lima, provavelmente marcada por outros desentendimentos que marcaram uma disputa por espaço de poder dentro da instituição.
A personalidade forte de Mariana Coelho e a dedicação que demonstra em seu trabalho
lhe deram motivos para pedir que a autoridade a quem se dirigia fizesse uma sindicância na
escola para apurar a denúncia contra ela. O ofício terminava com um argumento que reforça a
ideia de que ela se sentia inocente: “[...] conservarei no meu arquivo como único documento
do gênero através de toda minha vida dedicada ao serviço do nosso querido Estado do Paraná”.
No dia 18 de junho de 1930 Mariana Coelho passou de secretária a diretora do estabelecimento por decreto do então presidente do Estado. Com a ajuda do Estado, ela passou de
um cargo de menor importância, subalterno, para outro mais representativo, de autoridade da
instituição, ocupando o lugar daquela que fora um dia proprietária da escola.
Como diretora Mariana Coelho manteve uma postura firme em relação aos seus funcionários, suas alunas, à administração da escola e às autoridades de ensino. Para o Estado foram
dirigidas suas maiores críticas e solicitações. Entre os muitos pedidos de materiais, são recorrentes as queixas sobre o estado precário da Escola e a necessidade de um prédio próprio para
a mesma, que funcionava em um local emprestado.
Conclusão
No âmbito educacional a experiência de Mariana Coelho teve início com a fundação de
um colégio, o Colégio Santos Dumont em 1902. Na escola ela ofereceu inicialmente o curso
primário para ambos os sexos. Depois, em 1907, com apoio de intelectuais como Sebastião Paraná e Francisco Macedo, ampliou sua instituição na qual ofereceu cursos preparatórios para a
Escola Normal e para o Ginásio. Também no colégio, onde adotou o método de alfabetização
João de Deus, buscou divulgar seu ideal de educação feminina. Ali permaneceu como proprietária, diretora e professora da escola até 1917, quando a mesma fechou por provável inviabilidade financeira. Nesta instituição experimentou o ensino misto, que foi uma das questões que
defendeu durante sua trajetória.
Em 1918 assumiu o cargo de professora de datilografia e secretária da Escola Profissional Feminina. A este cargo deu um caráter mais administrativo gerenciando questões da rotina
da escola. No ano de 1930 teve um sério desentendimento com a diretora da instituição Maria
de Lima que saiu da instituição na qual Mariana Coelho passou a ser diretora.
A proposta educacional de Mariana Coelho esteve voltada para educação feminina e
buscou um equilíbrio entre o espaço público e privado na participação das mulheres. Militou por
um novo papel social feminino visando à conciliação entre as funções ligadas à família e à profissionalização e assumiu a educação como fundamental para o desenvolvimento e progresso
da Nação e entendia como inevitável a inclusão das mulheres nesse processo.
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1

Bourdieu (2008) define que “[...] diferente das biografias comuns, a trajetória descreve a série de
posições sucessivamente ocupadas pelo mesmo escritor [ou intelectual] em estados sucessivos do campo,
tendo ficado claro que é apenas na estrutura de um campo, isto é, repetindo, relacionalmente, que se
define o sentido dessas posições sucessivas, publicações em tal ou qual revista, ou por tal ou qual editor,
participação em tal ou qual grupo, etc.” (p. 73).
2
Sebastião Paraná teve uma presença muito significativa entre a intelectualidade paranaense do
entresséculos. Desenvolveu vários estudos sobre a geografia local e também tomou parte em importantes
iniciativas culturais da época. Foi o primeiro diretor da revista A escola, fundou o jornal A Tribuna,
dirigiu a revista O Club Curitibano. Participou dos círculos intelectuais mais importantes de sua época
como o Centro de Letras e fundou o Instituto Histórico-Geografico do Paraná. Ocupou importantes cargos
públicos como o de Inspetor Escolar, diretor da Biblioteca Pública do Paraná, foi também lente
catedrático da Universidade do Paraná, diretor e lente do Gymnasio Paranaens, da Escola Normal e
participou do Conselho Superior do Ensino Primário do Paraná em 1913. (NICOLAS, 1954)
3
Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo participou ativamente da vida intelectual paranaense. Formou-se
pela Faculdade de Direito de São Paulo e ocupou vários cargos públicos em diferentes épocas. Ocupou
um cargo de oficial de gabinete durante o governo do Dr. Vicente Machado, também foi Diretor Geral da
Instrução Pública, entre 1913 e 1915, no governo de Carlos Cavalcanti, desenvolvendo e apresentando um
novo código de ensino. Foi deputado cinco anos mais tarde e lente de Direito na Universidade do Paraná,
das cadeiras de Economia Política e Teoria do Estado.
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4

Tais cartas foram guardadas até poucos anos, quando foram entregues a um amigo da família que
pretendia publicá-las. A família não teve mais notícias das mesmas.
5
Anette Clotilde Portugal Macedo, filha de Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo (1894-1963), foi
professora diplomada pela Escola Normal em 1911. Mais tarde tornou-se professora da Escola Normal.
Além de professora foi também diretora e fundadora da Escola Maternal e Sociedade Socorro aos
Necessitados (NICOLAS, 1974, p. 316)
6
Entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX, houve por parte do governo do estado do
Paraná um grande investimento em relação a legislação e normatização da Instrução Pública do estado. O
primeiro Regulamento da Instrução Pública é datado de 1895, em 1901 um novo Regulamento foi
aprovado e no ano de 1903 passou a circular o Regimento Interno das Escolas Públicas do Paraná. O
Regulamento da Instrução Pública de 1907 substituiu o documento de 1901. De acordo com Souza
(2007), na prática esse regulamento vigorou apenas por um mês, de 16 de janeiro a 26 de fevereiro de
1908. Em 1909 a instrução do Paraná passou por um novo processo de reorganização com a aprovação da
Lei n. 894, de 19 de abril, que validava o Regulamento Orgânico do Ensino Público.
7
Antônio Mariano de Lima nasceu a 4 de março de 1858 na cidade de Trás os Montes, em Portugal, e fez
cursos profissionalizantes de pintura, modelagem, escultura e cenografia na cidade do Porto. Chegou ao
Brasil em 1882 e permaneceu no Rio de Janeiro, onde permaneceu durante cerca de um ano. Em 1884
chegou a Curitiba onde fundou a Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná instituição na qual
permaneceu até 1902, quando deixou a cidade.
8
Alfredo Andersen (1860-1935) nasceu na Noruega, na cidade de Christiansand, foi pintor, escultor,
decorador, Colégio Paranaense e diretor das aulas noturnas da Escola de Belas Artes e Indústrias do
Paraná.
9
No que se refere às análises da relação de Mariana Coelho com Estado embora a categoria teórica
utilizada por este trabalho aponte para a centralidade do mesmo para os intelectuais do período, não foi
possível aprofundar esta discussão.
10
Grifo original.
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O trabalho que ora é apresentado foi o resultado de uma pesquisa que desenvolvi de
2000 a 2002 no curso de mestrado em Educação, realizado na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo1. Quando ingressei neste curso tinha o interesse em investigar como a escola no
seu interior resignifica as reformas educacionais e reordena as suas práticas a partir das prescrições legais, pois a minha experiência como educadora me fazia acreditar que a escola não
era uma instituição passiva as reformas educativas, isto é, não as reproduzia de forma direta no
espaço escolar.
A partir dessa inquietação fui aprimorando o tema, o problema e também a abordagem
que poderia fazer. Nesse sentido, a minha formação inicial, no curso de História, foi decisiva
para a definição de que caminho trilhar e de quais apropriações fazer dos referenciais teóricos.
Foi considerando essa trajetória que decidi estudar, em uma determinada instituição de ensino
da rede estadual de educação, os procedimentos disciplinares e suas implicações para a conformação de um determinado tipo de aluno, nas décadas iniciais do período republicano, na
cidade de São Paulo, com a finalidade de compreender como fora legitimado o processo de escolarização moderna.
Reconstruindo as práticas desenvolvidas no Primeiro Gymnasio da Capital, fundado na
cidade de São Paulo em 1894, pude constatar que a identidade do aluno não estava dada, mas
se forjava no espaço escolar na relação com o professor e com os demais funcionários, tratavase da transformação do corpo juvenil em aluno. Foi a partir do levantamento dos diversos registros referentes às punições e premiações e não somente deles, que pude perceber como as
instituições escolares foram organizadas sob o pilar da vigilância e do controle. Os inúmeros
ofícios encaminhados aos pais dos alunos informando sobre as punições foi algo que me impressionou.
Segundo Pineau (1999), a instituição escolar, como uma invenção moderna, se constituiu como uma poderosa maquinaria2 de controle, à medida que se transformou em um aparato
classificador de populações e em um centro privilegiado de produção e irradiação de saberes
sobre a infância.
Ao compreender como o gymnasio foi implantado e mais do que isso verificar em que
condições funcionou, pude apreender o movimento de embate entre o que era prescrito pelos
administradores da instrução pública em São Paulo, no âmbito do poder executivo, e como os
seus sujeitos interpretam tais prescrições.
Apesar de o Gymnasio ser implantado com a finalidade de materializar os ideias republicanos no tocante á educação secundária, verifiquei que os relatórios produzidos pelos diretores desta instituição apontavam para inúmeros problemas decorrentes das desistências dos
alunos, dentre outras questões como reiteraram Miguel Alves Feitosa e Augusto Freire da Silva,
diretores desta instituição de ensino.
Com o intuito de verificar como esta escola resignificava a legislação vigente à época,
fui em busca de uma documentação que pudesse revelar indícios das relações estabelecidas
entre alunos e professores, alunos e funcionários e alunos e direção. Que estratégias disciplinares o Primeiro Gymnasio da Capital construiu para (con)formar um determinado tipo de aluno?
Quais eram os seus dispositivos de controle? Que comportamentos pretendia legitimar através
dos conhecimentos transmitidos aos alunos?
Ao mergulhar no arquivo da Escola Estadual São Paulo verifiquei que havia uma documentação riquíssima a respeito das várias estratégias adotadas pelo gymnasio no tocante à
manutenção da disciplina. Tais documentos me chamaram a atenção por apontar a dimensão
das práticas cotidianas. Não posso deixar de mencionar aqui a importância dos trabalhos de
Dominique Julia (2001) e os de Antônio Viñao Frago (1998) a respeito da cultura escolar3, no
direcionamento da pesquisa em busca das práticas escolares e suas relações com as teorias
educativas e a legalidade.
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Nessa perspectiva, busquei nos vestígios produzidos pelo gymnasio com a intenção de
desvelar os conflitos, as tensões e as acomodações que as instituições escolares operam no
movimento da realização das políticas educacionais, ou seja, direcionei o olhar para a produção
de saberes e fazeres dos sujeitos da escola.
Para inventariar os dispositivos disciplinares utilizados por essa instituição escolar foi indispensável recorrer aos registros referentes às expulsões, advertências, reprovações de ano
por frequência e conceito, conflitos entre professores e alunos, além de relatos sobre os comportamentos presentes nas atas das reuniões da Congregação de Ensino. A análise desse material foi realizada à luz das contribuições de Foucault (2000) a respeito do processo de
disciplinarização a qual os alunos do gymnasio estavam submetidos4.
No Estado de São Paulo, foi no período republicano que houve uma expansão significativa das escolas públicas5. A partir de 1890, a formação de professores, a introdução de novos
métodos de ensino, a construção de novos edifícios escolares foram eleitas como as prioridades
do momento para reformar a educação daquela época e tinham por objetivo a formação de um
“novo cidadão”.
No projeto de educação dos republicanos paulistas a Educação serviu como um importante instrumento moral e civilizatório do povo. Como afirma Souza (1998), se referindo às escolas primárias, “a crença no poder da educação pressupunha a confiança na instrução como
elemento (con)formador dos indivíduos” (p.26). Desse ponto de vista, caberia a escola preparar
os novos cidadãos dentro dos moldes republicanos.
As reformas na instrução pública no Estado de São Paulo, de acordo com os preceitos
republicanos, datam de 1890. A primeira iniciativa do poder público foi a reforma da Escola
Normal e logo após o Congresso votou a Lei n ° 88, de 09 de setembro de 1892 que criou toda
a estrutura legal para o funcionamento das escolas públicas paulistas6.
O Primeiro Gymnasio da Capital de São Paulo, criado por essa Lei, foi inaugurado somente no ano de 1894, pois era preciso a disponibilização de recurso orçamentário para sua
implantação. Tal instituição de educação secundária foi construída com a missão de ser referência no Estado de São Paulo, sendo destinada a formação e a preparação das classes abastadas para o ingresso no ensino superior. Segundo, o Secretário dos Negócios e do Interior7,
Alfredo Pujol (1895), o gymnasio não visava apenas a instrução das matérias de ensino, mas,
principalmente, a educação moral e a formação daqueles que deveriam ser os “espíritos dirigentes” da sociedade8.
Para cumprir essa finalidade o Primeiro Gymnasio da Capital valeu-se um rígido aparato
disciplinar para controlar os seus alunos. Nos seis primeiros anos de funcionamento o gymnasio
construiu três regimentos internos (1895, 1897 e 1900). Esses documentos foram elaborados
pelos professores da Congregação e aprovados pelo Secretário dos Negócios e do Interior e
eram aplicados nos casos de descumprimento das normas da instituição.
Em relação ao comportamento e aos deveres dos alunos dentro da instituição escolar
os regimento internos determinavam que caberiam a estes se portarem de forma respeitosa e
agirem com cortesia com todos, além de observarem todas as determinações do diretor no tocante a ordem e a disciplina do gymnasio, acatando, principalmente, a autoridade dos mestres
e lentes. O Regimento Interno de 1895, particularmente, instituía a Polícia Escolar9 que tinha
por objetivo o controle da ação de todos no espaço escolar, sua função principal era a prevenção e a coibição de certos atos.
As punições aplicadas aos alunos seguiam uma sequência tais como, admoestações
particulares, notas desfavoráveis nos boletins mensais, repreensão em aula, exclusão momentânea da aula, exclusão temporária do gymnasio por vinte dias e até mesmo a exclusão definitiva. Os funcionários também estavam sujeitos às punições como, por exemplo, pagamento de
multas, repreensões e admoestações.
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Nos anos iniciais de funcionamento do Primeiro Gymnasio da Capital foram registradas
nas atas das reuniões da Congregação de Ensino os procedimentos de organização desta instituição, os debates sobre a utilização dos compêndios e conteúdos, a forma de avaliação, bem
como os procedimentos a serem adotados em casos de indisciplina dos alunos.
Os alunos eram punidos de acordo com o regimento interno do gymnasio que no ano
de 1895 instituía quais eram os seus deveres. Em seu Art. 100 explicitava, dentre outros comportamentos, o valor do respeito e da cortesia com os colegas e também todos da instituição
escolar, além do cumprimento rigoroso das orientações do diretor escolar quanto a ordem e a
disciplina do estabelecimento.
Quais as implicações para os alunos do não cumprimento das determinações do diretor
quanto à ordem e a disciplina? O que era considerado como atos indisciplinares por parte dos
funcionários e, principalmente, pelos professores e diretor? Que comportamentos a instituição
escolar queria garantir entre os seus alunos?
Os vários casos de expulsão do gymnasio indicam de que maneira a instituição lidava
com o comportamento desviante ou transgressor e também revelam a construção de uma poderosa rede de vigilância, nos moldes defendidos por Narodowski (2001, p. 108), com o intuito
de regulação das práticas dos sujeitos no interior da instituição escolar e, fundamentalmente, a
delimitação de papéis sociais no espaço escolar.
Na relação educativa entre professor e aluno fica evidenciado as representações sociais
em torno do que é ser aluno e, por isso, a definição de quais comportamentos os mesmos devem ter no espaço escolar. Para Narodowski (2001, p. 108), a tática principal dentro dessa estratégia disciplinar é a vigilância constante do corpo infantil por parte do professor, que em
virtude de tal tática também constrói seu lugar na instituição escolar.
O comportamento dos alunos foi o tema da reunião extraordinária da Congregação de
Ensino ocorrida em 27 de novembro de 1896. O diretor na ocasião Miguel Alves Feitosa fez uma
longa exposição sobre os fatos praticados por um grupo de alunos do terceiro ano ginasial e
solicitou que o professor envolvido no conflito Oscar Nobiling explicasse à congregação as atitudes desses alunos em sala de aula e também o desrespeito com a sua pessoa. Nobiling procurou enfatizar em sua fala que havia necessidade de distinguir o “delito cometido contra sua
pessoa por alguns alunos do 3° ano e o grave desacato a disciplina do Gymnasio e também a
pessoa do Diretor cometido pela classe inteiro” (Atas da Congregação, 27/11/1896).
Nesse caso específico, os alunos envolvidos seriam julgados por três infrações consideradas pelo grupo de professores como grave, uma vez que se tornaram pauta de uma reunião
extraordinária. O diretor do gymnasio, na condição de presidente da reunião da congregação,
afirmou que em relação ao desacato cometido contra o professor Nobiling nada podia fazer,
pois não tinha provas suficientes para convencê-lo dos culpados. Quanto a segunda infração
afirmou que era necessário separar os mais culpados dos outros, com o objetivo de verificar
quais eram os maus alunos que formam os maus elementos desta classe. Reitera que “os maus
elementos (...) são a causa do espírito de insubordinação que reina [nesta classe]”.
A indisciplina se constrói na oposição da disciplina escolar e visa garantir o bom funcionamento da instituição escolar. É a partir do que se espera como um comportamento ideal, que
o diretor, nesse processo de embates, classifica as ações dos alunos envolvidos como indisciplinares e indesejáveis.
A Congregação de Ensino decidiu pela suspensão de vinte dias desses alunos. Nas atas
não foram apresentados mais detalhes sobre quais atos levaram tais alunos do terceiro ano
ginasial serem punidos pela congregação do gymnasio. A preocupação com a indisciplina foi um
dos assuntos abordados pelo diretor, em um ofício encaminhado à Secretaria dos Negócios e do
Interior datado de 1896, em que avalia as atitudes de cada aluno e suas conseqüências para a
instituição escolar. Relata o diretor:
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(...) Esses alunos [Arnaldo Leite Lagoa e Haroldo Fomm Schutel] têm
sido, neste Gymnasio, constantes fatores de desordem, a zombarem
sistematicamente de todos os meios de repressão severa ou benévola,
que ao critério da diretoria há sugerido a máxima boa vontade, que
ela julga ter dano provas cotidianas nos oitos meses do seu serviço
(Ofício n° 114, 29/11/1896. AESP).
Nesses registros fica evidente que os alunos deveriam se adequar as regras impostas
pela instituição escolar e todos os que não as aceitassem poderiam ser expulsos, sem nenhum
questionamento da sociedade. No embate entre o que era permitido ou não dentro do espaço
escolar houve a preocupação com a produção de registros, no interior da instituição escolar,
sobre os comportamentos dos alunos que implicam em uma complexa rede de classificação de
atitudes.
É importante situar a respeito de qual instituição escolar me reporto para fazer tais considerações. Trata-se, sim, de uma instituição seletiva que visa corrigir os hábitos dos alunos por
meio de suas táticas disciplinares e formá-los de acordo com as concepções de educação e valores à época. O que estava em jogo, nesse momento, era a formação do cidadão republicano
que tinha definido um papel a cumprir em sociedade.
Além disso, o Primeiro Gymnasio da Capital, era uma instituição de educação secundária bastante renomada que, visava garantir à formação dos adolescentes/jovens que ingressariam nos cursos de Direito, Medicina e Engenharia. E, por isso mesmo, convém destacar o
empenho de seus funcionários e até mesmo da Secretaria de Negócios e do Interior em manter
a imagem de instituição respeitável no tocante à formação de jovens.
Por ocasião da primeira colação de grau ocorrida em 1900 o professor Dr. José de Freitas Valle (francês) fez um discurso para homenagear os alunos que haviam concluindo o curso
ressaltando “as vantagens que tiram os estudantes em fazer os estudos das matérias que constituem o curso ginasial integralmente, como neste se faz, e não como até aqui se tem feito parceladamente” (Atas das sessões de colação de grau, 1900).
Os ofícios encaminhados aos pais (responsáveis) dos alunos também foram algumas
das estratégias adotadas pelo gymnasio para coibir certos comportamentos entre os seus alunos. Ao informar os responsáveis a respeito das punições que haviam sido aplicadas aos alunos,
buscava-se criar uma aliança entre a escola e a família, com o intuito de resolver os problemas
disciplinares.
No ano de 1906, o Primeiro Gymnasio da Capital notificou, por meio de ofícios, muitos
responsáveis a respeito dos comportamentos explicando-lhes nesse documento os motivos da
punição e a pena disciplinar aplicada. A saída da sala de aula sem a autorização do professor, a
não aceitação das regras, as faltas às aulas e até mesmo a utilização de alguns termos pelos
alunos foram os motivos alegados pela instituição para a punição, que poderia ser exclusão por
dias, advertência por escrito, atribuição de faltas injustificadas e notas más10. Há, ainda, ofícios
em que o diretor solicita aos pais que tomem as devidas providencias em relação ao comportamento do filho, evidenciando, assim, o que caberia a escola e o que era incumbência da família
nesse processo educativo.
A prática de premiação foi instituída a partir do ano de 1905 como uma forma de incentivo aos alunos no tocante às boas notas e aos bons comportamentos. O aluno que ganhasse
esse prêmio denominado “Antônio de Godoy”11 o recebia em uma solenidade formal com a presença de todos os professores, familiares, imprensa, autoridades educacionais, além dos próprios alunos da instituição. A escolha do aluno, a receber este prêmio, era atribuição da
congregação do ensino que adotava o critério da somatória das diversas práticas cotidianas,
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tais como: notas boas, frequência as aulas, pontualidade nos horários e comportamento exemplar.
É importante esclarecer que, a criação de um prêmio dessa natureza veio acompanhada
de toda uma simbologia construída pelas escolas republicanas do início do século XX, pautada
na inovação de métodos de ensino e técnicas disciplinares modernas. Nesse processo de escolarização, além da aquisição do conhecimento e de suas habilidades relacionadas, torna-se imprescindível a (con)formação de novos hábitos e valores, isto é, a fabricação de novos
comportamentos pautados nos valores de civilidade e urbanidade, fundamentais à crescente
cidade industrial e disciplinar.
Sendo assim, a busca pelo comportamento desejado esteve pautada no ideário de que
as gerações adultas devem exercer ações intencionais para desenvolver nas crianças ou nos
jovens estados físicos, intelectuais e morais. Daí toda a especificidade do processo educativo.
Forjar na população e também na elite, do início do século XX que a escola, era o meio
privilegiado da formação das crianças e dos jovens, não foi uma tarefa fácil dos poderes públicos, houve muita resistência em todos os segmentos sociais e a implantação de uma instituição
como o Primeiro Gymnasio da Capital de São Paulo demonstra isso.
Cabe enfatizar que nesse momento, a educação secundária realizada nos moldes do
gymnasio não era obrigatória, de modo que o ingresso no ensino superior poderia também ser
pleiteado por meio de exames, que os próprios candidatos prestavam no momento em que
buscavam a vaga no ensino superior. Tal situação fazia com que muitos jovens procurassem os
exames preparatórios. Estes possibilitavam que os alunos ingressassem mais rapidamente ao
ensino superior, pois não exigia a freqüência às aulas.
No gymnasio era necessário que o aluno cursasse durante seis anos todas as matérias
e ser aprovado em todos os anos para conquistar o título de “bacharel em sciencias e letras”
que lhe dava o direito de ingresso no ensino superior sem a realização dos exames.
A quantidade de matrícula confrontada à quantidade de egressos nos fornece um panorama a respeito da seletividade dessa instituição. Por meio do levantamento das matrículas realizadas entre os anos de 1895 a 1913, podemos observar, por exemplo, que, no primeiro ano,
após a aprovação do exame de admissão, as matrículas dos alunos variaram de 62 a 100 interessados, ao passo que por todo esse período os concluintes não chegaram a 20, o que demonstra um alto índice de reprovação e desistência do curso.
A seletividade também pode ser explicada pelo próprio processo de ingresso a esta instituição, somente se fazia por meio do exame de admissão, que consistia em prova escrita sobre um determinado texto e prova de aritmética, além da arguição oral feita pela comissão de
professores. Após esse ritual o candidato habilitado necessitava pagar a taxa de matricula no
valor de 50$000, quantia essa bastante significativa para a época e, ainda, apresentar documentos necessários para a matrícula tais como atestados de saúde, declarações de residência e
comprovantes pessoais (idade, familiaridade, nomes)12.
Foi possível perceber na reconstrução da história institucional do gymnasio o quanto esta organização escolar incidiu sobre a constituição de um acúmulo de conhecimento a respeito
das questões em torno do ensino, da aprendizagem, dos métodos didáticos, dos processos de
avaliação e, ainda, a racionalização de uma estrutura administrativa escolar, aquilo que Foucault (2000), em seu texto Vigiar e Punir, define como a fabricação da disciplina.
O processo de disciplinarização, intensificado no século XIX, veio acompanhado da necessidade de classificação dos comportamentos, pois o que estava em disputa era o controle
dos indivíduos. No caso da escola a construção de um poderoso aparato administrativo, para
mensurar a aprendizagem, por meio de notas e conceitos, e a criação de fichas descritivas, sobre os comportamentos dos alunos, para controlar as ações individuais, revelou que a escola
deveria ser o lugar da ordem e da disciplina.
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Na reconstrução da história do Primeiro Gymnasio da Capital contrastei informações referentes a implantação desta escola (práticas prescritas pela legislação) com as do cotidiano
escolar, para demonstrar que as reformas educativas ocorridas durante as décadas iniciais do
período republicano não foram implantadas sem resistências dos alunos, professores, diretores,
demais funcionários e família.
Pensar na instituição escolar é refletir, sobretudo, nos sujeitos que compõem esse espaço tão singular. Apesar de os alunos, professores e demais funcionários constituírem papéis
sociais essenciais dentro da escola, pois, de certo modo, são eles os responsáveis diretos pela
forma/conteúdo de uma instituição escolar; é preciso perceber que todas essas funções são
dotadas de significações sociais. Enfatizo, com isso, neste texto a ideia de que o aluno é uma
invenção escolar bastante recente. Alunos “bons”, “dedicados”, “indisciplinados’, “fracassados”
foram as várias formas que os profissionais da educação encontraram ao longo do tempo, para
classificar atitudes e comportamentos realizados no interior de uma escola.
No embate entre o legal e o praticado, pude constatar que a definição do que ser aluno
foi sendo forjada no processo de escolarização. Encerro este texto afirmando que, há muitas
formas de se escrever sobre a história de uma instituição escolar, pode-se optar pela análise
das políticas educacionais, no intuito de compreender as concepções e/ou diretrizes para uma
dada época, ou buscar compreendê-las como práticas de reordenamento dos fazeres dentro de
uma instituição escolar, como foi a minha opção.

Considerações Finais
O presente texto tratou da análise dos procedimentos disciplinares e suas implicações
para a conformação de um determinado tipo de aluno, nas décadas iniciais do período republicano, na cidade de São Paulo, com a finalidade de compreender como fora legitimado o processo de escolarização moderna, no Primeiro Gymnasio da Capital, fundado em 1894.
Reconstruindo as práticas desenvolvidas nesta instituição escolar, a partir das contribuições teóricas de Viñao Frago e Dominique Julia acerca da cultura escolar, verificamos que a identidade
do aluno não estava dada, mas se forjava no espaço escolar na relação com o professor e com
os demais funcionários. Tratava-se da transformação do corpo juvenil em aluno. Foi a partir do
levantamento dos diversos registros referentes às punições e premiações tais como prontuários
de alunos, atas da congregação de ensino e ofícios enviados aos pais dos alunos que pudemos
constatar o quanto as instituições escolares foram organizadas sob o pilar da vigilância e do
controle.
A ideia de que o aluno é uma invenção escolar é por sinal, muito recente. Alunos
“bons”, “aplicados”, “dedicados”, “esforçados”, “inteligentes”, “maus”, “indisciplinados”, “fracassados”... foram as várias formas que os educadores encontraram ao longo do tempo, para classificar atitudes e comportamentos realizados no interior de uma escola.
Nesse sentido, quando realizei a pesquisa, A invenção do aluno: A implantação do Primeiro Gymnasio da Capital, em São Paulo (1894-1917), tinha por objetivo analisar a invenção
do aluno no processo de implantação da primeira instituição pública de ensino secundário Primeiro Gymnasio da Capital, em São Paulo, no período da Primeira República. Privilegiei, dessa forma, a construção de aspectos organizativos dessa instituição escolar, não como um reflexo dessa legislação, mas evidenciando o debate entre três instâncias que constituem esse
espaço educativo: a cultura dos reformadores, a legalidade e a práticas escolares. E na tentativa de compreender como essas reformas foram (re)significadas no interior do Primeiro Gymnasio da Capital, considerei uma documentação que me possibilitou a compreensão dos valores
que está instituição pretendia transmitir e implantar por meio de seus rituais.
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1

Trata-se da dissertação de mestrado defendida em 2002, no Programa de Educação: Política, Sociedade,
da PUC-SP, cujo título é A invenção do aluno: A implantação do Primeiro Gymnasio da Capital, em São
Paulo (1894-1917).
2
O termo maquinaria utilizado neste texto foi extraído da análise realizada por Julia Varela e Fernando
Alvarez-Uria, sobre o fenômeno da escolarização moderna. Os autores afirmam que, a escola moderna
reuniu e instrumentalizou diversos dispositivos que se configuraram a partir do século XVI, com o intuito
de governar a infância.
3
A cultura escolar é definida por Julia (2001) “como um conjunto de normas que definem conhecimentos
a ensinar e condutas a inculcar, ou seja, como um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos” e Viñao Frago (1998) a considera como um conjunto de teorias, princípios, normas e
práticas que se sedimentam ao longo do tempo nas instituições educativas.
4
Foucault (2000) ao propor que as disciplinas se tornaram, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, fórmulas gerais de dominação, destaca-as como métodos de controle minucioso das operações do corpo em uma
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relação de “docilidade-utilidade”. Isso implica pensar na disciplina como forma de distribuição dos indivíduos nos espaços e também no tempo. Ressalta ainda, esse autor, que a “disciplina” não pode ser identificada com uma instituição ou com um aparelho, mas, sobretudo, deve ser considerada como um conjunto
de instrumentos, técnicas, procedimentos e níveis de aplicação, isto é, uma tecnologia que faz diminuir os
inconvenientes do poder.
5
Para aprofundar essa discussão ver SOUZA, Rosa Fátima. Templos de Civilização: a implantação da
escola primária graduada no Estado de São Paulo (1890-1910), São Paulo: UNESP, 1998 que discute as
inovações pedagógicas com a análise da implantação dos grupos escolares neste Estado. Sobre a proposta
educativa dos republicanos ver CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A escola e a República, São Paulo: Brasiliense, 1998 e REIS FILHO, Casemiro dos, A ilusão liberal: as origens da escola pública em São
Paulo: Autores Associados, 1995.
6
A Lei n.° 88, de 09 de setembro de 1892, reformou a Instrução Pública do Estado de São Paulo ao criar
toda a estrutura burocrática de funcionamento, na qual o Presidente de Estado na direção do ensino contava com o auxílio da Secretaria do Interior, que dirigia e fiscalizava o ensino, do Conselho Superior, que
era um órgão consultivo das instâncias superiores, da Diretoria Geral da Instrução Pública, que executava
as ações decididas no âmbito da Secretaria juntamente coma Inspeção Distrital , além das Câmaras Municipais e o Congresso que tinham a incumbência de fiscalizarem a implementação das leis do ensino.
7
O Decreto n° 28, de 1 de março, de 1892 organizou as Secretarias do Estado em Justiça e da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas e a do Interior a qual estava vinculada à Instrução Pública na terceira seção.
8
Relatório do Secretário dos Negócios e do Interior enviado ao Presidente do Estado de São Paulo, 1895.
9
A expressão Polícia também fazia parte da legislação sanitária paulista, no final do século XIX, indicando o sentido de fiscalização. Especificamente, na Educação os termos adotados, no início do século XX,
inspetor de ensino e delegado de ensino demonstram o caráter de vigilância e controle e, sobretudo, uma
determinada visão do que era educação e instrução pública. Para aprofundar esse assunto ver RIBEIRO
(1993), Maria Alice Rosa. História sem fim... Inventário da saúde pública. São Paulo (1890-1930).
10
A atribuição de notas más e faltas injustificadas eram práticas da escola naquele momento, para os casos de indisciplina, ainda que o aluno tivesse conseguido boas notas nos seus exames, executasse as suas
tarefas cotidianas e estive presente ás aulas.
11
No ano de 1905 instituiu-se o “Prêmio Antônio de Godoy” com o objetivo de conferir uma recompensa
financeira ao aluno que mais se distinguisse durante o curso ginasial. Para aprofundar esse assunto ver,
CABRAL, Maria Aparecida da Silva. A invenção do aluno: a implantação do Primeiro Gymnasio da Capital, em São Paulo (1894- 1917).
12
Decreto n°. 144- B de 30/12/1892.
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1. A “Barcelona Brasileira”: a imigração e a formação da classe operária santista
A cidade de Santos do início do período republicano é um dos casos paradigmáticos das
transformações pelas quais passava um “país independente que procurava inserir-se nos marcos internacionais do desenvolvimento capitalista tanto do ponto de vista das relações econômicas quanto pela incorporação de doutrinas, valores e modos de vida”. (LANNA, 1996: 15).
Santos era, a partir de fins do século XIX, o maior porto do país e escoadouro da maior riqueza
nacional, o café. Suas estreitas relações com São Paulo, “cidades casadas” no dizer de Caio
Prado Jr., espécie de fusão entre as funções portuárias santistas e de centro distribuidor paulistanas, contribuíam ainda mais para o crescimento da cidade.
A riqueza proporcionada pelo café, as reformas de modernização no porto, o combate
às epidemias que assolavam a cidade e as transformações urbanas impulsionadas pelo sanitarismo haviam criado condições mínimas à fixação de grande contingente de imigrantes europeus que inundaram Santos naqueles anos, modificando sensivelmente a estrutura social da
cidade. Pelo censo de 1913, podemos ter uma idéia do impacto dos fluxos migratórios. Em uma
população de 88.967 habitantes, 86,6% da população total era composta de brancos. Os estrangeiros representavam 42,5% da população total da cidade – chegando a 54% da população
masculina –, sendo o maior contingente formado por portugueses, espanhóis e italianos.
A definição da cidade como “porto do café” e o acelerado crescimento populacional vinculado ao processo de urbanização impulsionado pelas reformas sanitaristas e portuárias alteraram profundamente a estrutura demográfica e socioeconômica de Santos. No lugar dos cortiços
e das epidemias, surgiam os canais, as amplas praças e largas avenidas, signos de uma modernidade importada do Velho Mundo.
Em pouco tempo, a inspiradora Europa idealizada pelas classes dominantes iria se chocar com a visão dos europeus, imigrantes e trabalhadores, que por aqui chegavam aos milhares. O modelo do que se entendia por “civilização” daria lugar à concepção do estrangeiro
“agitador” e indesejado.
A formação da classe operária em Santos, entendida aqui sob a perspectiva de Thompson (2011: 09) de formação como um processo ativo que se deve tanto aos condicionamentos
como pela ação humana cotidiana, começa a ser percebida a partir do surgimento das primeiras
greves, ainda na segunda metade do século XIX. Entre as décadas de 1870 e 1880, carregadores de café, trabalhadores da construção civil e trabalhadores do porto de Santos paralisariam
as suas atividades e, em 1891, a cidade presenciaria a primeira greve geral de nível local no
país. (GITAHY, 1992: 59)
A organização operária adquire concretamente seus primeiros contornos a partir de
1904 com a fundação da Sociedade Primeiro de Maio, formada exclusivamente por trabalhadores da construção civil. Alguns meses depois, com a pretensão de congregar operários de diversas áreas, é criada a Sociedade Internacional União dos Operários. Embora fundada
majoritariamente por trabalhadores ligados ao café, a Internacional teria, em pouco tempo,
milhares de associados. As paralisações e a reação repressiva da polícia tornam-se cada vez
mais freqüentes.
Em abril de 1906, no Rio de Janeiro, aconteceria o Congresso Operário, elemento chave
para a compreensão das influências ideológicas e das formas de ação adotadas pela classe operária santista naquele momento. O anarco-sindicalismo, rejeitando a participação política formal
e o envolvimento em questões religiosas e defendendo a jornada de trabalho de oito horas diárias, passa a ser predominante no movimento operário da cidade de Santos. (GITAHY, 1992:
64) As greves pelas oito horas de trabalho se espalham por diversas categorias profissionais da
cidade. Em 1907, em assembléia geral, é criada a Federação Operária Local de Santos (FOLS),
composta pelos sindicatos de pedreiros, carpinteiros, pintores, funileiros, carregadores de café
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e tecelões. Ligada ao anarco-sindicalismo, a FOLS seria, ao lado da Internacional, responsável
pela articulação de grande parte das greves que irrompem no período.
As razões da força do anarco-sindicalismo em Santos podem ser explicadas da seguinte
forma:

em primeiro lugar, trata-se de uma cidade repleta de imigrantes (muitos trazendo da Europa essas idéias), onde o apelo ao internacionalismo tinha sentido prático imediato, ou seja, a quebra das rivalidades
nacionais. Por outro lado, o elevado número de operários, especialmente no porto, favorecia a organização de sindicatos, objetivo da
ideologia anarquista que, rechaçando a participação política em partidos ou no Parlamento (algo inclusive inacessível em um sistema elitista e fechado como no Brasil da República Velha), percebia o
movimento sindical como forma concreta de emancipação dos trabalhadores. (GONÇALVES, 1995: 45-46)
O histórico de lutas e resistência reforçava o mito da “Barcelona Brasileira”, forjado nas
precárias condições de trabalho, nos baixos salários, na violência da repressão e das deportações, mas também nas greves, na organização e na combatividade da classe operária local.
A capacidade de mobilização dos trabalhadores da cidade, concentrados principalmente
nas atividades vinculadas ao porto, à infra-estrutura urbana e à construção civil, pode ser explicada pela concepção de que em Santos:

não havia fábricas colossais tão difíceis de organizar. No setor de
construção e transportes, áreas em que o sindicalismo já obtivera sucesso considerável, a maioria dos trabalhadores era de adultos do sexo masculino. E talvez os imigrantes portugueses e espanhóis da
cidade já tivessem encontrado seus laços comuns, dos quais careciam
os portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro e os italianos e portugueses em São Paulo. (MARAM, 1979: 130)
A questão étnica na composição da sociedade e da classe operária santista é fator fundamental para a compreensão das relações que se passavam na cidade, inclusive nas iniciativas
ligadas à instrução popular, nos primeiros anos do século que se iniciava naquele momento.
Ainda segundo Sheldon Maram (1979: 70), o expressivo contingente de portugueses radicados
em Santos, em especial os portuários e trabalhadores da construção civil, teria tido participação
decisiva para a força organizacional dos sindicatos de Santos. No entanto, o autor aponta que o
papel exercido pelos espanhóis foi também significativo. Embora numericamente inferiores, os
espanhóis teriam ocupado os quadros de liderança no operariado santista. (MARAM, 1979: 71)
Portugueses e, primordialmente, espanhóis, fariam de Santos “um dos mais importantes representantes do sindicalismo revolucionário, com propostas concretas de defesa do anarquismo.”
(SARTI, 1981: 87)
No entanto, é preciso cuidado ao extrair das características econômicas da cidade e da
composição social dos trabalhadores relações diretas com o comportamento político e ideológico da classe operária local. A presença marcante de imigrantes na formação do operariado de
Santos não fez da sua classe operária algo coeso e homogêneo. A existência de diferentes entidades representativas dos trabalhadores da cidade, como a FOLS, a Internacional, a Primeiro
de Maio e diversos sindicatos autônomos, assim como as distintas formas de ação utilizadas
pelas categorias profissionais existentes em Santos evidenciam o caráter complexo do movi-

CD-ROM DE ATAS | 1978 | COLUBHE 2012

mento operário santista. Entre a “ação direta” e o “reformismo”, milhares de sujeitos, trabalhadores, lutavam por condições reais e objetivas de existência.
Em publicação de junho de 1911, o periódico local O Proletário dá mostras das especificidades das condições de trabalho das diferentes categorias profissionais da cidade. Enquanto
os sindicatos da construção civil haviam assegurado o seu reconhecimento (closed shop) e a
jornada diária de oito horas de trabalho, a situação dos trabalhadores do Saneamento, ligados
ao governo do Estado, era descrita nos seguintes termos:

enquanto nas obras particulares se trabalha oito horas, lá sendo uma
repartição pública os trabalhadores são forçados a trabalhar onze ou
doze horas por dia. Quem conhece aquele serviço sabe perfeitamente
o quanto ele é nocivo à saúde e quanto é repugnante. Mas mais revoltante é o salário. (...) Enquanto os engenheiros e chefes recebem
somas fabulosas, os trabalhadores comem um muito rude pedaço de
pão de modo a não morrer de fome. São insultados pelos feitores que
são canalhas. A imprensa de grande formato se desfaz em elogios a
essa Comissão (de Saneamento), esquecendo-se de que esses serviços estão sendo prestados por todos que lá trabalham, vegetando na
mais negra miséria. (GITAHY, 1992: 68)
O fragmento acima nos proporciona elementos interessantes para a discussão da contraditória sociedade que se configurava na cidade de Santos no princípio do século. As reformas
urbanas de caráter sanitarista, entoadas em verso e prosa por parte da imprensa local, são retratadas aqui sob o prisma de quem cotidianamente a tornou possível. O caminho rumo à modernidade escondia em si os tortuosos obstáculos da exploração do trabalho.
Os últimos anos da primeira década do século XX e o início da década de 1910 são anos
difíceis para o operariado santista. A violenta repressão de 1908 promovida por iniciativa da
Companhia Docas sobre os portuários grevistas, contando inclusive com a atuação de fuzileiros
navais e tropas de infantaria e cavalaria, e o subseqüente desemprego decorrente da crise econômica do período levaria o movimento operário da cidade a aglutinar-se na Federação Operária Local de Santos em torno dos trabalhadores da construção civil.
De orientação libertária, a FOLS também entraria em declínio com a forte repressão ao
movimento operário em 1913 e 1914 e com a conjuntura da Primeira Guerra Mundial que se
iniciava. Entretanto, apenas esses fatores não respondem às dificuldades da classe operária
santista em meados da década de 1910. Em estudo sobre os trabalhadores de Santos no entreguerras, Fernando Teixeira da Silva (2003: 235) destaca que as divisões internas, as diferentes
concepções sobre o papel dos sindicatos na sociedade e as rivalidades e disputas no campo
ideológico entre a até então hegemônica corrente anarco-sindicalista e os “reformistas” também
tiveram um peso relevante nesse processo. Sobre os adeptos do chamado “anarco-sindicalismo
de ação direta”, o autor aponta que:

por trás da aparente homogeneidade e sinominia que envolve as denominações “sindicalismo libertário”, “anarquista” e “revolucionário”
escondem-se diversas concepções que, certamente, guardam pontos
em comum, mas também apresentam diferenças e engendram divisões e conflitos no movimento sindical. Muitos anarquistas privilegiavam difundir as doutrinas ácratas nos sindicatos, enquanto os
reformistas proclamavam a necessidade de representação política dos
operários. Já os sindicalistas revolucionários (...) escreviam em 1919
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sobre a necessidade de organização como o único meio eficaz pelo
qual o operariado pode conseguir o seu desideratum numa sociedade
nova, livre e igualitária. (SILVA, 2003: 236)
Em 1917, quando ocorre a greve geral em São Paulo, marco do movimento sindical do
país, os operários de Santos aderem e, em solidariedade, cruzam os braços, paralisando parcialmente a cidade. Entretanto, a reorganização sindical em Santos só ocorreria após o término
da guerra e, em 1919, treze categorias entrariam novamente em greve. Apesar da ampla adesão à paralisação de 1919, o sindicalismo de ação direta, mais comum entre os trabalhadores
da construção civil, entraria nos anos 1920 profundamente abalado. A repressão patronal e policial, as deportações e condenações de lideranças associados a um nacionalismo xenófobo que
despontava no pós-guerra contribuíam para a decadência dessa forma de organização. Era preciso incorporar o estrangeiro “perigoso”, “nocivo” à constituição da nacionalidade. Essa incorporação, pela força, pela lei, ou pelas letras, encontraria no discurso educacional do período um
de seus pontos centrais.
Quase três décadas haviam se passado e os sonhos da República redentora do imaginário das elites intelectuais haviam se esvaído na heterogeneidade de uma sociedade configurada
pela maciça presença de imigrantes e pelas “agitações” operárias. Em meio a uma onda de nacionalismo influenciada pela Primeira Guerra Mundial, a educação volta à cena. À escola cabia o
pouco modesto papel de incorporação do estrangeiro indesejado e de construção da identidade
do povo brasileiro. Ordenar, civilizar, assimilar, disciplinar se tornam palavras comuns ao vocabulário educacional da segunda metade dos anos 1910 e da década de 1920.
Na visão de Olavo Bilac, intelectual impregnado dos ímpetos nacionalistas do período, a
escola deveria ser:

o primeiro reduto da defesa nacional; a menor falha no ensino e o
menor descuido do Professor podem comprometer, sem remédio, a
segurança do destino do país. O Professor, quando professa, já não é
um homem; a sua individualidade anula-se: ele é a Pátria, visível e
palpável, raciocinando no seu cérebro e falando pela sua boca. A palavra que ele dá ao discípulo, é como a hóstia que, no templo, o sacerdote dá ao comungante. É a eucaristia cívica. Na lição há a
transubstanciação do corpo, do sangue, da alma de toda a nacionalidade. (Olavo Bilac apud: SOUZA, 2009: 58)
2. Entre hinos e bandeiras: analfabetismo, nacionalidade e a incorporação do “outro”.
Os grupos escolares tiveram um papel preponderante na expansão do ensino
primário em São Paulo. A disseminação desse modelo, criado no final do século XIX no Estado e
que serviria de exemplo para a configuração de outros sistemas públicos estaduais, ocorreu
acompanhando o desenvolvimento urbano e foi responsável pela instrução de crianças de vários setores sociais, especialmente camadas populares e segmentos das camadas médias da
população. O início do século XX assistiria ao predomínio desse tipo de escola primária, em especial após 1908, com o desdobramento dos períodos que ampliaria substancialmente o número de vagas oferecidas.
No entanto, esse modelo escolar exigia altos investimentos, pois necessitava de espaços próprios e adequados, professores bem preparados e conhecedores das “modernas pedagogias”, mobiliário moderno e materiais didáticos que permitissem a execução do que era
concebido como mais avançado pedagogicamente no período. Amparados em legislação específica, os reformadores da instrução pública idealizavam uma escola em que a racionalidade e a
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uniformidade ordenassem os espaços e os comportamentos. Disciplina, obediência, classificação, ordem. A escola graduada que surgia refletia os dilemas de uma sociedade pretensamente
democrática e republicana.
Em Santos, até meados da década de 1910, existiam apenas três grupos escolares: o
Cesário Bastos, fundado em 1900, o Barnabé, criado dois anos depois e o Vila Macuco, de
1915. O público atendido por esses estabelecimentos, apesar da escassez das evidências, aponta para uma ampla presença de filhos de estrangeiros pertencentes à classe trabalhadora em
seus bancos. O já citado censo de 1913 indicava que de uma população total de 88.967 habitantes, quase 40 mil eram estrangeiros. Os contingentes europeus mais numerosos eram compostos por portugueses (23.055), espanhóis (8.343), e italianos (3.554). Entre portugueses e
espanhóis, predominavam os operários, da construção civil e do porto, os empregados do comércio e os negociantes.
Os primeiros registros encontrados sobre o público atendido pelos grupos escolares
santistas são de 1912, no Cesário Bastos. Nesse material, com informações sobre as profissões
dos pais de alunos da escola, operários, comerciários e negociantes representam a maioria
(cerca de 72%), justamente as atividades majoritariamente exercidas pelos ibéricos na cidade.
Apenas na segunda metade da década de 1910 apareceriam dados específicos sobre a origem
desses alunos. No Barnabé, em 1919, de 798 alunos matriculados, 526 eram filhos de estrangeiros, sendo mais relevante a incidência de portugueses, espanhóis e italianos. Em 1929, no
Cesário Bastos, a história se repete. De 208 alunos matriculados, 81 eram filhos de portugueses, representando 38,9% dos pais de alunos contra 38,0% de pais brasileiros. No Vila Macuco,
grupo escolar localizado em bairro tradicionalmente operário da cidade, os indícios comprovam
essa tendência. Em suas fileiras, filhos de operários, principalmente portuários, e comerciantes
estrangeiros. Os dados publicados no Anuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1919 evidenciam e enfatizam essa característica. Entre os alunos do Vila Macuco, os filhos de estrangeiros somavam 479 crianças, enquanto havia 394 filhos de brasileiros.
As estatísticas da Diretoria de Instrução Pública de São Paulo em 1919 seriam condizentes com os dados apresentados pelo censo de 1920, feito na cidade de Santos. A marcante influência estrangeira, especialmente européia, continuava muito forte. A população santista era
de 102.589 habitantes, dos quais 35,6% eram estrangeiros.
Na sociedade fortemente marcada pelo nacionalismo que se engendrou no Brasil nas
décadas de 1910 e 1920, a preocupação com a composição social notadamente estrangeira e
com a assimilação de imigrantes vinculados à classe trabalhadora atribuiu à educação escolar
novos papéis. O analfabetismo surgia como a grande chaga a ser combatida. Em 1916, no Rio
de Janeiro, o já citado Olavo Bilac participaria da fundação da Liga de Defesa Nacional, agremiação de caráter nacionalista que teria entre suas bandeiras a propagação da educação popular,
o ensino de língua pátria nas escolas estrangeiras e o combate ao analfabetismo. No ano seguinte, em São Paulo, seria criada a Liga Nacionalista de São Paulo, congregando elites políticas
e intelectuais do período como Júlio de Mesquita, Sampaio Dória e Oscar Thompson, os dois
últimos diretamente envolvidos nas políticas públicas ligadas à instrução nas primeiras décadas
do século XX.
Em 1918, em carta a Oscar Thompson, Sampaio Dória expressaria sua preocupação ao afirmar que:

o maior mal do Brasil contemporâneo é a sua porcentagem assombrosa de analfabetos. O analfabetismo das massas é incompatível com a
civilização mais elementar. Um analfabeto e, sem exagero, uma unidade negativa no seio do povo: não assimila as formas do progresso,
não desenvolve sua capacidade produtiva, é a matéria por excelência
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prestável aos excessos de todas as sedições e facilmente suplantada
pelas raças mais cultas. Mas, nas democracias, o analfabetismo é o
ventre maldito das maiores calamidades públicas, como na Rússia
atual dos camponeses. Governo de origem popular e ignorância rasa
do povo são coisas que se chocam, se repulsam, se destroem, como
as trevas e a luz, como o inferno e o céu. A alfabetização é, na paz, a
questão nacional por excelência. Só pela solução dela o Brasil poderá
assimilar o estrangeiro que aqui se instala em busca de fortuna esquiva. Do contrário é o nacionalismo que desaparecerá absorvido pela inteligência mais culta dos imigrantes. (Anuário do Ensino do Estado de
São Paulo, 1918: 58)
O depoimento de Sampaio Dória evidencia aspectos relevantes do pensamento de parte
da elite do país sobre as chamadas “questões nacionais”. O analfabetismo como empecilho à
modernidade e à civilização, o nacionalismo e a necessidade de incorporação do estrangeiro
faziam parte das concepções e dos desejos de parcela significativa, pelo menos no que diz respeito à representação política, da classe dominante do país.
Na evocação nacionalista, as escolas estrangeiras passam a ser encaradas como um risco. Em 1917, escolas estrangeiras são fechadas no sul do país e as restrições a sua abertura e
funcionamento aumentam em São Paulo. (SOUZA, 2009: 98)
O imigrante, elemento considerado alheio à nacionalidade brasileira, precisava ser integrado. O povo ignorante, analfabeto, risco à organização do trabalho e à ordem pública, precisava ser instruído.
Em 1920 seria executada a Reforma Sampaio Dória, visando a erradicação do analfabetismo e responsável pela reestruturação do sistema público de ensino paulista configurado no
final do século XIX. Tendo como característica central a redução do ensino primário de quatro
para dois anos de duração, a reforma propunha que o terceiro e o quatro anos do até então
ensino primário correspondessem agora ao ensino médio. A Reforma de 1920 previa também a
redistribuição dos professores dos 3º e 4º anos para as classes de alfabetização, a introdução
do escotismo, o incentivo à educação moral e cívica, o desdobramento dos turnos nas escolas
isoladas, a criação das delegacias de ensino e a ênfase na nacionalização do ensino.
A importância atribuída à alfabetização, embora fundamental para a sua compreensão,
não esgota os esforços contidos na Reforma de 1920. O ensino moral e cívico e o escotismo
teriam papel primordial para a formação do caráter nacional, instituindo nas crianças as “saudáveis noções” de amor à Pátria, de respeito à ordem estabelecida e de cumprimento de deveres. Ainda sob o efeito das mobilizações operárias e das greves, o ímpeto reformista enxergava
na moralização do povo brasileiro a regeneração da República. O estudo de história e geografia,
a ginástica, o ensino da língua materna, enfim, todo o processo educacional deveria ser pautado pela idéia de civismo.
Em 1919, no Anuário de Ensino do Estado de São Paulo, Oscar Thompson exemplifica
essa concepção ao afirmar que essas disciplinas:

além do desenvolvimento físico que proporcionam, incutem-lhes hábitos de ordem, de perseverança e de obediência, apresentando-lhes,
ainda, nitidamente, na hierarquia militar, um fac-simile da hierarquia
social, onde a existência da própria sociedade, não pode deixar de
haver governantes e governados. (1919: 36-37)
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A alfabetização, pura e simples, não era o bastante. Era necessário incutir hábitos adequados à organização do trabalho e ao modelo de sociedade que se entendia como ideal naquele momento.
Em meio aos estilhaços das mobilizações operárias, propunha-se a assimilação do estrangeiro, a organização do trabalho e a ordem social. A intensa busca pela unidade e pela
identidade nacional dissimulava a existência de uma população heterogênea e uma sociedade
desigual. Nacionalidades, etnias, condições sociais e ideologias diversas. A visão negativa de um
povo que precisava ser conduzido às Luzes encontrava na enraizada crença no poder transformador da educação o seu veículo.
O responsável por essa missão um tanto inglória, o professor, assistia a constantes interferências e prescrições feitas ao seu trabalho cotidiano. Naturalmente, e relembrando as
perspectivas de Escolano (2005) e de Julia (2001) sobre cultura escolar, é preciso levar em
consideração as resistências e os limites das imposições de condutas esperadas dos docentes
no período.
Em ata de 1919 encontrada no grupo escolar Barnabé, o então diretor, Armando Bellagarde, deixa claro que aos docentes caberia o papel de execução de um programa produzido com esmero pelos reformadores paulistas. Sobre as aulas de geografia, instrui o diretor:

a primeira aula será dada com auxílio dos mapas. Em seguida, os alunos tomarão nota em seus cadernos dos dados que precisam ser
aprendidos. Na terceira aula, serão chamados alguns alunos para
mostrar nos mapas o que aprenderam.
As recomendações de Bellagarde em relação às aulas de caligrafia são ainda mais sintomáticas. Além das prescrições comuns aos outros professores, o diretor enfatiza a importância do ensino moral e cívico:

é preferível fazer poucas linhas a encher rapidamente os cadernos. Os
trabalhos de caligrafia são os que maior atenção exigem os alunos e,
para obrigá-los a se aplicarem a melhorar a letra, recomendo que façam as notas dessa matéria influir nas médias semanais. No caderno
em branco, as sentenças a copiar devem ser preferencialmente de
fundo cívico.
Exemplos:
Amemos com ardor a nossa Pátria.
Pátria, amemos com ardor.
As “recomendações” e exigências não paravam por aí. Ao docente cabia também o papel de controle dos alunos. A ordem disciplinar imposta aos alunos passava pelo asseio, pela
obediência e pelos castigos. Tudo isso sobre o olhar atento e vigilante do professor. Ressaltando a importância da disciplina, o diretor questiona para na sequência responder:

Como conseguir uma boa disciplina?
A disciplina depende exclusivamente do professor. Se ele trabalha
com método, seguindo o programa, fazendo questão de ensinar, a
classe ocupada seria sempre disciplinada. (...) Nas aulas, tratando de
higiene, deveis falar francamente desta modalidade educacional: hábitos bons de educação do organismo.
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Em uma cidade caracterizada pela existência de uma classe operária formada significativamente por pessoas de ascendência européia, o interior dos grupos escolares refletia os anseios nacionalistas de incorporação do “outro”.
A ênfase nos dispositivos de controle, na disciplina e nas noções de civismo evidencia a
função atribuída à escola de que a “infância oferecia a vantagem de poder ser modelada desde
o princípio de acordo com as necessidades da nova ordem que se instituía.” (ENGUITA, 1989:
148) Ao sistema público de ensino caberia esse papel em relação aos mais novos. À polícia e
demais forças repressivas caberiam esse papel em relação aos adultos.
Nos materiais encontrados no Barnabé e nas informações obtidas sobre o grupo escolar
Vila Macuco através de pesquisa feita por Márcio Brasil (2008), as comemorações e datas cívicas constituem parte importante desse processo. José Murilo de Carvalho (1990) já havia demonstrado de que forma se procurou construir uma determinada representação da história e do
imaginário da República através da consagração de heróis e símbolos nacionais. Sobre essa
questão, Carlos Monarcha destacaria que nas escolas públicas paulistas:

sob a proteção e inspiração da República – alegorizada na figura feminina -, essas almas em formação através do estudo e da introspecção são envolvidas pelos símbolos nacionais – a bandeira, o hino
nacional - , pelo culto dos heróis emergentes – Tiradentes, Silva Jardim – e pela voga de livros de leitura de Felisberto de Carvalho e do
livro Coração: diário de um aluno, de Edmundo de Amicis. (MONARCHA, 1997: 283)
No Barnabé, o diretor Armando Bellagarde corroborava essa tendência ao cobrar o envolvimento dos docentes e alunos nas comemorações dos “grandes acontecimentos de nossa
Pátria”. Era preciso “incutir nos alunos sentimentos de amor à Pátria e à Bandeira”, desenvolvendo assim noções de “brasilidade”. Embora as referências sejam escassas, existem indícios
de que o escotismo fez parte das atividades dos três grupos escolares santistas a partir de
1920.
No Vila Macuco, o empenho nas comemorações da Proclamação da República era cobrado anualmente. (BRASIL, 2008: 78) No dia três de maio seria comemorado o Dia da Raça,
para “propaganda da cultura física, da saúde e da raça.” (idem: 79) Entre hinos, bandeiras e
heróis, buscava-se a unidade e a integração de uma sociedade multifacetada.
Em busca da nação brasileira, a educação primária paulista redefinia o seu caráter.
3. Considerações Finais
Nas décadas de 1910 e 1920, a escola volta ao centro dos debates sobre os
rumos da nação. O analfabetismo e a “ameaça” estrangeira se tornam os alvos dos discursos e
das políticas públicas educacionais do período. Em Santos, cidade de composição social notadamente ibérica e de atuante classe operária, a idéia de incorporação do estrangeiro, pela força
policial ou pelos bancos escolares, ganha força. A Reforma de 1920, promovida por Sampaio
Dória, alçou o analfabetismo a problema nacional por excelência e empecilho ao desenvolvimento do país. A importância atribuída à alfabetização, embora fundamental para a sua compreensão, não esgota os esforços contidos na Reforma de 1920. As noções de civismo teriam
papel primordial para a formação do caráter nacional, instituindo nas crianças as concepções de
amor à Pátria, de respeito à ordem estabelecida e de cumprimento de deveres. Ainda sob o
efeito das mobilizações operárias e das greves do período, o ímpeto reformista enxergava na
moralização do povo brasileiro a reconstrução da República.
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O grande número de estrangeiros e existência de um organizado e combativo movimento operário faz de Santos uma cidade singular para o estudo do impacto das políticas educacionais desse momento. Muitos desses europeus, principalmente portugueses e espanhóis,
fariam parte da classe operária local e teriam seus filhos como alunos dos grupos escolares da
cidade. Em 1915, além dos grupos escolares Cesário Bastos e Barnabé, seria inaugurado um
novo grupo escolar, o Vila Macuco, localizado em bairro operário da cidade. Nas três escolas, o
número de filhos de imigrantes era superior ao número de filhos de brasileiros. Em meio às
greves operárias e ao discurso nacionalista que acompanhou a Primeira Guerra Mundial, a incorporação da população estrangeira se torna fator primordial à constituição da nacionalidade
brasileira.
A ênfase nos dispositivos de controle, de disciplina e nas noções de civismo norteava o
trabalho que deveria ser desenvolvido nas escolas. As comemorações de datas cívicas, o culto à
bandeira e aos hinos e a exaltação de símbolos e heróis nacionais se tornavam prescrições diárias ao trabalho docente e ao comportamento esperado dos alunos. Em uma sociedade heterogênea e diversa, buscava-se a unidade e a integração.
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As promessas viraram cansaço
E já nem as luas acreditam
Sol ou mar
Chuva ou música
Para vós as glórias do achamento
Para nós os sonhos em ampulhetas
(Ovídio Martins, 1960)
Introdução
Em Cabo Verde o ensino secundário libertou-se, em 1917, da dualidade seminário-liceu1,
com a criação de um liceu laico na urbe de Mindelo, que cumpriu uma trajectória marcada por
tentativas de recuperação do ensino confessional e sucessivas provas de desvalorização da instituição de ensino mais prestigiada na colónia. É neste contexto que traçamos a evolução do
liceu de Mindelo no período compreendido entre 1917 e 1975, termo do domínio colonial.
O presente trabalho encontra-se estruturado em três eixos. Primeiro, abordamos
o liceu enquanto instância de dominação sob o comando de reitores-administradoresdelegados do governo colonial e analisamos os interesses das elites crioulas na sobrevivência e
valorização do liceu, percepcionado como espaço de prestígio social e lugar simbólico de
cultura letrada. Segundo, é esboçada a reconstituição do percurso transgressor da cidadania islena em defesa do ensino liceal, em antítese com as políticas educativas de restrição do
acesso à educação e de consagração do ensino técnico considerado adequado para a formação dos estratos sociais mais baixos e, portanto, das populações colonizadas. Terceiro, procede-se a uma reflexão sobre o modelo educativo assente num campo científicodisciplinar que modelou a educação para a passividade (Formosinho, 1987), mesclado de
marcas identitárias diferenciadoras da matriz colonial e de atitudes de (in)conformismo e de
autonomia.
Situamo-nos no campo da investigação qualitativa orientada para a compreensão
em profundidade dos fenómenos educativos e sociais na colónia de Cabo Verde, nas
épocas da 1ª República e do Estado Novo. Para além da investigação nos documentos
oficiais que circulavam no espaço metrópole – colónia2, emergimos na produção discursiva dos protagonistas do acto educativo: o pensamento pedagógico dos professores, os
normativos dos reitores e de outras autoridades educativas e os testemunhos de alunos, pais e outros cidadãos em registos vários e na imprensa periódica.
Que influência teve a elite da colónia no processo de criação e de valorização do
liceu?
As tentativas de resposta a este questionamento foram norteadas por conceitos que
constituem pontos de referência no processo de reconstituição do liceu colonial. Adoptámos o
conceito de liceu, “a mais importante instituição especializada na formação dos alunos
entre a infância e a vida adulta” (Nóvoa, 2005, p. 71), que serviu de paradigma ao liceu
cabo-verdiano. Para a inteligibilidade das trajectórias do liceu cabo-verdiano foi importante problematizar o discurso colonial, pautado por amplas generalizações (culturalmente
legitimadas) através das quais a realidade é dividida: “linguagens, raças, tipos, cores, mentalidades, cada categoria sendo mais uma interpretação judicativa do que uma designação neutra”
(Said, 2004 [1978], p. 267). Na produção discursiva local emerge a noção de cidadania, historicamente ligada ao direito a ter direitos. A história do liceu em tempo de colonização, foi
percorrida por episódios de afirmação da cidadania cabo-verdiana, resultante da “bifurcação da estrutura do poder com implicações contraditórias sobre um mesmo segmento populacional, a um tempo nacionalizado e colonizado e, por consequência, tido por parceiro e súbdito”
(Fernandes, 2006, p. 32)
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O liceu, lugar simbólico da cultura letrada
No ano de 1917, o ensino liceal libertou-se “do círculo restrito de interesses intelectuais que os muros do Seminário não permitiam se alargassem” (Sousa, 1992, p. 46).

Artigo 1° São extintas na Província de Cabo Verde as escolas praticas
de aprendizagem, criadas pelo decreto de 18 de Janeiro de 1900, exceptuando a escola profissional da arte marítima e de pesca. É também extinta a oficina em S. Vicente, criada pelo decreto de 19 de
Junho de 1900; e fica igualmente extinto o seminário que funciona na
ilha de S. Nicolau.
Art. 2.° Em substituição das escolas, da oficina e do seminário, mencionados no artigo anterior, é criado um liceu segundo as disposições
da presente lei.
§ 1° Este liceu funcionará, provisoriamente no edifício do seminário
extinto, aproveitando-se o respectivo material escolar. No mesmo edifício, funcionarão as aulas do curso profissional, consignadas nesta lei.
(Lei 701, de 13/6/1917)
O jornal A Voz de Cabo Verde exultou com a criação do liceu, anunciando que, “a seis
anos da sua existência, a República concede a Cabo Verde um instituto de educação laica, livre
do espírito religioso, em todos os tempos, caracterizadamente convenientista e despótico”
(1917, Julho 2). A notícia da inauguração do novo liceu comprova a adesão das franjas letradas
da ilha:

O povo de Cabo Verde, o que sente, o que estuda, o que trabalha,
não quer, nem deseja viver de esmolas com que beneficie a educação
dos seus filhos: quer o que por lei e justiça lhe couber na distribuição
dos benefícios que a Pátria divide pelos seus filhos. O subsídio é bom
para estudantes pobres, que mostrem uma absoluta propensão para
especialidades scientíficas, tais como: pintura, escultura, música e outras, que mesmo de Portugal vão para outros centros como Paris,
Roma, Bruxelas, etc. Este arquipélago sem um liceu, representará um
corpo sem a nítida luz da razão, negando-se-lhe, portanto, a vitalidade espiritual com que muito se pode engrandecer.
Todo aquele que não concorde com o estabelecimento do liceu, nesta
terra, com certeza que mostra não ser amigo dos cabo-verdeanos!
(A Voz de Cabo Verde, 1917, Novembro 19)
O liceu começou com 31 alunos, sendo 21 do sexo masculino e 10, do feminino, todos da
1ª classe (Ofício, de 19/11/1917). Para além das diferenças de género, este estabelecimento de
ensino afirmou-se como um espaço de estratificação social em função da origem étnica e
do grau de assimilação dos estudantes.
O ensino uniformizado (em todo o império) e a pedagogia coerciva foram questionados pelos estudantes que tinham de decorar “o trecho descritivo da Serra do Marão, se o
que vinha, pela janela da manhã desperta, era o Monte Cara subindo da curva de beleza harmoniosa do Porto Grande?” (Miranda, 1959, Março).

Eu não sei que impressão se produzirá em tal criança, e como
reagirá, ao ouvir falar, por exemplo, de caminhos-de-ferro que
nunca viu, ao ter de decorar aquelas linhas, ramais e mais ramais, de que (até parece castigo!) nem um só elimina; ao dizerem-lhe que em tal ponto é um «entroncamento» de vias-
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férreas, que em outro o comboio passa «por cima» e ao fundo,
no abismo ou quase, ou corre numa ribeira, que sabe como é,
ou um largo rio como o Douro, que não sabe como é…. Mas como será o comboio? Como será a ponte? No interior desta ilha
há «amostras» de pontes, mas darão uma nítida ideia da envergadura daquelas, com os seus potentes pilares, o intenso tráfego que por elas circula, a sua estrutura metálica, etc?
(Oliveira, 1959, Novembro)
Funcionava sem a “autonomia administrativa que já é inerente ao funcionamento dos liceus da metrópole” (Godinho, 14/10/1926). Os reitores estavam sujeitos a um tríplice controlo
do Ministério da Educação Nacional (Direcção Geral e Inspecção do Ensino Liceal3), do Ministério das Colónias 4 e do Governador que os nomeava5. A imprensa local criticava a acção do reitor, “que assiste ao cáos de palanque, com a tranquilidade dos bonzos ao Sol, a contemplarem
o umbigo e ainda por cima com a vantagem de meter nos bolsos cerca de 500$00 de horas
extraordinárias, tornadas possíveis pela redução do quadro docente” (Notícias de Cabo Verde,
1931, Dezembro 12). A maioria dos reitores era oriunda da metrópole (87%). É de referir que
os três reitores cabo-verdianos – Adriano Duarte Silva (1927-1929; 1933-1936), Baltasar Lopes
da Silva (1949-1960; 1965-1969) e Antero João de Barros (1960-1961) – tiveram um notório
protagonismo e maior durabilidade média dos mandatos (36,9% do tempo total).
Na documentação consultada no arquivo é tangível o ethos do liceu – valores,
condutas, regras e desvios normativos. Malgrado as transferência do discurso colonial
da metrópole para a colónia, com os atrasos da distância (física e da governação a partir de Lisboa), por processos adaptativos e de manipulação foi-se localmente modelando
um liceu com desenvolvimentos endógenos, diferenças, e especificidades.

Figura 1: Estudantes e professores do liceu de Mindelo (Brito, 2008).
O liceu foi celebrado como “uma das maiores e mais justas aspirações de Cabo Verde” (A
Voz de Cabo Verde, 1917, Julho 2). Henrique Teixeira de Sousa6, nas comemorações do 75º
aniversário da criação do Liceu de Cabo Verde (1992) sintetiza esta percepção social:

O liceu veio naturalmente abrir as janelas e portas à aquisição dum
leque mais alargado de conhecimentos, os professores diversificavam
as informações, havia-os religiosos, havia-os agnósticos; havia-os sonhadores, havia-os pragmáticos; havia-os rigorosos, havia-os tolerantes; havia-os, em suma, de todas as cores e de todos os paladares,
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num mosaico de interesses, tendências, conhecimentos, sensibilidades, que as distanciam enormemente daquela uniformidade seminarista, uniformidade contrária ao borbulhar da mocidade que a Virgílio
Ferreira inspirou o magnifico romance Manhã Submersa. Pelos postigos, janelas e portas do novo estabelecimento de ensino, entrou luz,
entrou ar lavado, entrou a vida em todas as dimensões. Entrou mais,
entraram os ecos do mundo por se haver colocado o liceu na ilha de
S. Vicente, cujo porto, então pejado de barcos de todas as nacionalidades, era a boca pela qual penetravam os nutrientes da civilização.
Excelente visão tiveram quantos lutaram para que fosse colocado em
S. Vicente e não em S. Nicolau, segundo o citado decreto, meio este
dum ruralismo primário, onde os horizontes esbarram com as montanhas abruptas que aprisionam o vale da Ribeira Grande.

Um percurso transgressor da ordem estabelecida
A política colonial de obstrução do ensino liceal completo colidia com a crescente procura
popular da educação. Um ano após a sua criação (1918), o liceu foi extinto, devendo o seu património retornar à sede do ensino confessional, o Seminário recriado com a denominação Instituto Caboverdeano de Instrução. A pressão em sentido contrário, exercida por proprietários,
maiores contribuintes, comerciantes e trabalhadores, resultou na subsistência do liceu na cidade de Mindelo e o adiamento do projecto de ensino religioso (Portaria nº 632, de 21/11/1919).
A política de depreciação do ensino liceal – o nível de educação “superior” possível em
contexto colonial – manifestou-se de novo em meados da década de vinte, com a perspectiva
de redução do tempo de ensino. Convencida do valor do capital escolar, a voz da cidadania fezse de novo ouvir:

Telegrama – Ministro – Colonias – Camara – Municipal – Reunida –
Extraordináriamente – Pedido – Maiores – Contribuintes – Comercio –
Pais – Alunos – Proprietários – Funcionalismo – Respeitosamente –
Pede – Vossência – Não – Aprovação – Proposta – Redução – Curso –
Liceu – Desta – Colónia – Contrariamente – Deseja – Elevação – Liceu
– Central – Construção – Edifício – Próprio – Com – Internato – Pois –
Colónia – Tem – Recursos – Especiais – Ponto – Para – Tranquilidade
– População – Agradecimentos – Vexa – Fineza – Resposta – Câmara
Municipal. O secretário (Ass.) Augusto Manuel Miranda.” (Acta da sessão extraordinária, Câmara Municipal de S. Vicente, de 25/8/1924)
O liceu, com o nome de Infante Dom Henrique7, alargou-se ao curso complementar
(1924). O debate sobre o ensino liceal foi retomado no Notícias de Cabo Verde, que denunciava
“falta de professores, horas por distribuir, cadeiras que não funcionam por falta de quem leccione” (1931, Dezembro 12). Desta vez foram os estudantes que, no edifício dos Paços do Concelho, reclamaram contra os transtornos e prejuízos resultantes de tal situação.

Os estudantes desse estabelecimento de ensino encontravam-se em
sua quási totalidade no edifício dos Paços do Concelho, enchendo por
completo, com os pais dos alunos, comerciantes e proprietários, a sa-
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la e o corredor da Câmara. O aluno Terêncio Lopes da Silva leu uma
reclamação dos Estudantes para que seja resolvido, com urgência, o
momentoso assunto.
A Comissão Municipal fez expedir imediatamente o seguinte rádio:
Gabinete Praia: - Estando Liceu Funcionar Já Segundo Período e Faltando Professores Algumas Cadeiras Nossos Filhos Contingência Perder Ano Pais Alunos Associação Comercial Câmara Vem Perante Sexa
Governador Pedir Urgentes Providencias Sentido Nomeação Professores Afim Evitar Transtornos Prejuízos Resultantes Tal Estado De Coisas.
(1932, Fevereiro 20)
O epílogo da política de conformação social, que passava pela expansão de escolas rudimentares de artes e ofícios e pelo temor do excesso de diplomados na colónia, aconteceu em
1937. O Notícias de Cabo Verde deu destaque ao clima de consternação social provocado pela
notícia do encerramento do liceu, difundida pela rádio na noite de 28 de Outubro de 1937. A
substituição do Liceu Infante D. Henrique pela Escola Prática de Agricultura na ilha de Santiago
e pela Escola Industrial e Comercial na ilha de S. Vicente (Decreto nº 28.114, de 26/10/1937)
foi o corolário da transferência para a colónia de um sistema escolar destinado a formar cada
um à medida do lugar que lhe era destinado.

Figura 2: Notícia da extinção do Liceu Central Infante D. Henrique
(Notícias de Cabo Verde, 1937, Novembro 1).
Extinguir-se e restabelecer-se um liceu em menos de um mês foi um acto extraordinário.
A invulgar celeridade da governação só foi possível graças à Western Telegraph Company, Limited (as mensagens do Governador a pedir a continuidade do liceu e a notícia da sua reabertura
foram transmitidas por telegramas) e ao sentimento colectivo de indignação social. Por força
dos Decreto 28.229, de 24/11/1937, foi restabelecido definitivamente o liceu e consolidou-se o
autoconvencimento crioulo de hegemonia cultural.
No confronto ‘governação colonial – cidadania’ trespassam representações diferenciadas
dos dois ramos da instrução secundária: de um lado, o ensino liceal, as aspirações elevadas de
“gente de carteira, de pena, cérebros cultos, intelectualidades preparadas, doutores, oficiais,
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chefes, patrões, comités […]; do outro, o ensino técnico para cargos subalternos e baixos misteres, que ficam muito bem aos homens de nossa raça e nossa cor” (Menestrel, 1915, Setembro 20).
A compatibilização dos dois ramos do ensino secundário foi ensaiada nos planos de estudos de liceu de Mindelo, que pretendiam responder, em simultâneo, às aspirações da elites e às
necessidades pragmáticas do incipiente tecido laboral (empregados comerciais, escriturários e
operários).

A maior parte da frequência desta escola é constituída por alunos, filhos de famílias pobres, ou mal remediadas, que procuram ilustrá-los
o mais possível, sem poderem, contudo, aspirar a vê-los completar
cursos superiores, que acarretam consigo despezas que não podem
arcar.
Esses estudantes, na escassês dos seus recursos, limitam-se a ambicionar enfileirar-se nos quadros do funcionalismo da Província, ou a
seguir a vida comercial.
Os que se destinam a esta última carreira, mal preparados saem do
Liceu, cujo curso não habilita para especialidade alguma, preparando,
apenas, os alunos para a frequência de outros estudos mais desenvolvidos.
[…] Para atender às necessidades da população escolar de Cabo Verde, e para facultar aos que procuram habilitar-se e instruir-se, o ensino da sciencia comercial, proponho que, emquanto não é criada na
Província de Cabo Verde uma escola comercial e industrial;
Seja criado no Liceu Nacional um curso elementar de comércio, em
dois anos, com frequência livre;
Que o curso se componha de três cadeiras, a saber: 1ª cadeira – escrituração e contabilidade comercial – partidas dobradas; 2ª cadeira –
língua francesa; 3ª cadeira – língua inglêsa.
(Ofício do Reitor, de 9/9/1922, Fundo da Secretaria Geral, Instituto
do Arquivo Histórico Nacional)
Eusébio Tamagnini, Ministro da Instrução Pública (1928), pretendia “pôr fim a esta superprodução legal de forças intelectuais […], porque dá origem a esta multidão de semiproletários, uns saídos da massa operária e que jamais se tornarão burgueses, outros vindos do alto e
que nunca se resignarão à sorte de simples trabalhadores, todos profundamente isolados e inclinados à revolta” (Grácio, 1998, p. 109). Esta convicção do poder político foi refutada em artigo de opinião de João Gomes da Fonseca8.

Pode parecer estranho a muitos e até para alguns talvez seja classificado de imprevidência que ao enunciarmos os fins a que deve tender
o ensino profissional em Cabo Verde, não tenhamos mencionado o
tão explorado e já célebre descongestionamento do Liceu Infante D.
Henrique; a razão é simples: é que a nosso ver esse congestionamento não existe.
De facto numa terra em que a população é de aproximadamente
150:000 habitantes, não pode dizer-se que esteja congestionado um
liceu com frequência média anual de 250 alunos, isto é, 1 por cada
600 habitantes.
De resto ensino profissional e ensino liceal são duas coisas absolutamente diferentes, usando métodos diversos e campos perfeitamente
distintos e bem definidos.
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É vulgar dizer-se e mais de uma vez o tenho lido em documentos oficiais, que a existência do Liceu creará no futuro uma classe de indivíduos que por não terem prosseguido os estudos superiores de que o
ensino liceal é base, se encontrarão mal preparados para a luta pela
vida e irão pejar os quadros do funcionalismo público; é verdade que
assim será, mas não é menos verdade, todos os sabem bem e os factos o confirmam, que esses indivíduos iriam da mesma forma ocupar
os lugares públicos se não tivessem frequentado o Liceu Infante D.
Henrique.
Ora, do mal o menos e mais vale ter funcionários com os conhecimentos gerais que lhe ministra o Liceu do que ignorantes e inaptos como
tantas vezes sucede.
(1931, Agosto 6)
Na década de cinquenta cumpriu-se o desígnio, tantas vezes prenunciado, da fundação
do ensino técnico no arquipélago. A Portaria 5.005, de 2/6/1956, instituiu a Escola Técnica Elementar de Mindelo, considerando que “sem técnicos e bons profissionais não é possível progredir e satisfazer as múltiplas necessidades da economia moderna que se processa e desenvolve
num campo vasto e complexo” (preâmbulo). O crescimento da frequência escolar justificou a
sua promoção a Escola Industrial e Comercial, conforme o Decreto 41.604, de 1/5/1958.
Nos Colóquios Cabo-verdianos9, Francisco Lopes reconhecia que “a intelectualidade caboverdiana tem tido uma feição acentuadamente literária, e carece de indivíduos com uma formação técnica que ajudem à solução dos problemas locais” (1959). Esta evidência não impediu a
persistência da valorização social do ensino liceal.

(In)conformismo e autonomia
A análise de conteúdo da escassa produção discursiva dos alunos revelou traços
do carácter da juventude, como a vontade de realização pessoal, a irreverência/disciplina, a ambição de superação da pobreza e a valorização do diplomapassaporte para um destino confinado a qualquer posto da função pública. O valor do
diploma foi assunto da “Carta a um finalista do liceu” da autoria do professor António Aurélio
Gonçalves.

Voltemos à motivação das minhas felicitações. Pode ser que tenciones continuar os teus trabalhos escolares tirando um curso superior; se te sentes com
vontade, tira-o. Em qualquer caso, tens em teu poder o diploma do curso liceal
completo. Significa ele que tens preparação cultural, considerada necessária
para ser admitido – por exemplo – num banco ou em qualquer posto das funções públicas, onde, trabalhando, ganharás a tua vida.
(1973, Agosto 9)
O modelo educativo imposto propiciou o desenvolvimento intelectivo (valores fundados
na religião e na tradição) e o domínio da vontade (educação para a passividade). As transgressões à ordem colonial forjaram uma contracultura de libertação: a utilização da língua crioula
no liceu que, segundo o Reitor Baltasar Lopes (1957), “já oferece hoje aos alunos imensas possibilidades expressionistas”, a constituição marginal de uma academia cultural e a edição de
uma revista da Mocidade Portuguesa que não se referiu, uma única vez, à organização juvenil
do regime e divulgou o movimento literário dos ultra-novíssimos com uma visão crítica da ordem política estabelecida.
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João Nobre de Oliveira considera o liceu de Cabo Verde diferente dos liceus das outras
colónias, que eram frequentados quase exclusivamente pelos filhos dos colonos, dos funcionários civis e dos militares portugueses: “Enquanto que o Liceu de Cabo Verde desde o seu início
teve uma maioria de alunos negros e mulatos, […] o corpo docente era recrutado na sua maioria entre os cabo-verdianos […] e isso teria um peso determinante na ligação do liceu à terra”
(1998, pp. 405/406).
Para se definir um perfil do estudante liceal importa ler a imprensa académica e as revistas culturais que gravitaram em torno do liceu mindelense. Foram publicações efémeras, onde os alunos publicavam trabalhos escolares, primícias literárias sob a égide (censura)
do reitor. Os pequenos jornais publicados, na década de trinta (Alma Nova, 1933; Mocidade Caboverdeana, 1935; Juventude, 1936; Boletim dos Falcões de Cabo Verde,
1936), integravam-se no universo escolar e circum-escolar. Na Alma Nova lemos um
texto de um estudante que captou o quotidiano no liceu, onde até “é proibido andar parado”:

Nas horas de intervalo assentamo-nos num lugar muito à parte - longe das meninas - assobiando o “Alto Camarada” ou coisa idêntica;
mas lá também está o perturbador pxiu do contínuo a encomodarnos: é proibido assobiar. Cansados de tanto andar, resolvemos estacionar no meio do pátio com os olhos voltados para o norte e quando
menos esperamos dois dedinhos estão às nossas costas pedindo-nos
por amor de Deus – que nos retiremos porque «é proibido andar parado».
(Leça,1933, Abril 27)
A única publicação dos anos quarenta – Certeza – nasceu numa agremiação literária
de estudantes do liceu, a Academia Cultivar, sob a égide intelectual de Manuel Ferreira, miliciano do Corpo Expedicionário, que ocupou a cidade de Mindelo, no ano de 194110.

Figura 3: Capa do terceiro número da Certeza, 1945
A Certeza desafiou o poder político pela ousadia das mensagens dirigidas aos jovens dos
bancos do Liceu: “É essa mesma vida que nós queremos. Tu desejas um futuro brilhante para a
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tua terra, sem as inclemências do presente. É nesse mesmo futuro que nós confiamos” (França,
1944, Março). O terceiro número foi proibido e não chegou a ser publicado.
Nos anos cinquenta/sessenta, a Mocidade Portuguesa apropriou-se das actividades circum-escolares e patrocinou três jornais ( Mocidade, 1956; Boletim dos Alunos do
Liceu Gil Eanes, 1959 e Mais Além… 1966/67, do Liceu da Praia11). Num desvio da fidelidade ao proprietário do jornal (Ala nº 2 da Mocidade Portuguesa), o Boletim dos Alunos do Liceu Gil Eanes foi concebido por estudantes que integravam o Grupo Cultural
do 3º Ciclo, fundado por Abílio Duarte, militante do Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde – PAIGC, matriculado no liceu com o propósito de
mobilizar os estudantes para a causa nacionalista contra o colonialismo.

Figura 4: O primeiro e único número do Boletim dos Alunos do Liceu Gil Eanes

Figura 5: O Grupo Cultural do Terceiro Ciclo e o Reitor Baltasar Lopes (Lopes, 2004, p. 84).
O Boletim da Mocidade Portuguesa constituiu-se num efémero repositório cultural dos ultra-novíssimos, forjado nos subterrâneos da acção clandestina pela independência da colónia.,
Os estudantes serviram-se de um veículo de propaganda e de politização do regime para dar
combate ao próprio regime.
A circulação de jornais e revistas académicas no liceu contribuiu para a formação de
uma geração culta, interventiva e (in)conformada. O património cultural foi utilizado pelos caboverdianos como argumento negocial nos desafios à governação da metrópole, num percurso
que beneficiou da deliberação pública e da organização da vontade colectiva.
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Conclusão
Em jeito de conclusão, face aos documentos consultados, consideramos que o liceu foi a
instância que melhor geriu recursos simbólicos de enfrentamento ao poder colonial, com a
cumplicidade da cidadania envolvente (pais, estudantes, munícipes, intelectuais, comerciantes,
pequenos proprietários), através da construção de um corpus de conhecimento (trans)local e
de uma imagem social diferente (sem indígenas12, sem confrontação militar).
A disputa de elite crioula de Mindelo pelo direito a um liceu laico e nacional pressupõe a visão da instituição do ensino secundário como um espaço de prestígio social e
sede da cultura letrada. A resignação social subjacente a uma política de contenção da população ilustrada (ensino rudimentar, menos professores, menos tempo de ensino) foi contrariada
por um exercício racional de intervenção social, protagonizado pela cidadania crioula.
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Supl. 14 ao Boletim Oficial do Governo da Colónia de Cabo Verde, 52, de 31/12/1918.
Portaria 632, de 21/11/1919. Manutenção da organização e localização, na cidade de Mindelo.
Boletim Oficial do Governo da Colónia de Cabo Verde, 47, de 22/11/1918.
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Portaria 12.101, de 4/11/1947. Aplicação da reforma do ensino liceal (Decreto 36.507, de
17/9/1947) nos liceus do ultramar (Supl. 1 ao Boletim Oficial de Cabo Verde 5, de
2/2/1948).
Portaria 5.005, de 2/6/1956. Criação da Escola Técnica Elementar de Mindelo. Boletim Oficial de
Cabo Verde 32, de 2/6/1956.
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1

O Seminário Eclesiástico de Cabo Verde foi criado por Decreto, de 3/9/1866, na ilha de S. Nicolau, com
a configuração de um seminário-liceu: com “estudos preparatórios e estudos eclesiásticos” e com duas
classes de alunos, “dos que se destinam ao estudo eclesiástico; dos que quizerem estudar no mesmo estabelecimento sem se destinarem à vida eclesiástica”. Foi extinto em 1917.
2
No Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde, no arquivo do Liceu de Mindelo, em acervos
particulares e na Biblioteca Nacional de Lisboa consultámos fontes primárias e secundárias ilustrativas da história da educação colonial em Cabo Verde.
3
A acção inspectiva era exercida pela Comissão Orientadora do Ensino Secundário (Decreto 16.814, de
2/5/1929) e pela Inspecção do Ensino Secundário (Decreto 36.507, de 17/9/1947).
4
Em conformidade com a Carta Orgânica do Império Colonial Português, que atribuía aos governos coloniais funções legislativas, foi instituída no Ministério das Colónias, a Direcção Geral do Ensino para a
qual transitaram as atribuições da Administração Política e Civil relativas à instrução, missões e cultos
(Decreto-Lei 33.541, de 21/2/1944).
5
Segundo o Plano Orgânico da Instrução Pública de Cabo Verde (Decreto 3.435, de 8/10/1917), o Reitor
era eleito pelo Conselho Escolar. Esta norma foi preterida no segundo Plano Orgânico de Instrução Pública (Portaria 474, de 27/12/1918), que deliberou a nomeação “do Reitor pelo Governador sôbre proposta
do Conselho de Instrução, com funções pedagógicas e inspectivas, sendo como tal delegado do Govêrno
de quem receberá ordens e instruções”.
6
Henrique Teixeira de Sousa [1919-1989]: Médico (licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa) e escritor com vasta obra publicada, de que se destacam o livro de contos Contra mar e
vento (Águeda, s/d) e os romances Ilhéu de Contenda (Lisboa/Praia, 1978), Capitão de Mar e Terra (Lisboa, 1984) e Xaguate (Lisboa, 1987). Participou na Mesa Redonda sobre o Homem Cabo-verdiano
(1956).
7
O Liceu de Mindelo foi inicialmente designado Liceu Nacional de Cabo Verde, entre 1926 e 1937 passou a denominar-se Liceu Central Infante D. Henrique, entre 1937 e 1975, Liceu Gil Eanes. Após a independência e até ao presente designa-se Liceu Nacional Ludgero Lima.
8
João Gomes Fonseca foi director dos Serviços de Obras Públicas de Cabo Verde. Colaborou no Boletim
da Agência Geral das Colónias e nos periódicos Notícias de Cabo Verde e O Eco de Cabo Verde (Oliveira, 1998, p. 734).
9
Os colóquios cabo-verdianos, organizados pelo Centro de Estudos Políticos e Sociais, “tiveram como
objectivo pôr em equação a maioria dos problemas que dizem respeito a Cabo Verde”. Por ordem cronológica, pronunciaram conferências as seguintes individualidades: Manuel Lopes, Gabriel Mariano, Manuel Ferreira, Nuno Miranda, Luiz Terry, Almerindo Lessa, Francisco Lopes e Bacellar Bebiano (Dias,
1959, p. IX).
10
O capitão J. L. Sands, cônsul de Sua Majestade Britânica em S. Vicente, informava o seu Governo, em
30 de Abril de 1941, da chegada de 1.000 homens, expedicionários portugueses, à cidade de Mindelo,
número que foi aumentado até Maio de 1942, para perfazer então, um total de cerca de 6.000 soldados.
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Distribuídos pelas várias ilhas, nomeadamente, Sal, Santiago e Santo Antão, o grosso das colunas, todavia, ficou em S. Vicente, que formigava de magalas” (Silva, 1991, Setembro 30).
11
O Liceu da Praia foi instituído pelo Decreto 43.158, de 8/9/1960.
12
O estatuto político, civil e criminal dos indígenas (Decreto nº 16.473, de 6/2/1929) só tinha aplicação
nas colónias de Angola, Guiné e Moçambique.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte de uma pesquisa que trata de elucidar o pensamento científico,
social, político e intelectual de Francisco Pompêo do Amaral (1907-1990), desvendando raízes e
retratos de docentes que contribuíram para realização da obra “A Alimentação em São Paulo no
período de 1940 – 1951”, envolvendo duas escolas técnicas do Departamento do Ensino Profissional do Estado de São Paulo, a Carlos de Campos e a Getúlio Vargas, no Brás, capital, e que
culminou com o Prêmio Nacional de Alimentação, recebido pela obra, no concurso promovido
pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), em 1954 (Amaral, 1960).
Neste trabalho a cultura escolar é empregada como categoria de investigação para compreender as práticas escolares e pedagógicas, e as políticas educacionais no interior das duas escolas
profissionais, encontradas em documentos textuais, iconográficos e as peças museológicas existentes nos Centros de Memórias das escolas técnicas mais antigas do estado de São Paulo, e no
arquivo pessoal da professora Debble Smaira Pasotti (1909 – 2008). Assim como as entrevistas
de história oral realizadas com professoras que foram chefiadas por Pompêo do Amaral, e que
contribuíram para identificar as formações e trajetórias sociais e profissionais dos sujeitos que
atuaram nessas instituições no período em estudo (Carvalho, 2011a).
O trabalho apresenta elementos que compõem essa obra de Francisco Pompêo do Amaral enquanto médico, professor, jornalista e cientista, relacionando o seu “estilo de pensamento científico” com os seus contemporâneos Josué de Castro e Geraldo de Paula Souza, pioneiros na
criação de cursos no campo da alimentação e nutrição no Brasil. Como médico-chefe do Serviço
de Alimentação e Higiene Escolar do Departamento do Ensino Profissional, Francisco Pompêo
do Amaral publica, em 1960, o livro “A Alimentação em São Paulo no período de 1940 - 1951”
editado pelo SAPS, promotor do concurso de 1954. Este trabalho traz uma análise dessa obra
realizada com a colaboração das professoras e dietistas Neide Gaudenci, Debble Smaira Pasotti,
Dalva Maria Oliani, Yonne Cintra de Sousa, Eunice de Oliveira e Arcelina Ribeiro, cujos resultados se referem aos inquéritos realizados entre as famílias dos alunos das duas escolas técnicas
da capital, e entre operários.
Pressupostos conceituais e metodológicos: fontes, arquivos, cultura escolar e história oral
A cultura escolar é empregada como categoria de investigação para compreender as práticas
escolares e pedagógicas, e as políticas educacionais no interior das escolas profissionais, no
período de realização da obra em estudo. Segundo Julia (2001) a cultura escolar:

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos, normas e práticas coordenadas a finalidades que podem
variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são
chamados a obedecer essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos
pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores [...]
Para responder às indagações sobre o objetivo da pesquisa e desvendar as raízes e retratos
dos docentes participantes dessa obra, foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas
de história oral, em diferentes períodos. Durante as entrevistas utilizamos um questionário estruturado por estarmos realizando uma pesquisa de história oral temática no campo da alimentação e nutrição. No entanto, a primeira questão era aberta para propiciar a entrevistada contar
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a sua história de vida, se assim o desejasse. A pesquisa bibliográfica possibilitou encontrar que
a história oral de vida ampara a narrativa dependente da memória dos ajeites, contornos, derivações, imprecisões e até das contradições naturais da fala, segundo Meihy e Holanda (2007,
p.35).
Neste trabalho serão apresentadas as trajetórias sociais e profissionais de docentes que fizeram parte da equipe do Pompêo do Amaral, nos dois períodos dos inquéritos realizados. As professoras Debble Smaira Pasotti, Yonne Cintra de Souza e Dalva Maria Oliani participaram
ativamente da coleta de dados de 1941 a 1945. Informações sobre essas docentes foram obtidas de forma indireta nas entrevistas com professoras que participaram dos inquéritos de 1950
a 1951: Neide Gaudenci de Sá e Arcelina Ribeiro de Araújo. A professora Debble Smaira Pasotti
deixou um acervo pessoal de 384 documentos, entre discursos, ofícios, livros e fotografias, que
estão com a pesquisadora para serem inventariados. A obra analisada neste trabalho faz parte
desse acervo.
As entrevistas foram transcritas e, posteriormente, transcriadas com as entrevistadas, realizando acertos nos textos para transpor da oralidade para a escrita. Em seguida, os termos de consentimento livre e esclarecido, e as cartas de cessão, aprovados no Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Parecer
CEP: 1247/2011, CAAE: 1150.0.146.000-11, foram assinados e devolvidos à pesquisadora.
Para estudar a alimentação do paulistano Francisco Pompêo do Amaral e sua equipe de dietistas elaboraram um questionário composto de quatro partes: identificação, condições higiênicosociais, alimentação e observações. A coleta de dados começou com as alunas do Curso de Auxiliares em Alimentação¹ matriculadas no segundo ano, durante o primeiro semestre de 1940. E
posteriormente nos períodos de 1941 a 1945, e de 1950 a 1951, com alunas do referido curso.
Estas foram instruídas para executar essa tarefa como um trabalho escolar, dirigindo-se aos
lares das alunas do Instituto Profissional Feminino¹, para preencherem os questionários com os
familiares. Nessa pesquisa foram inquiridas 800 meninas do Instituto Profissional Feminino, no
Brás, que sob o ponto de vista econômico, bem como sob o aspecto étnico e intelectual, Pompêo do Amaral considerou como representante da média da população paulistana.
Pioneiros na criação de cursos no campo da alimentação e nutrição no Brasil: antecedentes históricos
O ano de 1939 pode ser considerado um marco no campo da alimentação e nutrição no Brasil
devido aos três decretos estaduais que aconteceram em São Paulo: primeiro, o Decreto Estadual Nº 9.906, de 06 de janeiro, que criou o Centro de Estudos sobre Alimentação; o segundo, o
Decreto Estadual Nº 10.033, de 03 de março, que regulamentou os cursos de Dietética para
Donas de Casa e de Auxiliares em Alimentação, criados por Francisco Pompêo do Amaral; e o
terceiro, o Decreto Estadual Nº 10.617, de 24 de outubro, que instituiu o curso de Nutricionistas anexo ao Centro de Estudos em Alimentação, e criado por Geraldo de Paula Souza, também
de nível secundário.
Para relacionar o “estilo de pensamento científico” de Francisco Pompêo do Amaral com os
seus contemporâneos Josué de Castro e Geraldo de Paula Souza, empregou-se como metodologia de pesquisa a história oral, entrevistando docentes que participaram da implementação e
da transformação do curso de “Auxiliares em Alimentação”, no período de 1939 a 1960, buscando compreender o pensamento coletivo de uma época (Carvalho, 2011b).
A criação desse primeiro curso no campo da alimentação e nutrição por Francisco Pompêo do
Amaral aconteceu em sintonia com outros eventos importantes da nossa História: como a instituição do salário mínimo, em 01 de Maio de 1940, cujo valor estava relacionado com a cesta
básica e com a criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), em 05 de agos-
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to de 1940, e que posteriormente, também, ofereceu o “Curso de Auxiliares em Alimentação”,
nessa instituição idealizada por Josué de Castro (1908 – 1973).
Na capital do país, Rio de Janeiro, em 1940, o médico Josué de Castro, coordenou o primeiro
curso de especialização em nutrição na Universidade do Brasil, atual Instituto de Nutrição Josué
de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e neste mesmo ano, Castro fundou a Sociedade Brasileira de Alimentação, constituída de futuros dirigentes do SAPS, e dois anos depois, a Sociedade Brasileira de Nutrição, sendo o presidente por dois anos.
Francisco Pompêo do Amaral (1907 – 1990) nasceu em 09 de novembro, em Piracicaba, São
Paulo. Formou-se em 1932, pela Faculdade de Medicina de São Paulo, como endocrinologista.
Iniciou sua carreira no magistério na Escola Superior de Educação Física em São Paulo, ministrando aulas de 1934 até 1938 (Massucato, Barbanti, 1999). Como médico-chefe, ingressa em
janeiro de 1939, na Superintendência do Ensino Profissional do Estado de São Paulo, e em 17
de maio de 1939 ministra a aula inaugural do curso que criou Auxiliares em Alimentação (Amaral, 1939).
Pompêo do Amaral presencia durante a sua formação médica o clima de educação em saúde
na instituição, principalmente pela atuação de sanitaristas como o médico Geraldo de Paula
Souza (1889 – 1951), que promovia práticas de hábitos de higiene e demonstrava a sua importância para o progresso do país. Paula Souza foi orientador do primeiro inquérito alimentar envolvendo estudantes nas regiões de Pinheiros e Cerqueira César, em São Paulo, sendo um dos
autores do estudo pioneiro sobre a alimentação popular na cidade em 1932.
O livro “Noções sobre Química Alimentar”, de Celina de Morais Passos (1938), traz no prefácio
Francisco Pompêo do Amaral, com um prenúncio do curso que no ano seguinte, este médico é
convidado pelo Secretário da Educação e Saúde Pública de São Paulo, a organizar e a atuar
como diretor e professor de dietética:

[...] para vencermos a grande dificuldade do momento, para atingirmos a
meta ambicionada no tocante à racionalização da alimentação popular
– o que equivalerá, dentro de um futuro próximo, à constituição de
uma geração mais forte e sadia do que a atual – precisamos do indispensável auxílio de dietistas. Não temos uma sequer ainda. Todavia,
já deve constituir, para nós, indício, sem favor, dos mais lisonjeiros o
fato de já contarmos com algumas moças que reconhecem a importância do problema alimentar e ao seu estudo se entregam, com o
empenho de suas melhores energias. Este livro é o testemunho do
que acabamos de afirmar. Representa o esforço bem intencionado de
uma jovem paulista – que traz nas veias o sangue ardoroso de uma
das maiores capacidades de realização do fim do segundo império, o
Conde Parnaíba – empregado em prol do alevantamento do seu povo.
Que a ilustre direção das Escolas Profissionais, a que presta seu auxílio, saiba tirar dela e de outros os melhores proveitos, em benefício da
racionalização da alimentação do paulista, são os votos que entusiasticamente formulamos.
Celina de Moraes Passos cita que consultou para a elaboração deste livro, as obras: “Alimentação” de Cleto Seabra Veloso; “Compêndio de Bioquímica” de P. Rondoni; “Alimentação e Raça”
e “Alimentação Brasileira à luz da geografia humana” de Josué de Castro; “Valor social da alimentação” de Rui Coutinho e “Lições Populares sobre alimentação” de Francisco Pompêo do
Amaral.
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Entre os livros que Pompêo do Amaral escreveu, estão: Os Cursos de Dietética (1939); Comer
para viver. Alimentos, Princípios Imediatos e Sais Minerais (1939); Alimentação – Conferências
(1941); A Vitamina A (1942); O problema da alimentação do soldado. Rações Normais. Rações
de Reserva (1943); Política Alimentar (1945); Formulário de Alimentação para sãos e enfermos
(1951); Coma e Engorde (1958); O Leite. Problema Nacional (1957); A alimentação em São
Paulo no período 1940-1951 (1960) e O problema da alimentação (1963).
Podemos encontrar artigos técnicos e culturais de Pompêo do Amaral em diversas revistas:
Revista de Organização Científica; Revista Agrícola Brasileira; Revista Brasiliense; Revista Brasileira de Química; Revista do Arquivo Municipal e na Revista da Academia Nacional de Medicina,
entre outras.
Memórias e Identidades: testemunhos de Dietistas (Nutricionistas)
Francisco Pompêo do Amaral (figura 1) quando ingressa na Faculdade de Medicina de São Paulo, em 1927, inicia como jornalista, a divulgação de conhecimentos sobre higiene e dietética.
Como médico era um profissional engajado politicamente com as associações de classe, e como
jornalista na Folha da Manhã de São Paulo, com a população em geral. Isto pode ser percebido
pelos seus trabalhos apresentados nos encontros destes órgãos ou pelas matérias jornalísticas
no campo da alimentação e nutrição (Carvalho, 2011b).
Como médico-chefe do Serviço de Alimentação e Higiene Escolar do Departamento do Ensino
Profissional, Francisco Pompêo do Amaral publica, em 1960, o livro “A Alimentação em São Paulo no período de 1940 - 1951” editado pelo SAPS, promotor do concurso de 1954. Essa obra foi
realizada com a colaboração das professoras e dietistas Neide Gaudenci, Debble Smaira Pasotti,
Dalva Maria Oliani, Yonne Cintra de Sousa, Eunice de Oliveira e Arcelina Ribeiro, cujos resultados referem-se aos inquéritos realizados entre as famílias dos alunos das duas escolas técnicas
da capital, e entre operários.

Figura 1 – Pompêo do Amaral e Debble Smaira, em 1948.

Debble Smaira Pasotti, Yonne Cintra de Souza e Dalva Maria Oliani

Debble Smaira Pasotti (1909 – 2008) nasceu em São Paulo, na capital, em 25 de dezembro.
Em 1930 formou-se farmacêutica pela Faculdade de Pharmacia, Odontologia e Obstetricia de
São Paulo. Ingressa como professora de Química na Escola de Educação Doméstica e no Instituto Santa Amália, em 1937, ambos da Liga das Senhoras Católicas.
No Instituto Profissional Feminino substituiu a professora Celina de Moraes Passos, em 1941,
quando esta foi lecionar no primeiro curso de Auxiliares em Alimentação, no Rio de Janeiro
(SAPS, 1945). Em 07 de julho de 1942, é nomeada para exercer interinamente o cargo de professora de economia doméstica e de química alimentar. Nesse ano, é elogiada pela Superintendência do Ensino Profissional por seu trabalho de organização e orientações na 13ª Colônia de
Férias para alunos das Escolas da Rede do Ensino Profissional, que aconteceu de 13 a 27 de
julho, em Santos.
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Como professora no curso de Auxiliares em Alimentação, decidiu cursar Nutricionistas, criado
por Geraldo de Paula Souza, em 1945. Forma-se nesse ano, nutricionista pelo Instituto de Higiene na Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Em 1946, participou da
I Jornada Brasileira de Bromatologia com a apresentação do trabalho “A importância dos inquéritos alimentares e de educação sanitária na solução do Problema Nacional de Alimentação Popular”.
Debble Smaira Pasotti, em 1956, participou do Programa de Cooperação Técnica do Governo
Americano com outros países no campo da “Agricultural Extension and Home Economics for
Brazilian educators”, no State College, New Mexico e na Purdue University, Lafayette, Indiana,
de treinamento e observação em Economia Doméstica, de agosto a dezembro, e quando retorna ministra várias palestras sobre a sua experiência nesse programa.
A professora Debble Smaira Pasotti foi entrevistada pela pesquisadora, em 2001, na presença
da professora Maria Cecília Bella. As professoras Yonne Cintra de Souza (figura 2) e Dalva Maria
Oliani (figura 3) que foram alunas do curso de Auxiliares em Alimentação, na segunda e terceira
turmas, em 1940 e 1941, docentes do referido curso, e autoras dessa obra.

Figura 2 - Debble Smaira (centro) e Yonne Cintra Figura 3 – Maria Cecília Bella (centro)
(ao seu lado direito), na II Jornada Brasileira Dalva Oliani (esquerda) e
Brasileira de Bromatologia, em 1957. Neide G. de Sá, em 1956.

Neide Gaudenci de Sá
Neide Gaudenci ainda estudante do ginásio industrial, acompanhava as práticas escolares que
eram desenvolvidas pelas alunas do curso de Auxiliares em Alimentação, e antes de concluir o
curso secundário, já havia decidido cursá-lo.
Em junho de 1950, entrevista Francisco Pompêo do Amaral para o jornal “A Roca”, órgão oficial do Grêmio “Carlos de Campos”, dirigido por ela, para a matéria intitulada “Vai crescer o curso
de Auxiliares em Alimentação” (figura 4).
No segundo semestre de 1950, Neide ingressa no curso de Formação de Mestras de Educação
Doméstica e Auxiliares em Alimentação, com duração de dois anos. Ao concluir o curso é nomeada para lecionar na escola como professora de Dietética, passando a integrar a equipe de
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professores do curso. A cadeira de Dietética era composta de parte geral, administração de serviços de alimentação, de prática de ensino e divulgação de higiene alimentar e de pesquisas
higiênico-sociais relacionadas com a alimentação. Esta última parte foi criada para a formação
de dietistas em pesquisas relacionadas com a alimentação da comunidade escolar, e que ficou
sob a responsabilidade da professora Neide Gaudenci a partir da sua contratação.
Pompêo do Amaral coordenava o Serviço de Alimentação e Higiene Escolar, e dentro deste, as
secções de “Alimentação e Nutrição”, e de “Pesquisas e Ensino da Alimentação”, no Departamento do Ensino Profissional. Neide Gaudenci é designada por Pompêo do Amaral, a ordenar e
analisar os inquéritos realizados na escola, em anos anteriores, e a dar continuidade à pesquisa
higiênico-sociais relacionada a alimentação.
A história de vida de Neide Gaudenci de Sá (figura 5) como professora, pesquisadora e autora
no campo da alimentação e nutrição pode ser encontrada no trabalho de Carvalho (2011a).

Figura 4 – Matéria do jornal “A Roca” Figura 5 – Neide Gaudenci de Sá em
com Francisco Pompêo do entrevista na Escola Técnica
Amaral, em junho de 1950 Estadual Parque da Juventude,
São Paulo/SP, em 15/5/2009.

Arcelina Ribeiro de Araújo
Arcelina Ribeiro nasceu em São Paulo, em 21 de setembro de 1928. Durante a entrevista de
história oral em 12 de março de 2012 (figura 6), a professora nos contou como ingressou na
educação profissional, e que quando se diplomou como Mestre em Pintura na Escola Técnica
Carlos de Campos, em 1946, foi trabalhar como desenhista numa fábrica de tecidos, no bairro
do Tatuapé, em São Paulo. Lá permanecendo de 1947 a meados de 1948.
No ano seguinte, fez o curso de Auxiliares em Alimentação por dois anos. E assim que se formou fez o curso de Nutricionistas da Faculdade de Saúde Pública, em 1951. Ingressou como
professora de Bromatologia no curso de Auxiliares em Alimentação na Escola Técnica Carlos de
Campos, em 1952, onde a sua irmã Auzenda Ribeiro era a vice-diretora e professora do Curso
de Educação Doméstica (figura 7).
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Quando o curso de formação de professora de Educação Doméstica e Auxiliares em Alimentação é desmembrado², em 1953, a professora Arcelina continuou atuando na equipe do médico
Francisco Pompêo do Amaral, dizendo:

[...] Mas eu trabalhei no refeitório da Escola Técnica Masculina Getúlio
Vargas, na Rua Piratininga. A dona Yonne, eu não sei se ela era bióloga e dietista. Eu tenho impressão que ela tinha algum curso superior,
ela era bem formada, e era a responsável pelo refeitório. E tinha a
Ivone, a filha do professor Rosano que foi diretor da escola. Minha irmã Auzenda foi vice-diretora, ela falava do Dr. Rosano. Inclusive, ela
falou com ele ao meu respeito para me contratar. A Ivone ficava de
manhã, e eu fazia o período da tarde, às vezes a gente trocava. Era
um curso técnico em período integral e os alunos viviam em regime
de internato. Elaborávamos então os cardápios para o café da manhã,
almoço e jantar. Eu me lembro de fazer cardápios especiais, e a dona
Yonne dava uma supervisão. Havia um médico, Dr. Barreto que
acompanhava o desenvolvimento dos alunos. Ele como médico devia
ter os dados todos de saúde, e passava para a dona Yonne. [...] A
gente chegava de manhã e ia ver na cozinha, o cardápio do dia.
Acompanhávamos tudo. Cada dia eram alimentos diferentes, e havia
cardápios personalizados, dependendo do estado de nutrição do aluno. E depois entre o café da manhã e o almoço, a gente tinha esse
período, para ainda verificar o andamento do trabalho. Fazíamos tudo
lá, pesávamos os alimentos e preparávamos o tal do prato modelo. À
tarde também, acompanhávamos o trabalho da cozinha. Eu não lembro bem a carga horária do nosso trabalho. Era muito agradável.
Os inquéritos alimentares realizados com as alunas nas pesquisas sobre a alimentação do paulistano faz parte das lembranças da professora Arcelina e que culminaram, em 1954, com o
Prêmio Nacional de Alimentação, que receberam no Rio de Janeiro. Nesse ano, começou um
curso para o Serviço Social, mas continuou trabalhando como professora à noite no curso de
Divulgação de Conhecimentos sobre Alimentação, e diz que:

Em 53, então eu trabalhei lá na Rua Rego Freitas e, eu fui para o Serviço Social em 54. [...] no meio do ano a Escola de Serviço Social exigiu maior número de horas de estágio. Eu fazia estágio sábados e
domingos na penitenciaria feminina. Tive que optar: deixar o curso de
Serviço Social ou deixar o trabalho da Escola Profissional para poder
atender às exigências do estágio. [...] De 1952 a 1954 eu trabalhei no
curso de Auxiliares em Alimentação lecionando Bromatologia, atuando
no refeitório da Getúlio Vargas até que com a mudança para Rego
Freitas, dei aulas à noite. [...] Eu trabalhei na PUC - de São Paulo,
mas como Assistente Social.
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Figura 6 – Arcelina Ribeiro de Araújo na Figura 7 – Eunice de Olveira, Neide Gaudenci,
entrevista de história oral, em Arcelina Ribeiro, em 1953.
em março de 2012.
A Alimentação em São Paulo no período de 1940 – 1951
O prospecto de divulgação do concurso para encontrar o melhor livro científico sobre alimentação, em 1954, para a obra que seria laureada com o “Prêmio Nacional da Alimentação” informa
que:

Instituindo o “Prêmio Nacional de Alimentação” – a mais elevada láurea científica de nosso país – como estímulo as pesquisas e aos estudos a respeito de questões alimentares, oferece o SAPS, anualmente,
aos nossos homens de ciência uma recompensa aos seus esforços realizados no silêncio dos laboratórios, abrindo-lhes, ao mesmo tempo,
a possibilidade de trazerem a público o resultado de suas pesquisas,
uma vez que, de acordo com o regulamento do concurso, é assegurado aos autores a edição da obra premiada. Importante já e, sem dúvida, o acervo de contribuições incorporadas à moderna Nutrologia
pelos cientistas laureados pelo SAPS e que hoje enriquecem o patrimônio científico e cultural do país, elevando o conceito em que já é
tido o Brasil no campo dos estudos e pesquisas alimentares.
A leitura da obra “A Alimentação em São Paulo no período de 1940 – 1951”, premiada em
1954 pelo SAPS, demonstra que Francisco Pompêo do Amaral e sua equipe de dietistas empregaram as práticas escolares e pedagógicas, desenvolvidas com as alunas do curso de “Auxiliares em Alimentação” para realizar inquéritos alimentares, e a partir destas práticas, pesquisas
que propiciaram a elaboração desta obra (Amaral, 1939). O livro traz os resultados dos inquéritos realizados entre as famílias de alunas e alunos das duas escolas técnicas da capital: Escola
Técnica Carlos de Campos e Escola Técnica Getúlio Vargas (GV); e traz na apresentação da
obra a que se refere:

Reunindo em volume os relatórios e as conclusões dos inquéritos realizados durante o período compreendido entre 1940 e 1951, temos em
mira proporcionar a médicos, higienistas, sociólogos, economistas,
educadores, etc., úteis informes sobre as condições de alimentação da
população paulistana, que é sabidamente a de padrão de vida mais
elevado do país. Baseiam-se tais relatórios em investigações, que se
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processaram durante mais de um decênio e permitem não só o reconhecimento da situação, em determinado momento, mas ainda possibilitam divisar o sentido em que esta evolui. Que possa nosso
trabalho, de qualquer maneira, contribuir para esclarecer sobre assunto tão relevante todas as pessoas que zelam pelo bem-estar da coletividade que constituímos – é o que podemos desejar (Amaral, 1960,
p.6).
A evolução de alguns dos dados obtidos em inquéritos sucessivos apresentados neste livro,
com familiares das alunas da Escola Industrial Carlos de Campos, e em 1951, incluindo alunos
da Escola Técnica Getúlio Vargas, estão parte indicados na tabela 1.
As alunas e os alunos entrevistados procediam de famílias das mais diversas condições econômicas. Assim como o nível intelectual dos seus familiares, cujos chefes de família apresentavam
uma diversidade de profissões, conforme indicam os números na tabela 1. A obra relaciona essas profissões em que encontramos de bancário, cozinheiro, costureira, carroceiro, barqueiro,
chapeleiro, colchoeiro, ferreiro, engenheiro, enfermeiro, escultor, médico, químico industrial,
músico, operário, entre outras. Na tabela 1 pode-se observar que no ano de 1941, participaram
dos inquéritos 793 famílias, envolvendo 5052 pessoas. Nesse ano, Francisco Pompêo do Amaral
atuava como membro da Comissão de Alimentação Pública, instituída pelo governo do estado
de São Paulo e organizou em novembro, a Exposição de Alimentação, a primeira no gênero no
país, envolvendo sua equipe de dietistas na coordenação de práticas pedagógicas e escolares,
para orientar a população sobre a alimentação racional (Carvalho, 2011b, 2001c).
Os motivos que levaram a equipe de dietistas a não realizar ou divulgar os inquéritos no período de 1946 a 1949, nesta obra, podem ter relação com o regime de governo no país ou com as
políticas de educação profissional no estado de São Paulo naquele período. Em 1947, assume a
Superintendência do Ensino Profissional, o professor a Arnaldo Laurindo, propondo uma reorganização no ensino industrial paulista, que começou a ser oficializada, tempos depois, com o
Decreto Estadual N° 35.070, de 1959, definindo uma comissão com essa finalidade (Laurindo,
1961).
Tabela 1 – Evolução dos dados obtidos em inquéritos sucessivos (Amaral, 1960)
1941

1942

1943

1944

1945

1950

1951

5052

600

383

667

785

611

632

1951
GV
278

N° famílias

793

100

62

110

139

100

100

50

Alimentação
Custo/ dia.
pessoa
Carne
Leite
Manteiga
Queijo
Ovo
Pão
Feijão
Arroz
Batatinha

0,339
0,183
0,175
0,047
0,112
0,312
0,069
0,171
0,093

0,345
0,184
0,105
0,045
0,093
0,326
0,039
0,176
0,083

0,354
0,176
0,129
0,06
0,085
0,415
0,049
0,205
0,129

0,421
0,226
0,201
0,087
0,142
0,458
0,075
0,234
0,138

0,608
0,284
0,294
0,174
0,276
0,683
0,076
0,392
0,181

1,44
0,528
0,51
0,204
0,451
0,996
0,137
0,814
0,445

1,418
0,526
0,383
0,268
0.507
0,951
0,147
0,752
0,395

1,488
0,653
0,594
0,26
0.587
1,094
0,185
0,735
0,462

N° pessoas
inqueridas
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Farinha
Macarrão

0,053

0,057

0,04

0,069

0,084

0,166

Óleo de caroço de algodão
Toucinho
Banha

0,042

0,043

0,076

0,107

0,125

0,175

0,054
0,046
0,081

0,06
0,041
0,011

0,034
0,095
-

0,054
0,074
0,118

0,093
0,096
0,17

Óleo de oliva
Óleo de
amendoim
Café
Chá ou mate
Açúcar
Hortaliças
Frutas
Sal
Total Cr$
Total + 15%
de combustível
Condições
higiênicosociais
N° de profissões
% água rede
urbana
Receita –
Mensal
Cr$/por pessoa
Receita –
Diária Cr$/
pessoa
Dispêndio
do salário
com a alimentação
diária
(%)/pessoa
Estudo da
ração
Valor calórico
(cal)

0,088
0,004
0,121
0,182
0,182
-

0,145
0,216
0,041

0,141
0,219

0,214
0,203
-

0,16
0,156

0,145
0,239

0,023

0,223

0,345

0,493
0,033
0,329
0,882
0,578
0,014
8,635
9,93

0,555
0,027
0,285
0,92
0,628
0,025
8,728
10,037

0,673
-

0,108
0,017
0,153
0,154
0,151
0,022
2,452
2,82

0,121
0,009
-

2,349
2,701

0,093
0,002
0,126
0,173
0,111
0,014
2,127
2,446

0,367
0,251
0,021
3,355
3,858

0,166
0,01
0,17
0,399
0,267
0,021
4,569
5,254

78

21

21

29

18

27

24

21

90

83

84

82

73

77

69

88

158,16

142,147

132,802

156,203

257,089

592,32

634,074

635,365

5,272

4,738

4,427

5,207

8,57

19,744

21,136

21,179

51

52

64

74

61

50

47

53

2920,1

2583,7

2541,1

2590,0

2697,7

2566,5

2496,2

2619,8
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0,289
1,105
0,578
0,024
9,816
11,288

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando, podemos dizer que os inquéritos começaram quando a educação profissional pública em São Paulo comemorava 40 anos, e que o Prêmio Nacional de Alimentação foi recebido no
ano de comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo. No entanto, Pompêo do Amaral
entre as conclusões dessa obra, relata que:

Confrontando-se o custo da alimentação tão precária de nossa gente,
encontrado em nossos diferentes inquéritos, com o da alimentação de
outros povos, depreende-se desde logo, ser impossível chegar a alimentação satisfatoriamente a população paulistana e brasileira nas
condições de vida atuais. [...] Não são apenas os informes diretamente relacionados com o consumo de alimentos que deixam perceber as
más condições de nutrição vigente entre as populações de nosso país.
São reflexos delas naturalmente a escassa capacidade física e mental
que nossa gente exibe, bem como os elevados índices de morbilidade
e de mortalidade e a reduzida duração de vida, a ela referentes. A reconhecida incapacidade física e a quase nula disposição para o trabalho, que MONTEIRO LOBATO tão bem caracterizou em Jeca Tatu,
estão evidentemente relacionadas com a sua alimentação carente,
senão quantitativa, pelo menos qualitativamente. Se a máxima traduzida no “quem não trabalha não come” encontra plena justificação
numa ética sadia, a recíproca – “quem não come não trabalha” – é
uma lei da fisiologia.
Um ano após a edição dessa obra, Francisco Pompêo do Amaral aposenta-se, mas continua
atuando como médico, jornalista, cientista, produzindo outras obras e premiadas pela Academia
Nacional de Medicina.
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passa a ser Escola Técnica Carlos de Campos. Atualmente é denominada Escola Técnica Estadual Carlos de Campos pertencente à rede de escolas técnicas do Centro Paula Souza. In: Moraes, C. S. V. Alves, J. F. (org). Contribuição à Pesquisa do Ensino Técnico no Estado de São
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de Mestras foi desmembrado e o curso de “Auxiliares em Alimentação” foi transferido para a
Rua Rego Freitas, 474, no centro da cidade de São Paulo, como curso de “Formação de Dietistas” e lá permaneceu sob a coordenação de Francisco Pompêo do Amaral até 1958, quando o
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Introdução
O presente artigo1 tem como proposta a análise de um documento escolar numa
perspectiva histórica, debruçando-se sobre o Livro de Honra (1959-2005) que atua como
“guardião” de uma parte da memória do Colégio Estadual Manoel Gomes Baltazar, localizado no
município de Maracajá - SC.
De acordo com Benjamin (1987), quando nos aproximamos ou exploramos o passado,
por meio da memória, é preciso levar em consideração o meio onde se deu a vivência, o terreno a ser garimpado, o solo a ser desbravado.

A memória não é um instrumento para exploração do passado; é antes, o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o
meio no qual as antigas cidades estão soterradas. Quem pretende se
aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem
que escava. (Benjamin, 1987, p.239).
Também como o solo, onde as antigas cidades estão soterradas, o passado é muito
complexo e por mais que se remexa ou escave, torna-se impossível recuperá-lo, pois ao tentar
reconstruí-lo visualizamos com as inquietações do presente.
Nesse contexto, a intencionalidade desse estudo pauta-se no desejo de restaurar os
antecedentes históricos da infância, dando voz ao documento encontrado no Colégio Estadual
Manoel Gomes Baltazar que testemunha o papel esperado das crianças em uma determinada
sociedade.
A pesquisa tem como corpus de estudo um documento chamado Livro de Honra, encontrado no arquivo de uma escola de ensino público no município de Maracajá-SC/Brasil. O
documento foi totalmente digitalizado e o acesso ao mesmo foi possível através do Centro de
Memória da Educação do Sul de Santa Catarina – CEMESSC2.
O Colégio Estadual Manoel Gomes Baltazar, foi fundado no ano de 1956. Mesmo sendo uma instituição de cunho estadual, foi constituída com articulações dos porta-vozes da Igreja Católica, tendo como principal porta-voz frei Euzébio Ferreto, que trouxe de Petrópolis/RJ, da
Congregação das Irmãs de Santa Catarina, a irmã Leonis Coimbra para ser a primeira diretora
da escola (Moraes, 2010, p.14).
Nos estudos de Moraes sobre o educandário Manoel Gomes Baltazar, o autor reitera
que “a escola mesmo dependente dos órgãos estaduais, mantinha um ensino de cunho confessional, direcionado para a divulgação do imaginário católico e a fabricação do católico dócil,
obediente e devoto”. (2010, p.14).
Desta forma, observa-se que o Livro de Honra tem em seu conjunto marcas do catolicismo religioso, proveniente da formação da então diretora Irmã Leonis Coimbra, a qual coordenou os trabalhos na direção da escola de 1959 até 1973.
Ao “escavar o passado” soterrado nesse documento, que se constitui como cultura
material escolar e guardião de uma pequena parte da memória coletiva e individual do educandário, pretendemos refletir, analisar e trazer à tona indícios e fragmentos que possam revelar a
concepção de infância, as relações de gênero e as influências do catolicismo inscritas nesse dispositivo pedagógico.

O Livro de Honra como Lugar de Memória
Atualmente a sociedade, como um todo, apresenta-se de forma acelerada, onde o
consumismo e a cultura do descarte, infelizmente, tornaram-se práticas cada vez mais comuns,
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faz-se necessário salvaguardar documentos e monumentos que preservam e mantêm viva a
memória coletiva. Um povo que não preserva seu passado perde sua identidade, como reforça
Fernandes:

A memória social ou coletiva, evidenciada através dos registros, vestígios e fragmentos do passado – os chamados bens culturais de uma
dada coletividade -, constitui-se em referencial de nossa identidade
cultural e instrumento possibilitador do exercício da plena cidadania.
(1993, p. 266).
Nesse sentido, o historiador Nora (1993) assinala os “lugares de memória” e ressalta
que nunca uma sociedade esteve tão preocupada em construir lugares de memória como
atualmente. É possível relacionar esse fato à ideia de que pelo menos nesses “lugares de
memória” a história e o passado não se percam nas armadilhas do esquecimento. Assim,
bibliotecas, monumentos, escritos biográficos, são formas de preservar a memória e transportar
a memória das gerações passadas até as mais novas. Tal questão é reforçada por Pollak (apud
Nora, 1993, p.03):

[...] existem lugares de memória, lugares particularmente ligados a
uma lembrança que pode ser uma lembrança pessoal, mas também
pode não ter apoio ao tempo cronológico. Pode ser, por exemplo, um
lugar de férias na infância que permaneceu muito forte na memória
de pessoas, muito marcantes, independente da data real em que a
vivência se deu.

Percebe-se que os locais especiais ligados a uma lembrança podem ser pessoais,
podendo ou não, ser significativo para o outro. Casas, igrejas, servem de apoio à memória e
apresentam-se como os “lugares de comemoração”. Como citado anteriormente, os lugares de
memória podem ser reconhecidos em determinados objetos. Bosi (1987) registra os “objetos
biográficos”, que têm um significado especial para as pessoas que os guardam. Assim, muitas
pessoas ainda possuem o hábito de “arquivar a própria vida”, guardando objetos que tiveram
significados especiais durante suas existências.
Desta forma, documentos como fotografias, brinquedos, cadernos escolares,
bilhetinhos, santinhos, boletins e o nome registrado na página do Livro de Honra, podem
apresentar-se como evocadores de memórias dos sujeitos, constituindo-se como parte
integrante da cultura escolar.

O Livro de Honra enquanto documento da cultura escolar
Nesta seção, apresenta-se o Livro de Honra enquanto um documento que faz parte da
cultura escolar do educandário Manoel Gomes Baltazar. Nesse sentido, é necessário fazer uma
relação com as teorizações de Mogarro, que assevera:

As escolas são estruturas complexas, universos específicos, onde se
condensam muitas das características e contradições do sistema educativo. Simultaneamente, apresentam uma identidade própria, carregada de historicidade, sendo possível construir, sistematizar e
reescrever o itinerário da vida de uma instituição (e das pessoas e ela
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ligadas), na sua multi-dimensionalidade, assumindo o seu arquivo papel fundamental na construção da memória escolar e da identidade de
uma escola. (2006, p.73).
A reflexão, aqui proposta, será norteada pelos conceitos de cultura escolar discutidos
por Julia:

A cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas
que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação
desses comportamentos; normas e práticas coordenadas à finalidade
que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (2001 p.10-11).
Os documentos escolares, a saber, carteira de estudante, diário do professor, cadernos, matrícula, boletim, ata de reuniões, livro negro, Livro de Honra, livro de ocorrências e outros, constituem-se como parte da cultura material escolar. Esses documentos são carregados
de informações e sua análise propicia reflexões diversas acerca das práticas pedagógicas e culturais da época em que foram construídos.
A cultura escolar materializada no Livro de Honra, cuja produção foi feita manualmente pelos educadores, religiosas e educando/as, retrata o “controle” que a escola exerce nas infâncias.
É importante lembrar que, segundo os estudos de Boto (2002), a escola contribuiu
para a categoria criança-aluno, para o “adestramento” das crianças e a construção do objeto
infância. A autora também afirma que a entrada das crianças na escola, além de tolher a espontaneidade, não permitia que vivesse e sentisse a infância “Quanto mais frágil a criança fosse, mais predisposta estaria ao bem” (2002, p.33).
Contudo, a partir da análise do referido documento, percebe-se que para esse “adestramento” a escola necessitava se utilizar de dispositivos e um desses trata-se do Livro de Honra, que parece ter inibido a espontaneidade das crianças e as tornava mais dóceis, ou seja,

[...] cria-se um conjunto de procedimentos da administração simbólica
da infância, entre eles, um conjunto de regras sociais criadas para
protegerem a infância limitam e as constrangem numa variação entre
o permitido e o proibido. (Sarmento, 2004, p.04).
Compreende-se que o documento traduzia normas e práticas exercidas pela escola e
retratava a concepção de infância, enquanto categoria aluno, da comunidade escolar referida,
no período entre os anos de 1959 e 2005.
Embora o livro pertencesse à escola sob a guarda da diretora e nunca tivesse sido
oferecido aos diversos estudantes, supõe-se que ter seu nome registrado nas páginas do mesmo, poderia significar felicidade e também representar o sonho de muitos dos estudantes e até
mesmo dos seus familiares. Pois os que lá se encontravam, pertenciam a um seleto grupo de
alunos que se destacavam na obediência e disciplina. Fato este que era motivo de orgulho porque despertava sentimentos como o de admiração, de louvor, o que se configurava como uma
premiação.
De acordo com Moraes (2010) a premiação, acontecia em dias festivos na escola, geralmente nos dias de comemoração à Pátria, eram chamados os “bons alunos” considerados
“exemplos” da escola para assinar o Livro de Honra. Pode-se perceber que essa prática peda-
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gógica pertencia a uma das diversas estratégias de reprimir e também de “educar”, utilizada
para “moldar” o comportamento dos/as estudantes e institucionalizar as infâncias.

“Escavando” o Livro de Honra
Como quem escava na busca de tesouro, adentramos no solo documental, procurando
nas páginas do Livro de Honra indícios que tragam marcas da cultura escolar e memória da
época.
O documento se apresenta num formato de caderno encapado com papel camurça
vermelho, faz uso de textos confeccionados manualmente e imagens. Traz em sua primeira página a seguinte abertura: “Contém este livro cincoenta folhas numeradas e todas por mim rubricadas de meu uso particular e servirá para nele se lançarem as assinaturas dos alunos do
Grupo Escolar Manoel Gomes Baltazar de Maracajá, município de Araranguá”, datado em 15 de
dezembro de 1959 e assinado pela diretora Irmã.

Figura 1- Primeira página do Livro de Honra

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011

O livro foi se constituindo através de registros anuais, sendo que somente alunos/as
obedientes e disciplinados/as o assinavam, conforme o cabeçalho do ano de 1960 que cita: “Pela obediência e disciplina que souberam ter durante o ano letivo, os alunos abaixo mencionados
tem a “honra” de aqui nesta página gravar seu nome”. Em seguida, os/as alunos/as que atenderam aos critérios mencionados assinam de próprio punho seu nome, escrevendo ao lado a
série que frequentavam.
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Figura 2 – Página do Livro com assinaturas
dos/das alunos/as e respectivas séries

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011
Entende-se que é também no ambiente escolar e nas relações sociais que os sujeitos se
constroem ao longo da vida. A produção de identidades se dá nas muitas instâncias e espaços
sociais como a escola, por exemplo, que produz e reproduz identidades, diferenças e desigualdades, formando com isso um mecanismo vigilante e excludente.
Com base nisso, é preciso refletir acerca dos possíveis sentimentos daqueles educando/as que não tiveram seus nomes registrados no referido livro, por não se enquadrarem nos
critérios estabelecidos. Além disso, não ficam expostos claramente no documento analisado, os
critérios e os quesitos utilizados na avaliação e promoção dos meninos e meninas para serem
merecedores do registro de seus nomes no Livro.
Nesse sentido, percebe-se que a desigualdade e o gênero separam e classificam os
sujeitos. Tratando-se das relações de gênero nos ambientes escolares, pode-se refletir sobre o
Livro de Honra à luz do que expõe Louro:

Em sua materialidade física, o prédio escolar informa a todo/as sua
razão de existir. Servindo-se de recursos materiais, de símbolos e de
códigos, a escola delimita espaços, afirma o que cada um/a pode ou
não pode fazer, separa e institui. Para aqueles e aquelas que são admitidos no seu interior, a escola determina usos diversos do tempo e
do espaço, consagra a fala ou o silêncio, produz efeitos, institui significados. (1999, p.87).
A escola delimita espaços e também a produção de identidades e suas consequências
nesses espaços e nos dispositivos utilizados por ela para honrar determinados educandos/as,
produz com isso lugares e destinos sociais que se reproduzem na sociedade.
Abaixo demonstramos uma tabela organizada a partir dos anos assinados no Livro de
Honra, contendo a quantidade de meninas e de meninos que assinaram o livro ao longo dos
anos (1959 a 1968 e 2003 a 2005), demonstrando com isso que esse espaço era destinado para poucos/as educandos/as.
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ANO

Tabela 1 – Quantidade de meninas e de meninos que assinaram o Livro
MENINOS
MENINAS
TOTAL

1959

04

08

12

1960

03

07

10

1961

06

06

12

1962

18

04

22

1963

10

08

18

1964

14

10

24

1965

11

24

35

1966

11

12

23

1967

22

21

43

1968

15

13

28

2003

19

23

42

2004

13

25

38

2005

09

25

34

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelas autoras
Para melhor visualização dos dados obtidos nas páginas do Livro de Honra, foi organizado um gráfico, a fim de compreender o que essas informações representam:

Gráfico 1 – Dados comparativos

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelas autoras
Com base no exposto observa-se, tanto na tabela quanto no gráfico, que um número
maior de assinaturas era o de meninas, demonstrando com isso que as meninas apresentaram
um comportamento mais baseado na obediência e na disciplina, condizente com as regras e
normas de conduta impostas pelo educandário e consequentemente pela própria sociedade.
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Supõe-se também que os meninos tentavam resistir às ordens e às imposições que
lhes eram feitas, por isso aparecem menos assinaturas dos mesmos no Livro.
Tais relações escolares influenciam a construção da identidade de gênero desses meninos e meninas. Conforme aponta Sparti (1995, p.8) o “ser homem e o ser “mulher” não são
conhecimentos que a criança elabora sozinha, mas são construídos nas interações sociais da
criança com a família, com a escola e com outras instituições sociais”.
Igualmente, é preciso lançar olhares para além do que está exposto. Números, datas,
recortes de revista, letras desenhadas, séries escolares, assinaturas e desenhos expostos nas
páginas do Livro de Honra do educandário Manuel Gomes Baltazar representam muito mais do
que simples inscrições, pois são construídos historicamente e concebem a intencionalidade daqueles que os representaram.

As imagens presentes no Livro de Honra do educandário Manoel Gomes Baltazar e
suas intencionalidades

Pode-se também analisar o conteúdo do Livro de Honra como um espaço ocupado pelas linguagens artísticas. A linguagem da arte como qualquer outra é um sistema simbólico que
utiliza signos, ou seja, representações.
Conforme Martins (1998, p.39) “para que o signo seja utilizado/manejado por nós
como signo de algo, ele tem de ter esse poder de representação, ou seja, estar no lugar do
objeto, para torná-lo presente a nós através de uma presença”. Operar simbolicamente significa
perceber e interpretar os signos reconhecendo que os objetos persistem independentes de sua
presença física imediata. Os símbolos possibilitam reapresentar o mundo a partir das relações
que o sujeito estabelece consigo mesmo, com os outros, mediados pela imaginação e pela cultura.
De modo geral, historicamente a arte tem sido utilizada nos espaços e documentos
escolares como função decorativa principalmente nas produções de desenho e pintura. Isso
muitas vezes desfavorece a relevância de sua importância no currículo. Neste sentido, entendese que a arte é importante tanto na escola, quanto fora dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade. Porém, a
utilização da arte no Livro de Honra não se faz meramente ilustrativa, pelo contrário, vem carregada de intencionalidades, e nessa encontram-se signos e símbolos que refletem os diferentes repertórios dos autores e seus vínculos com as concepções religiosas. Embora não foi
possível encontrar indícios que evidenciam a autoria das imagens desenhadas, mesmo assim,
fica evidente que os desenhos se afirmam como expressão pictórica de uma determinada cultura.
Percebem-se, na parte superior de algumas páginas, imagens desenhadas e pintadas
à mão, seguidas por registros anuais. Algumas vezes essas imagens ocupam todo o espaço da
página, assim os registros seguem na página seguinte.
Essas imagens estão compreendidas entre os períodos de 1959 a 1968, evidenciando
a influência do catolicismo nas práticas pedagógicas, pois retratam principalmente anjos, símbolos cristãos como o trigo e a uva; além de outros símbolos, como o mapa referenciando o Estado Brasileiro, o bico de pena, cadernos e caneta tinteiro, simbolizando a escrita como elemento
da escola. Em algumas partes encontra-se a frase “Honra ao Mérito”, junto às imagens.
Nos anos compreendidos entre 1969 e 2001, nenhum registro foi realizado no Livro de
Honra. O mesmo volta a fazer parte do cenário escolar e passa novamente a ser utilizado com a
finalidade de registro somente entre os anos de 2002 a 2005. Nesse período, as imagens correspondem a recortes de fotografias de revistas, tendo como temática a imagem idealizada de
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professora ao centro, cercada por estudantes em clima de harmonia e felicidade. Também há
modificação quanto a escolha do critério utilizado à “honra de assinar o Livro” agora focado na
aprendizagem como explicita a seguinte abertura: “Ficam registrados no Livro de Honra, os
Alunos que se destacaram na Aprendizagem 2004”.
Figura 3 – “Os alunos destaques na aprendizagem”:

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011
As imagens recortadas, muito provavelmente, de revistas são impressões fotográficas
atuais que trazem meninos e meninas igualmente uniformizados e/ou que carregam mochilas
nas costas, assim, interpretados como estudantes. As autoras Vidal e Abdala, para elucidar os
questionamentos acerca do uso da fotografia, escrevem:

Sobre a monumentalidade dos documentos, fizeram recair sobre a
imagem o questionamento acerca da intencionalidade de sua produção. Indagações sobre o quê, quem, por que e qual os interesses do
registro de um determinado instantâneo foram indicadas como constituintes da prática historiográfica, na assunção de que as imagens do
ontem não são neutras, mas produzidas com o objetivo de legar ao
futuro certas representações do presente. (1984, p.33).
No entanto, surge um questionamento: Por que não foi utilizada uma fotografia
dos/as estudantes contemplados/as com suas assinaturas no Livro de Honra como registro oficial ao invés do uso simbólico e representativo do recorte de revista?
Para melhor entender as intencionalidades no uso das imagens presentes no Livro de
Honra se faz indispensável analisá-las. Afinal, somos seres simbólicos, e isso faz com que sejamos capazes de criar e interpretar símbolos, lendo o mundo por meio de sistemas de representação.
Partindo desse pressuposto, foi proposta uma reflexão acerca do signo anjo, já que
sua presença se faz constante no Livro de Honra. É possível, interpretar a imagem como a representação de um anjo de acordo com um imaginário construído sob a influência da cultura
religiosa católica e também da infância dócil, da criança pura e sem pecado. Nesse desenho,
percebe-se que os anjos encontram-se numa espécie de arquivos, provavelmente selecionando
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aqueles “alunos bons”, que respeitavam os professores e os pais, para subirem até o reino dos
céus quando morressem.
Figura 4 – Anjos nas nuvens com arquivos, página 06.

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011

As imagens de anjos ilustram a presença da influência religiosa, mais especificamente
a do catolicismo na cultura escolar da época. Tal prática evidencia o pensamento generalizado
de que todos/as os/as educandos/as pertencem a referida religião, desconsiderando, assim, a
existência da pluralidade religiosa existente naquela época.
Essas imagens chamam a atenção por fazerem referência ao céu como se fosse um
lugar idealizado por todos/as. Uma delas contém alguns anjos sentados, estão reunidos ouvindo
uma leitura que está sendo feita por outro anjo, que se encontra em pé. Todos estão rodeados
por estrelas que reafirma o céu como espaço. No entanto, um deles tem um olhar observador
para baixo, a Terra. Trata-se de uma imagem persuasiva onde indica que todos os atos são
vistos e analisados pelos anjos, que são uma espécie de “ajudantes” ou “vigilantes” que contam
para o Deus supremo sobre todas as coisas que são feitas, ou seja, era preciso se comportar se
quisessem ir para o céu.
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Figura 5 – Anjos na página 07 do Livro de Honra

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011
Na perspectiva cultural religiosa incutida nas práticas pedagógicas da época, através
da simbologia que salienta a importância de relembrar que Jesus Cristo derramou seu sangue
para nos salvar, fica evidente que o indivíduo deve ser merecedor do céu, para isso, utilizam-se
os signos trigo e uva, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo.
Quanto às imagens para a Igreja Católica, Rabelo (2007 apud Moraes, 2010, p. 232),
afirma que:

[...] a imagem sempre ocupou um papel importante para a conversão
dos católicos. Cabe lembrar que a Igreja Católica, há séculos, já se
posicionou a respeito do uso de imagens em seus templos. Para a
Igreja, as imagens deveriam estar a serviço do dogma e da propagação da fé católica. Além disso, deveriam produzir as histórias e mistérios da redenção e servir à instrução religiosa do povo.
Assim interpretados, estes signos são símbolos cristãos, ou seja, qualquer cristão ao
ver representado o trigo e a uva não os entenderão apenas como alimentos, mas os ressignificarão a partir da simbologia que carregam.
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Figura 6 – Símbolo Cristão. Página 11º do Livro de Honra

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011
A inscrição JHS que significa Jesus Cristo, encontrada no centro da imagem acima,
não deixa dúvida de quanto a sua investidura é religiosa.
Percebe-se também que as imagens encontradas no Livro de Honra evidenciam as
concepções de infância da época.
Os anjos cuidadosamente desenhados e pintados com cores suaves possuem feições
semelhantes às feições das crianças, no entanto, não é possível perceber os gêneros nas imagens. Entretanto, torna-se possível diferenciá-los das “crianças”, pois os mesmos possuem asas
nas costas, auréolas sobre a cabeça e estão vestidos com túnicas. As crianças aparecem representadas de maneira dócil, expressando fragilidade e sempre fazendo uso de objetos da cultura
escolar. Nas ilustrações, a figura do anjo, normalmente, aparece acompanhando o educando
ainda criança em carteiras escolares ou bancos para leitura.
Essa visão romântica percebida nas imagens representativas da criança surge sob influência do filósofo Jean Jacques Rousseau (1712-1778), conforme Pinto:

Para ele, a criança é um ser bom e puro, facto que o torna importante
em si mesmo e, como diz em A Nova Heloisa, merecedor de piedade,
de protecção e de amor. Para ele, a primeira educação deve ser puramente negativa e natural, ou seja, de preservação da inocência e
espontaneidade infantil. Consiste, por isso, ‘não em ensinar a virtude
nem a verdade, mas em garantir o coração contra o vício e o espírito
contra o erro’. (apud Sarmento, 1997, p.41).
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Figura 7 - Anjo e estudante. Página 10º do Livro de Honra

Fonte: Arquivo virtual CEMESSC, 2011
A imagem acima traz implícita a ideia de que as crianças têm a proteção divina sugerindo, assim, uma generalização da infância.
Conforme Franklin,

A infância não é uma experiência universal de qualquer duração fixa,
mas é diferentemente construída, exprimindo as diferenças individuais
relativas à inserção de gênero, classe, etnia e história. Distintas culturas, bem como as histórias individuais, constroem diferentes mundos
da infância. (apud Sarmento e Pinto, 1997, p.17).
A criança sempre existiu, porém a concepção de infância como construção social passa a existir a partir do final do século XVII e início do século XVIII.

As conclusões de Ariès sobre a história da infância tiveram um grande
impacto nos meios acadêmicos e da educação e foram sem dúvida
trabalhos em diversas latitudes, mas que suscitaram igualmente algumas objeções que não tiram, no entanto, a este historiador o mérito de nos ter proporcionado a consciência de que aquilo que parecia
um fenômeno natural e universal era afinal o resultado de uma construção paulatina das sociedades moderna e contemporânea. (Pinto,
1996, p.37).
Entretanto, tem se evidenciado a expressão da relevância social da infância especialmente no fim do século XX por meio da apresentação de programas mediáticos, da investigação
e de relatórios sobre aspectos específicos da situação sobre a infância.
Segundo Pinto, o autor John Locke (1632-1704), “apresentou uma teoria que iria mudar durante muito tempo as concepções, atitudes e práticas relativamente às crianças e à sua
educação”. Com base na afirmação de Locke, Pinto descreve:
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Trata-se da Teoria da tábula rasa, segundo a qual o ser humano recém-nascido seria como uma espécie de superfície de cera maleável,
onde os adultos poderiam ‘escrever’ aquilo que julgavam necessário
ao seu desenvolvimento. Locke alerta para a especial atenção que deve merecer esta ‘folha em branco’ aos que mais de perto são responsáveis por tal ‘escrita’: os pais e os mestres-escolas. Neste seu
trabalho, perpassa uma visão das crianças que se poderia caracterizar
como ‘utilitarista’, à qual não será alheio o quadro filosófico-religioso
do protestantismo, e que se poderia resumir nesta ideia: importa cuidar da proteção e formação dos mais pequenos, para que se tornem
cidadãos ativos e civilizados, alfabetizados e racionais. Talvez mais
importante, ainda, neste filósofo, é a ênfase que coloca no papel das
circunstâncias, ou seja, do meio ambiente, na educação infantil. (apud
Sarmento e Pinto, 1997, p. 40).
De acordo com a teoria da “tabula rasa” é desconsiderada a participação social da criança, o direito à escolha e às decisões sobre si mesmas, além de não se levar em conta a questão sentimental e afetiva.
Desse modo, a escola como sendo a primeira instituição criada por excelência para a
infância enquanto uma categoria social traz consigo o paradoxo de que as crianças são o futuro
do mundo, tendo como condição um presente de opressão e desigualdades, onde as diferenças
sociais, de gênero, de classe, de poder são reproduzidas dentro da escola e seguem com a criança ao longo de suas relações sociais.

Considerações Finais
A expectativa com o presente texto era a de refletir sobre a concepção de infância, as
relações de gênero e as influências da religião católica incutidas no dispositivo pedagógico ora
analisado, entendendo-o como parte integrante da cultura escolar.
Entretanto, a partir do contato com o Livro de Honra, disponibilizado por meio de arquivo digital do CEMESSC, cotejando com o referencial teórico e discussões trazidas pela disciplina de Cultura Escolar e Educação Patrimonial: Identidade e Cidadania3 foi possível perceber
que esse documento se configura como “guardião” de uma pequena parte da memória coletiva
e individual dessa instituição, o qual servirá como instrumento para analisar historicamente a
cultura escolar da época.
Sob esse viés, sabe-se que a comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo
não ocorrem apenas por meio da palavra. Muito do que sabemos da história e sobre a cultura
dos povos e épocas são conhecimentos que obtivemos por meio de suas artes, seus artefatos,
seus registros. Contudo, faz-se necessário refletir acerca dos documentos, analisá-los com minúcia, a fim de entender melhor os objetivos contidos nas entrelinhas dos registros dessas práticas pedagógicas.
Não obstante, é possível notar que tal dispositivo pedagógico atuava como instrumento de vigilância, uma vez que tais alunos/as precisavam se submeter às regras e aos conjuntos
de normas e condutas incutidas pela instituição, ficando nítida a intervenção dos adultos no
processo de formação das crianças, no que se referia à educação, à religiosidade e à construção de gênero.
A análise do documento não encerra nesse artigo. Fica o convite para refletir acerca
dos futuros desdobramentos e sobre os critérios adotados pelas instituições escolares a respeito
dos documentos e serem salvaguardados. Este estudo é um convite para refletir sobre qual a
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razão que motivou as diretoras e professoras do educandário Manoel Gomes Baltazar a guardarem esse documento chamado de Livro de Honra.
Por fim, o presente estudo não teve o propósito de encerrar o debate, mas sim de
abrir novas possibilidades de investigação e escavações norteadas pela perspectiva da cultura
escolar. Reconhecemos que este ensaio contém limitações e que exigirá entrelaçamento com
futuras pesquisas, dessa forma, sugerimos que o referido dispositivo seja aprofundado com
estudos das memórias escolares dos/as atores/atrizes revelados/as no Livro de Honra.
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NOTAS
1

O presente artigo foi elaborado para a conclusão da disciplina “Cultura Escolar e Educação Patrimonial:

Identidade e Cidadania”, no Programa de Pós-Graduação na Universidade do Extremo Sul Catarinense –
UNESC. Criciúma/SC – Brasil. Sob a orientação das Professoras Doutoras Giani Rabelo e Marli de Oliveira
Costa.
2

O site do acervo virtual do Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina está em processo

de construção. O acesso a esse acervo foi possível graças às professoras da disciplina citada
anteriormente, pois as mesmas são idealizadoras do projeto.
3

Disciplina oferecida pelas professoras Doutoras Marli de Oliveira Costa e Giani Rabelo no Programa de

Pós-Graduação na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. Criciúma/SC - Brasil.
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A educação de infância não é apenas um bem social e educativo. É também um bem cultural,
porque a cultura pressupõe aprender ao longo da vida, requer curiosidade intelectual e capacidade de resolução de problemas, implica a usufruição estética inscrita no quotidiano, exige a
radicalidade de uma postura ética. Cultura quer também dizer e reconhecer a existência de sociedades plurifacetadas, multiculturais, onde se afirma a diferença mas se garante a igualdade
de oportunidades. É esta a realidade da sociedade pós-moderna portuguesa e, simultaneamente, a sua potencialidade. Daí considerarmos que a qualidade da educação de infância num país
pode ser caminho para uma sociedade mais humana e mais justa. Considerando a educação de
infância como o começo de um processo de educação e formação que se desenvolve ao longo
de toda a vida, espelho do desenvolvimento de um país, relacionou-se a educação de infância
com políticas de promoção das mulheres, de educação de adultos, de erradicação da pobreza e
de descrever ampla e sistematicamente o notável esforço desenvolvido pelo governo português
na promoção deste nível educativo.
Não obstante as diferentes designações que a Educação de Infância foi assumindo ao longo do
tempo na História da Educação, bem como na legislação, quer de Portugal, quer de diferentes
Países (Educação Infantil, Educação Pré-Escolar, Asilos Infantis, Creches, Escolas Maternais,
Escolas Infantis, Jardins de Infância, Infantários), segundo Cardona (1997, p. 21) “…ao longo
da sua evolução, podemos observar diversas oscilações em relação ao papel e à especificidade
atribuída a este nível de ensino, podendo constatar-se a existência de diferentes conceções
subjacentes à expressão Educação de Infância”. Registam-se, em primeiro lugar, preocupações
assistenciais ao longo dos séculos XVIII-XIX e mais recentemente preocupações educativas e
socializadoras. Nos nossos dias, Vasconcelos (2003, p. 20) refere que
a escolha da terminologia – Educação e cuidados para a infância –
pressupõem uma perspectiva integrada e coerente, implicando políticas articuladas comuns à faixa etária dos 0 aos 5/6 anos por parte do
ministério que tutela a educação e não a partir dos 3 anos, tal como a
legislação portuguesa prevê.
Também a OCDE (2001, p. 14) considera que
a educação e cuidados para a infância inclui todos os contextos que
proporcionam cuidados e educação para as crianças antes do ingresso
na escola obrigatória, independentemente do tipo de estabelecimento,
horário de atendimento, financiamento, ou conteúdos programáticos.
O período da pequena infância é, em geral, definido como abrangendo a faixa etária que vai dos 0 aos 8 anos de idade.
A opção por este tema na proposta desta pesquisa coloca-o como Educação formal destinada
às crianças dos três aos seis anos de idade, antes da entrada na Escola Primária, hoje designada, Escola do Ensino Básico – 1º Ciclo.
Acreditamos que proporcionar uma educação pré-escolar como bem social, educativo e cultural,
é um projeto de cidadania, reconhecendo o valor da infância e considerando as crianças como
pequenas cidadãs de pleno direito, capazes de participar ativamente na melhoria da sociedade.
Fá-lo-ão se assegurarmos desde a mais tenra idade uma real qualidade educativa para as instituições que as servem. Só assim o projeto do alargamento, expansão e desenvolvimento da
educação de infância em Portugal se deverá constituir em «verdadeiro contacto mobilizador».
Tentar perceber toda esta trama, é um exercício concreto, onde
a problematização é contínua, acompanhando o trabalho todo: é o
movimento constante que vai do empírico á teoria e vice-versa, demandando a elaboração ou reelaboração de noções, conceitos, categorias de análise, porque tais elementos, por mais abstractos que
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sejam, surgem de engajamentos empíricos e do diálogo com evidências (Vieira et al., 1989, p. 38).
Com este estudo procuramos inverter esta tendência valorizando a historiografia escolar local,
evitando assim o erro de se considerar o nacional como um todo homogéneo. Felizmente que
os estudos locais/regionais estão em franca expansão e são, no nosso entender, promotores de
conhecimento científico sobre a criança e o seu desenvolvimento. A ideia de que a educação é
direito de todos, inclusive, das crianças dos zero aos seis anos, tem contribuído para a expansão de estudos sobre Educação de Infância, um campo onde nos últimos anos tem havido um
aumentar de incursões, destacando-se entre outros as obras de Gomes (1977) e Cardona
(1997).
Até ao início da década de sessenta a História da Infância e a História da Educação pareciam
ser dois campos distintos e inconciliáveis de pesquisa, um cenário que parece mudar, após a
publicação, em França (1960) e nos E.U.A (1962), do livro de Philipe Ariès, sobre a história social da infância e da família, intitulado A criança e a vida familiar do Antigo Regime.
A partir da publicação desta obra, verificou-se no seio dos historiadores da educação um manifesto interesse pelo tema da infância. Até então, segundo Finkelstein (1986, p. 21),
sólo muy pocos Historiadores han sido sistemáticos en una tentativa
de conectar la História de la infancia y la formación de los niños con la
História de la educación, centrándose en los aprendices y el aprendizaje como aspectos fundamentales en el estudio de la História educativa.
Para Ariès a História da Infância e a História da Educação estão relacionadas tanto conceptual
como socialmente
la História de la infancia y la História de la educación estaban conectadas de modo inextricable, y en varios niveles. En primer lugar, estaban conectadas conceptual y psicológicamente. En segundo lugar,
estaban relacionadas en el tiempo. En tercer y último lugar, estaban
unidas social e institucionalmente. Tanto Ariès como De Mause enfatizaron la simultaneidad en el tiempo del descubrimiento o reconocimiento de la infancia moderna y de la aparición de instituciones
protectoras donde cuidar y formar a la generación más joven (Finkelstein, 1986, p. 20).
Depois de organizar e analisar a bibliografia em torno desta problemática, Simonetta Ulivieri
(1986) conclui que os Historiadores, até à década de oitenta, não privilegiavam a criança nas
suas pesquisas. Segundo a autora, o enfoque da história social não chegou apenas com atraso,
existiu, também, uma certa indiferença em relação ao tema, "muchas veces se relega la História de la família al sector de estudios sociológicos, [...], la História de la infancia, en fin, aún no
se han abordado directamente y a fondo, sino tan solo en artículos o estudios cronológicamente
sectoriales" (Ulivieri, 1986, p. 48). E continua a afirmar, que não se estuda a crianza,
como objeto de examen histórico en sus condiciones reales de vida,
que en muchos casos son condiciones de supervivencia.
Para esta autora, a falta de uma História da Infância e o seu registo
historiográfico tardío "son un indicio 'de la incapacidade por parte del
adulto de ver al niño en su perspectiva histórica, (...) cabe decir que,
al no existir el niño con todas sus características infantiles, tampoco
existía su História (Ibíd., p. 4848).
Somente nos últimos anos, o campo historiográfico rompeu com as rígidas regras da investigação tradicional, institucional e política, para abordar temas e problemas vinculados à história
social. Narodowski (1994) centra as suas análises na relação entre infância, poder e Pedagogia,
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na sua tese de doutoramento, publicada sob o título Infância e poder: la conformación de la
pedagogía moderna. Identifica um núcleo de consenso entre os Historiadores acerca da definição de infância e defende que é um fenómeno histórico e não meramente natural, cujas "características no Ocidente Moderno podem ser esquematicamente delineadas a partir da
heteronomia, da dependência e da obediência ao adulto em troca de proteção" (Narodowski,
1994, p. 73).
Vilhena (2002, p. 9) afirma que a cada momento histórico correspondem determinadas conceções de infância, modeladas pelas ideias filosóficas, políticas e religiosas predominantes, cujas
raízes se encontram no passado e que por sua vez servirão de base para conceções futuras:
As conceções de família, maternidade ou infância que vigoram atualmente, no mundo ocidental,
são produto de uma (re) construção destes conceitos, ao longo do tempo, pois estas não constituem realidades naturais e universais, existentes desde sempre, mas sim realidades históricas
sujeitas a variações sociais e culturais.
Ariès (1978) refere que a infância como período específico, com direito a tratamento próprio
esteve ausente durante grande período da História da Humanidade. Da mesma forma, em Portugal, são escassos os estudos sobre a criança antes dos sete anos de idade; as informações
existentes estão dispersas e os dados estatísticos são pouco precisos.
Para um melhor enquadramento apresentamos alguns dados que consideramos importantes
para o contexto deste estudo.
Podemos dizer que em Portugal a preocupação com a assistência social começou em1458 com
a criação das Misericórdias criadas pela rainha D. Leonor e estenderam-se por todo o país, tendo desempenhado ao longo dos tempos, até à atualidade, um importante papel no campo da
assistência social e no campo pedagógico/educativo. No campo do apoio à infância destacamos
os primeiros passos que foram dados através da organização e legalização da Roda dos Expostos que deram também uma importante resposta num determinado período da nossa história às
crianças vitimas sociais. Expostos ou enjeitados eram as crianças abandonadas na "roda" ou
lugares públicos. A Roda era um cilindro de madeira, granito ou de outro material, giratório
aberto num local e colocado verticalmente nas portarias dos conventos ou outras instituições
legalmente criadas. Em Portugal a Roda dos Expostos foi reconhecida oficialmente em 1783 por
carta régia de 24 de Março de 1783 e criadas em todas as cidades e vilas do Reino. Mas apenas
em 1852 é legalizado o abandono de crianças nas rodas; as Rodas dos Expostos são extintas
em Portugal no ano de 1888.
Só em 1834 é criada a primeira Instituição para crianças “Sociedade das Casas de Asilo de Infância desvalida de Lisboa” com o objetivo de “dar proteção e educação às crianças pobres de
ambos os sexos desde que tenham acabado a criação de leite” (Gomes, 1977, p. 20). Entre
1834 e 1897 foram criadas 12 destas casas. Em Bragança foi criado o Asilo Duque de Bragança
no ano de 1867 destinado “a proteger, instruir e educar moral, civil e religiosamente as crianças
desvalidas” (Diário de Lisboa 14.08.1867) que ainda hoje funciona, embora com outra designação. No ano de 1878 criaram-se em todo o país “Asilos de Educação” para crianças dos 3 aos 6
anos de idade. Só a partir da década de 1880 é que se começaram a designar de Jardim de
Infância; No ano de 1880 é criado um Jardim de Infância no Porto – Colégio Pestalozzi e apenas em 1882 é criado um Jardim de Infância em Lisboa seguindo o método de Froebel. Em
1891 é obrigatória a existência de creches nas fábricas com mais de 50 trabalhadoras (decreto
de Lei 10 de Fevereiro de 1890).
No período da 1ª República a Educação de Infância teve um franco desenvolvimento que viria a
ser interrompido com o Estado Novo com a extinção de todas as instituições oficiais de Educação Pré-escolar em Portugal no não de 1937. O Estado Novo, regime autoritário cujo lema era
Deus, Pátria, Família, e que pouca ou nenhuma importância dava à educação e assistência préescolar ao não apoiar a criação de nenhum jardim de infância da rede pública, tendo entregue
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esta faixa etária à obra das mães pela educação nacional que pouco mais faziam que distribuição de roupas pelas crianças pobres.
É neste contexto que em 1934 abre uma escola primária e em 1958 a pequena aldeia de Carção inaugura um Jardim de Infância particular.
Carção - localidade onde se desenvolve este estudo, trata-se de uma pequena aldeia do Concelho de Vimioso e Distrito de Bragança. A preocupação com as crianças até à idade de seis anos
já vem de longe neste concelho. No ano de 1783 aparecem referências num mapa do estabelecimento onde se refere que se estabelecerão nas cidades e vilas as casas de enjeitados da Câmara de Miranda, entre várias refere-se que em Vimioso concorreram Outeiro, Algoso e São
Ceriz. Em 1837 a Junta Geral do Distrito de Bragança delibera a criação de uma Roda de Expostos em cada sede de Concelho. Foi então que nesse ano se criou da Roda dos Expostos em
Vimisoso e Outeiro. Em 1851 são transferidos para Bragança um número significativo de expostos de Outeiro. Em 1853 o Conce1ho de Outeiro é extinto e a sua Roda é incorporada à de Bragança. Em 1870 dá-se a suspensão da roda de Vimioso. Em 1872 a Junta Geral do Distrito de
Bragança extinguiu todas as rodas do Distrito, substituindo-as por uma, Roda-hospício a funcionar no Asilo Duque de Bragança e aprovou a proposta para a criação de uma creche anexa ao
Asilo.
Carção era uma das freguesias mais populosas do Concelho de Vimioso, contando com perto de
2000 habitantes no ano de 1960. Era também uma das mais pobres, porque o solo montanhoso
era pouco fértil. Mas, tinha tido os seus tempos áureos, altura em que apenas uma pequena
parte da população vivia da agricultura. A outra parte dedicava-se à indústria manual dos curtumes, ao comércio com as povoações vizinhas e à recovagem, que chegava até à cidade do
Porto. Camilo Castelo Branco refere-se por diversas vezes, nas suas obras, aos Recoveiros de
Carção.
Porém, a indústria extinguiu-se quando os coiros começaram a ser preparados em fábricas mecânicas. O comércio foi regredindo, à medida que as povoações vizinhas abriram estabelecimentos e as feiras diminuíram de importância. A recovagem era feita em mulas e machos e
carros-matos; veio depois a desaparecer com os novos meios de transporte como, por exemplo,
o comboio, o camião e o autocarro. Desta forma, parte da população, certamente a melhor dotada e mais válida, deslocou-se com o seu comércio para as aldeias, vilas e cidades da Província
e a outra parte para o Brasil, Argentina, África e outros pontos do globo. Na aldeia, ficaram somente os lavradores, e outras pessoas que, por, circunstâncias várias, de lá não puderam sair.
Assim, Carção que outrora tinha sido rica, pela sua Indústria e grande comércio, viu-se sem
estas fontes de riqueza e, consequentemente as novas gerações que não puderam emigrar começaram a viver pobremente. Houve porém uma numerosa família - Os Santos, mais conhecida
pelos "Os Preparados" (8 irmãos: 5 rapazes e 3 raparigas), que tendo emigrado para o Brasil
para onde levaram a indústria de curtumes e lá aperfeiçoaram, modernizaram e desenvolveram,
tiveram melhor sorte e em pouco tempo, fizeram fortuna considerável. Três desses irmãos, António Luís dos Santos, Comendador José António dos Santos e David dos Santos entregaram
a fábrica do Brasil aos outros irmãos e sobrinhos, que para o Brasil tinham indo chamando, e
regressaram definitivamente a Portugal e, embora fixassem residência em Lisboa, não esqueceram a sua terra natal - Carção. Demonstrando uma especial preocupação pela escolarização das
suas gentes, e dando especial, atenção à frequência da escola pelo maior número de crianças,
repararam que nessa altura, apesar de haver, em Carção, duas escolas, uma do sexo feminino
e outra do sexo masculino, reconheceram que as escolas que restavam estavam mal instaladas
e mal apetrechadas e também eram insuficientes para a população em idade escolar. Por isso,
em 1934 decididos a alterar a situação escolar da aldeia mobilizaram esforços e influências e
com o apoio e comparticipação do estado mandaram construir um magnífico edifício escolar
com 4 amplas salas de aula com o melhor mobiliário e material escolar da altura e ofereceram
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livros e roupas às crianças pobres. A população escolar aumentou imediatamente, mas não o
suficiente no seu entender, pois havia ainda muitas famílias pobres que não enviavam os seus
filhos à escola. Não resignados com a situação e fazendo tudo para alterá-la, criaram em 1941
a Cantina Escolar, que depois da Cantina de Alijó, foi a segunda do norte, tendo comparticipado
o Estado com a quantia de 200.000$00, convertidos em fundos do Estado para que constituíssem com o seu juro, receita para a manutenção da cantina. A frequência escolar aumentou e as
salas de aula que eram 2 passaram a 3 e depois a 4. Este sucesso deveu-se ao apoio assistencial que proporcionava às crianças pobres alimentação, calçado e vestuário, além do ensino
primário. A família Santos cobria todos as anos o deficit da escola pois o juro das obrigações
(10 600$00) não chegava para a manutenção da cantina. No relatório de1956/57 dessa escola,
esse deficit foi coberto pelos donativos do Senhor comendador José António dos Santos com
7399$00. A família Santos demonstrando especial atenção pelas crianças em idade escolar e
não descansando com os seus atos de benemerência, reconhecendo que se o problema da idade escolar estava mais ou menos resolvido, não estava para as crianças desde que nascem até
aos 2 anos e dos 3 aos 7 anos. Ao demonstrar preocupação por estes níveis etários, esta família
estava a fazer história em Portugal. Por isso, julgaram absolutamente necessário ampliar a sua
obra de Assistência e mais uma vez tomando a iniciativa rara de cooperação com o estado fundaram, no ano de 1955, o Centro de Assistência Social, designado por “Casa Religiosa de Nossa
Senhora das Graças” e entregue à Congregação Religiosa Diocesana das Servas Franciscanas
Reparadoras de Jesus Sacramentado, criada no Distrito de Bragança pelo Bispo Da Diocese D.
Abílio Vaz das Neves e aprovados os seus estatutos pela Direção Geral de Assistência Social.
Com estatutos aprovados por despacho Ministerial e abrangendo os serviços assistenciais materno-infantil, fornecendo, no lactário leite às mães e crianças que precisavam, socorro urgente
às crianças no domicilio, consultas para adultos e crianças no posto clínico e Creche para Lactantes. Foi inaugurada em 25 de Agosto de 1958 com internato para meninas dos 12 aos 20
anos e Escola Infantil para as crianças dos 3 aos 7 anos, a primeira escola infantil no Concelho
de Vimioso. O projeto desta Instituição foi elaborado pelo engenheiro da Brigada Técnica da
Direção Geral de Assistência e foi aprovado pela 8ª Secção do Conselho de Higiene e Assistência Social, tendo sido comparticipado pelo Ministério das Obras Públicas. O programa de construção teve 2 fases e começou a ser construído no ano de 1960.
1º Fase:
− A Direção e Serviço Social - secretaria e arquivo, anexos para arrumações e sanitários; Posto Clínico e Lactário, sala de espera, sala de consulta, lactário e distribuição; Creche, entrada, registo, balneários e vestuário, dormitórios, sala de isolamento, sala
de estar e de trabalho, capela e anexos; - Residência do pessoal, quartos para a Superiora e irmãs, sala de estar e refeições, sala de visitas e de trabalho, capela e anexos;
2ª Fase:
− Jardim de Infância, vestuário e balneário, dormitório, sala de estar e de refeições, escola maternal e anexos; - Patronato dormitório, sala de estar e de refeições, sala de trabalhos e escola, vigilantes e anexos:
O Jardim de Infância foi inaugurado com pompa e circunstância em 25 de Agosto de 1958 pelo
Exmo. Senhor Bispo de Bragança - D. Abílio Vaz das Neves e pelo Comendador José António
dos Santos e estando presentes as principais individualidades do Distrito. De referir que funcionou alguns anos numa casa adaptada, passando depois para um pavilhão contíguo à escola
mandado construir pelo Comendador José António dos Santos enquanto a sede não era construída. De realçar que em 1960 a frequência do Jardim-de-Infância era de l00 crianças dos 3
aos 7anos (“Centro de Assistência Social de Carção Vimioso” in Mensageiro de Bragança, Ano
XIX, Nº 831, 2/9/1960:3).
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A Casa Religiosa de Nossa Senhora das Graças encerrou por volta de 1967com a saída das Irmãs Reparadoras de Jesus Sacramentado e o encerramento do Jardim de Infância.
Ao encerrar esta instituição a aldeia de Carção ficou sem Jardim de Infância e passados 4 anos,
no ano de 1971 foi fundada outra instituição com as mesmas caraterísticas designada o Centro
Social Paroquial de Nossa Senhora das Graças pelo Padre Amândio Lopes e inaugurando também um Jardim-de-Infância.
Entretanto, no ano letivo 1976/77 abriu o Jardim-de- Infância Oficial do Ministério da Educação.
Surgiram fortes rivalidades entre estas duas instituições devido à concorrência que se fazia sentir. Isto levou a que se encerrasse o Jardim de Infância oficial que viria a reabrir definitivamente
no ano letivo 1978/79 com 40 crianças matriculadas e a frequentar o Jardim de Infância (Mensageiro de Bragança, Nº 1778, 9/11/1979:5). Estas duas instituições mantiveram-se a funcionar
até aos dias de hoje.
No ano letivo de 1981/82 inauguraram-se os Jardins de Infância oficiais de Santulhão e Vilar
Seco do Concelho de Vimioso. No ano letivo de 1982/83 inauguraram-se os Jardins-de- Infância
oficiais de Vimioso e Pinelo. Depois da abertura de muitos Jardins de Infância na região, a partir
da década de 80, começamos com outro problema que será objeto de estudo de outras investigações que é o problema da desertificação e as dificuldades que acarreta.
Concluímos, Carção é uma pequena aldeia Portuguesa igual a tantas outras, que passou pelas
mesmas dificuldades que o resto do País ao longo dos tempos ou até ainda mais acentuadas.
Gomes (1977, p. 128) refere que “…só há escola, só há vida intelectual organizada, onde as
necessidades essenciais da vida estão satisfeitas”. Esta terra conseguiu resolver as suas necessidades essenciais de vida e num período onde o estado não apoiava a criação de uma escola
Nova como o Jardim de Infância, conseguiu não só abrir uma instituição destas características
como alcançou ainda abrir e manter uma escola do 1º ciclo, proporcionando assim a todos os
seus cidadãos, neste âmbito, as mesmas ou talvez melhores oportunidades que muitos Portugueses. Gomes considerava que “numa economia de subsistência, em que o homem vive inteiramente ocupado e preocupado com a satisfação das suas necessidades quotidianas mais
elementares, não há vagar, não há ócio, não há tempo livre, não há lazer, numa palavra não há
escola” (Ibid., p. 128). Apesar de todas estas dificuldades, e levada por uma forte motivação
ideológica, os cidadãos de Carção estavam conscientes das vantagens da Educação Pré-escolar
para toda uma sociedade, elemento imprescindível para a sua afirmação e modernização. Assim, esta aldeia, contribuiu para as primeiras práticas de Educação de Infância no interior de
Portugal. Não é apenas o crescimento económico e o aumento da produtividade que abrem
escolas e prolongam a escolaridade. A escola não é apenas o espelho e o reflexo da sociedade,
mas é e deve ser também o seu motor, “…sem esquecer que é a escola que permite o crescimento económico, pois esta não é possível sem conhecimentos científicos profundos e sem técnicas evoluídas que só a escola proporciona (Ibid. p. 129). Numa economia de subsistência em
que o homem vive inteiramente ocupado e preocupado com a satisfação das suas necessidades
a escola é sempre posta em segundo plano, no entanto , neste caso específico, isso não aconteceu.
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No presente estudo, toma-se como referência e como ponto de partida o surgimento do
Ensino Agrícola no Brasil. Nessa época, D. João VI sanciona o primeiro Ato Legislativo, em 23
de junho de 1812, apontando a agricultura como a mais inexaurível fonte de abundância e de
riqueza nacional pela fertilidade e extensão do solo brasileiro. A partir daí, Institutos Imperiais
de Agricultura são criadas para que haja, em cada província, uma colônia orfanológica de escola
primária, agrícola e profissional, com verbas oriundas dos cofres provinciais. No Brasil Colônia, a
agricultura surgia como um instrumento para sustentação da economia do país e, ao se cotejar
a realidade imperial com o que se processa no início da República, verifica-se não haver significativa diferença no que se refere à situação socioeconômica com a mudança de regime. A agricultura permanece em discurso como solução para os problemas que o país enfrentava.
Desse modo, o foco desta pesquisa são as iniciativas e ações voltadas para implementar o ensino agrícola nas várias regiões do Brasil, objetivando a análise das contingências sociais, políticas e econômicas que condicionaram seu surgimento, desde o primeiro Ato Legislativo
de 1812 até 1897, época do ápice da decadência da produção agrícola no Brasil, em conseqüência da abolição da escravatura, além da investigação sobre o surgimento dos Institutos
Agrícolas e Colônias Orfanológicas, primárias e profissionais, espalhados pelas regiões do país,
criadas pelos órgãos públicos com verbas dos cofres provinciais.
Para a realização do estudo, utilizamos as correspondências trocadas entre os presidentes provinciais e os ministros da agricultura; os relatórios da província ligados à educação; os
debates legislativos acerca da questão agrícola; decretos e leis; jornais oficiais, estaduais e regionais, pertinentes à investigação, assim como a bibliografia de autores que escreveram sobre
o tema em lide. Analisando essas fontes, é possível observar as linhas gerais desde os primeiros
passos pela institucionalização do ensino profissional no Brasil, delineando a trajetória da questão agrícola brasileira a partir do Brasil Colônia.
Contudo, antes da institucionalização do ensino profissional, havia uma diversidade de
formas de educação e de processos múltiplos de socialização de indivíduos e grupos sociais ao
longo do tempo, que de modo informal, instruía a população no Brasil, como assinalam Gondra
& Schueler, (2008):

A educação, como prática social e histórica, é constituída por processos educativos formais ou informais, intencionais ou não, diversificados e difusos entre os grupos sociais, como a educação familiar, as
oficinas de artistas e artesãos, os sistemas de aprendizagem do trabalho agrícola e rural, os professores domésticos ou preceptores, as associações religiosas e leigas, entre outros. Nesses processos
educativos, participaram indivíduos oriundos das classes populares,
brancos, livres, indígenas, escravos, forros e a população mestiça, não
obstante a exclusão e os preconceitos sofridos por tais grupos sociais
nas instituições formais de educação (GONDRA & SCHUELER, 2008, p.
19).
Os processos educativos a que se referem Gondra & Schueler se encontravam presentes no Brasil desde o século XIX, pelo menos. Pela heterogeneidade de sujeitos, a diversidade
de processos de ensino, de metodologias e de espaços destinados à instrução, assim como a
pluralidade dos agentes multiplicadores do saber, vê-se que se trata de práticas educativas que
permaneceram por longo tempo no Brasil. Essas práticas foram incorporadas como processo
educacional por muitas décadas, mesmo após se instituir o espaço escolar como local próprio
destinado à educação.
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Como essas práticas tiveram índios e escravos como os primeiros aprendizes de seus
ofícios, o ensino profissional e agrícola ficou marcado pelo estigma de servidão em nosso país.
A população começou a vê-lo, de forma preconceituosa, como ensino destinado aos menos favorecidos. Segundo Celso Suckow, outros fatores influíram para a cristalização dessa mentalidade:

O primeiro, de extraordinária importância, foi a entrega dos trabalhos
pesados e das profissões manuais aos escravos. Êsse fato não só
agravou o pensamento generalizado de que os ofícios eram destinados aos deserdados da sorte, como impediu, pela feição econômica
de que se revestia, aos trabalhadores livres exercerem certas profissões (FONSECA, 1986, p. 22).
De fato, a abundância de mão de obra escrava acarretava baixo custo da execução das
tarefas. É nesse contexto que se inicia a separação do ensino braçal para os pobres e desvalidos e o ensino intelectual para os filhos de colonos, ministrado pelos jesuítas. Em conseqüência
dessa dicotomia, surge o afastamento dos elementos socialmente mais altos de qualquer trabalho físico ou de profissão manual, conforme Celso Suckow comenta:

Vem, pois, dos primeiros tempos de nossa civilização a mentalidade
de desprezo pelos trabalhos que requerem o uso das mãos. Agravaram-na o fato de ter sido o desempenho das profissões manuais entregue aos escravos e o ensino de ofícios ministrado aos índios e
africanos, enquanto o de humanidades era destinado a uma camada
mais elevada da sociedade (FONSECA, 1986, p. 23).
Para Celso Suckow, tal problema poderia ser menos agravado se houvesse um espaço
comum para que todos freqüentassem, independente da classe social. Segundo ele,

amalgamaram-se todos os artífices de uma mesma profissão, quer
fossem livres, quer escravos. Era a êste agrupamento profissional que
se chamava “colégio”. Cada colégio tinha a sua assembléia, perante a
qual todos os seus componentes, livres ou escravos, eram considerados iguais (FONSECA, 1986, p. 28).
Com o objetivo de se institucionalizar um espaço próprio ao ensino profissional, a que
Celso Suckow se refere, D. João VI implantou, em 1816, o ensino das artes no Brasil, fundando
a primeira Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios.
Em seguida, foi fundada em 04 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, a escola Imperial Quinta da Boa Vista, a qual, por alguns anos, funcionou em uma casa comum das dependências do paço, até que Sua Majestade, o Imperador, já talvez no intuito de elevá-la ao grau
de aperfeiçoamento, construiu um edifício especial, feito sob todas as regras da arte e exigências de moderna pedagogia. Espaço possuidor de oficinas, distribuídas em vastos galpões divididos em compartimentos, destinados à instrução de ferraria, torno de madeira, de metais, de
carpintaria, marcenaria, sapateiro e alfaiataria e, próximo aos jardins, ensinava-se floricultura e
jardinagem. Essa escola possuía um grande diferencial em relação a muitas outras estudadas,
por oferecer, já naquela época, instruções a alunos de ambos os sexos. Seu único e especial
objetivo era educar os filhos de seus fiéis servidores, formando-os de modo a se tornarem úteis
a si, às suas famílias e à pátria.
O ensino, gratuito e obrigatório, compreendia dois cursos, o de Ciências e Letras1 e o
de Belas Artes e Ofícios2. Os programas eram amplos e organizados por mãos de mestre, em
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que as matérias seriam necessárias à sólida instrução, sendo agrupadas em escala ascendente,
de modo a acompanhar o desenvolvimento natural da inteligência do aluno. Junto às aulas,
havia as oficinas para o aprendizado de profissões úteis, como mecânica, serralheria, arquitetura e carpintaria, para rapazes, e oficinas de profissões mais delicadas, como fabricação de flores, confecção de modas, pintura e aplicação de tintas em ornamentação decorativa, para as
moças. Ambos seguiam de 9h às 14h, para os menores, e de 19h às 22h, para os adultos, com
o máximo de 100 alunos.
Dessa forma, além desse ensino profissional ser ministrado aplicando a práxis educativa
da teoria sendo posta em prática nas oficinas, valorizou-se, também, a mulher como profissional.
Em uma das partes de seu discurso, o Imperador, um idealista, profere que bastam as

humildes escolas primárias, onde os filhos de seus velhos servidores aprendem a ler aprendendo um ofício, em horas de lazer naquele recesso de paz (ALMEIDA, 1886, p. 25).
Infere-se da fala do autor que a educação para o trabalho pode ser transformada em
horas prazerosas, num espaço de paz.
Essa relação “educação e trabalho” sob o ponto de vista de proporcionar prazer a quem
dela se beneficia, pode ser pensada por aquela que se encontra entre o conhecimento escolar e
o conhecimento produzido no trabalho. Seu público é representado por dois segmentos: aqueles que têm como principal motivação sua imediata inserção no mercado de trabalho e os demais que se motivam pelo desejo de se qualificarem para obterem maior aperfeiçoamento
dentro de sua área de atuação ou melhores colocações e reconhecimentos de seus superiores.
Para ambos os caminhos o desafio consiste em fazer despertar no indivíduo conhecimentos e saberes que ele traz consigo, independente daquele aprendido na escola. O desafio
está em encontrar meios e formas de se fazer aflorar, no aluno de educação profissional e agrícola, conhecimentos ou saberes que ele já traz consigo, mas que não se percebe possuidor, de
modo a formá-lo para o mundo do trabalho de acordo com seu perfil e sua aptidão para essa
ou aquela atividade
Ao se pensar na educação agrícola, partindo do legado deixado por D. João VI, reportase a Montesquieu, na sua célebre obra Do Espírito das leis, em que diz que as leis são feitas em
função de determinada circunstância geopolítica. Muda-se o cenário, mudam-se as circunstâncias, mudam-se as leis. Montesquieu esclarece:

Devem as leis serem relativas ao físico do país, ao clima frio, quente
ou temperado; à qualidade do solo, à sua situação, ao seu tamanho,
ao gênero de vida dos povos, agricultores, caçadores ou pastores; devem relacionar-se com o grau de liberdade que a constituição pode
permitir; com a religião dos habitantes, suas inclinações, riqueza, número, comércio, costumes, maneira (MONTESQUIEU, 1979, p. 28).
Com esse princípio em mente, observa-se que as iniciativas e normas para se implantar o ensino agrícola no Brasil brotaram de um determinado contexto geográfico, econômico e
sociocultural: o contexto brasileiro. Por outro lado, à medida que o contexto social se alterava,
com a evolução política e econômica do Brasil, o sistema oficial de ensino, de um ou de outro
modo, procurava responder às novas necessidades. Julga-se pertinente esta breve visita a Mostesquieu, porque o que ocorreu no Brasil, sob Dom João VI, e nos anos seguintes, pode ser
associado à arguta percepção do pensador francês.
A intenção desse pensamento filosófico parece estar presente a partir das profundas
mudanças na Colônia, em consequência do primeiro ato legislativo sobre o ensino agrícola no
Brasil, assinado por Dom João VI, uma vez que, no Brasil Colônia, havia predominância da in-
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dústria extrativa da exploração do pau-brasil, da cultura da cana de açúcar, principalmente na
região nordeste do país e do ciclo da mineração na região sudeste, especialmente do ouro em
Minas Gerais.
Porém, a exploração inadequada de nossos minerais preciosos foi, pouco a pouco, esgotando as minas. Houve necessidade de se repensar outras formas de exploração do solo como alternativa para a economia brasileira através da agricultura, para tentar reerguer a
economia brasileira, iniciada timidamente com o ciclo da mineração.
Foi dentro desse contexto que D. João VI sancionou o primeiro ato legislativo sobre o
ensino agrícola no Brasil, através da Carta Régia, dirigida ao Conde dos Arcos3, despertando
interesse do poder público pelo tema “agrícola” no cenário nacional. A partir desse Ato Legislativo é que os Institutos Imperiais de Agricultura foram criados, inaugurando a série de outras
iniciativas educacionais no setor agrícola.
Os reflexos das iniciativas de Dom João VI no Império surgiram como divisor de águas
para a sustentação da economia do país. Essas iniciativas no setor agrícola foram tomadas com
base em fatos históricos iniciados no Brasil Colônia que repercutiram no Brasil Império.
Em 1727, o Brasil viu brotar as primeiras mudas de café no Pará que, aos poucos, foi
se disseminando por todo território da região sudeste, conforme Holanda nos fala:

A planta penetrou imperceptivelmente, na década dos 70, na Capitania de Minas Gerais, pelo ‘caminho novo’; nos anos finais do século
chegou à área paulista, pela rota do vale, quando em Santos já vicejavam cafezais desde 1787. Ao alcançar a Capitania do Espírito Santo,
cerca de 1815, o cafeeiro encontrava-se disseminado em grande parte
do extenso Vale do Paraíba, nas três capitanias confrontantes: Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (HOLANDA, 2004, p. 107).
A expansão da produção cafeeira se irradia para toda a região sudeste do território brasileiro, atingindo sua maior extensão em 1815. A cultura começa a ganhar uma maior significação no cenário econômico brasileiro por volta de 1830. Holanda complementa:

a primeira fase da grande expansão se marca, de fato, com o desenvolvimento das lavouras do Vale do Paraíba do Sul, que só adquiriu
grande impulso a partir do segundo quartel do século, mais propriamente na década de 30. Foi nestes anos que a lavoura do café, até
então ao nível de cultura de subsistência, alcançou escala comercial
(HOLANDA, 2004, p. 107).
Dessa forma, aos poucos a economia brasileira vai alcançando o mercado internacional
com o êxito dessa nova cultura. Sérgio Buarque explica:

A imagem do Brasil que veio a se projetar no consenso internacional,
como grande produtor mundial de café, elaborou-se durante grande
parte do século XIX que coincide com o período monárquico. Nas províncias de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, as
lavouras cafeeiras substituíram progressivamente, em vastas superfícies, os antigos canaviais ou a primitiva cobertura florestal (HOLANDA, 2004, p. 104).
Embora a indústria cafeeira tivesse atingido seu apogeu em algumas regiões brasileiras,
a região nordeste mantinha as lavouras de cana de açúcar, iniciadas no período colonial, como
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sustentáculo de sua economia. Suas terras da Zona da Mata, trabalhadas secularmente, continuavam mantendo seus velhos engenhos, lutando para sobreviver às vicissitudes (HOLANDA,
2004, p. 105).
O Brasil, então, se firma com suas duas principais fontes de economia agrícola: a cana
de açúcar e a indústria cafeeira. Apesar das tentativas de crescimento econômico ligadas à exploração do solo, nenhuma atividade agrícola brasileira conseguiu atingir a hegemonia da indústria cafeeira. O Brasil começa, aos poucos, a ser reconhecido como grande produtor
cafeeiro, repercutindo no cenário internacional.
Holanda (2004) descreve as mudanças que vieram junto ao crescimento e prosperidade
dos produtores de café que, a princípio, moravam em fazendas que ficavam às “margens da
corrente fluvial, com sedes toscas, ranchos simples cobertos de sapé, junto aos abrigos dos
negros”. E, como “barões do café”, passam a residir em propriedades que assumem características com requintes de luxo:

espelhos de moldura dourada, os lustres de cristal, os serviços de
porcelana e as camas francesas com cortinado, a prataria fina, os móveis pesados de madeira de lei. Por volta de 1860, a figura do fazendeiro de café que provinha, sobretudo de mineradores decadentes,
pequenos comerciantes e donos de terras havia se definido como o
novo tipo social (HOLANDA, 2004, p. 111).
O apogeu do café trouxe com ele um estilo refinado de vida e de ostentação provocados pela ascensão do produto junto à economia do produtor rural. Com isso, a economia nacional fica centralizada nas mãos dos grandes produtores, protagonistas do desenvolvimento da
agricultura cafeeira. Por volta de 1860, a produção de café atinge o apogeu e se projeta no
comércio internacional.
A indústria cafeeira, entretanto, começa a enfrentar alguns problemas relacionados tanto pela falta de conhecimento para a produção em larga escala, cultivo e colheita, como pela
escassez de mão de obra. Sobrevém a gradual decadência e, em 1880, culmina em forte crise
que foi se arrastando até 1897.
No que se refere à utilização de técnicas propícias ao plantio, Holanda (2004) relata que
a crise foi desencadeada por ter havido resistência por parte dos produtores ao utilizar uma
adubação natural. Essa adubação era necessária para que não houvesse desgaste do solo, pois

desde os anos 60 aconselhava-se a utilização das cascas do café como adubo e o sombreamento das plantações, mas nem os escritos
nem o exemplo de uns poucos conquistaram muitos discípulos (HOLANDA, 2004, p. 116).
Ao desdenharem a orientação de se utilizar a adubação natural, muitos fazendeiros derrubavam florestas, ocupando todas as áreas que dispunham, uma vez que o solo explorado já
se achava empobrecido, abrindo novas fronteiras de plantio.
Quanto à mão de obra, como se sabe, o período colonial foi marcado pela abundância
do trabalho escravo, que se estendeu por grande parte da era imperial. Contudo, foi a escassez
de mão de obra escrava a principal causa da crise do café. É digna de menção a Lei Eusébio de
Queirós, aprovada em 04 de setembro de 1850, que proibia o tráfico interatlântico de escravos.
O território brasileiro torna-se palco de deslocamento da mão de obra em seu interior, causando desequilíbrio regional na economia brasileira.
Além da queda da produção de açúcar na região nordestina do país perder espaço para
a produção do café, agravada pelo deslocamento de mão de obra dentro do próprio país, surge
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a Lei do Ventre Livre, assinada em 28 de setembro de 1871, pela Princesa Isabel, considerando
livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data.
Foi a partir dessa época que os produtores começaram a se conscientizar da escassez
da mão de obra escrava e que havia a necessidade de se remunerar o trabalhador para a realização dos serviços em suas fazendas. Como solução, os produtores buscam alternativas, como
a de equipar suas fazendas com maquinários, na intenção de substituir os serviços dos escravos, diminuindo seus custos. Nesse contexto, Holanda observa que a realidade condicionou
mudanças de atitude em que somente quando premidos pelo elevado custo do escravo, pelos

elevados salários do trabalhador livre, dispuseram-se a utilizar aparelhamento mais moderno
(HOLANDA, 2004, p. 117).
Um dos primeiros maquinários utilizados foi a carpideira4 que, em 1883, começa a substituir a mão de obra, facilitando os serviços nas lavouras. Contudo, havia falta de preparo para
se trabalhar com equipamentos agrícolas, além de que os poucos escravos que ainda permaneciam nas lavouras resistiam às inovações tecnológicas. Pode-se citar como entraves para as
produções nas lavouras:

falta de preparo da mão-de-obra, o trabalho que era desenvolvido pelos escravos, os quais mantinham o trabalho tradicional pouco aberto
para as inovações; a “deficiência de transportes para escoamento da
produção e falta de capital para investimento (HOLANDA, 2003, p.
447).
À dificuldade em se aplicar técnicas de cultivo e necessidade de aprendizado do manuseio de equipamentos adequados para o desenvolvimento da lavoura, agravados pela ausência
dos braços de jovens escravos, soma-se a Lei dos Sexagenários, decretada em 28 de setembro
de 1885, que torna livre todo escravo com idade acima dos 60 anos. Todos esses fatores fazem
com que se intensifique o movimento para a libertação da escravatura.
A Princesa Isabel assina, então, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, extinguindo a escravidão no Brasil. Essa lei marcou o ápice da crise econômica em todo território brasileiro,
atingindo tanto os grandes produtores de café, quanto os outros setores de produção, conforme Holanda afirma:

a abolição (1888), levando ao abandono das lavouras em muitas partes do país, representa o ponto máximo da crise, que se prolonga pelos anos 80, arrastando o problema servil e acentuando-se com as
crises internacionais de 1883 e 1884, as pequenas colheitas de café
dos anos de 1884 e 1885, os preços baixos do açúcar e do algodão e
as restrições que pesavam sobre o meio circulante (HOLANDA, 2004,
p. 151).
Pela ausência de braços escravos nas lavouras de café foram necessárias buscas de
fontes alternativas para suprir a carência de mão de obra. Uma das alternativas seria a imigração de mão de obra estrangeira, segundo Holanda:

a extinção do tráfico e o aumento do preço dos escravos forçavam a
busca de fontes alternativas de mão-de-obra para manter a expansão
cafeeira, mediante a importação de colonos estrangeiros, geralmente
com recursos próprios. Os colonos trabalhavam nas fazendas, dividindo o espaço com os escravos (HOLANDA, 2003, p. 38).
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Porém, o imigrante estrangeiro, apontado como solução pelo conhecimento e uso adequado de instrumentos e novas técnicas de cultivo, era visto com reservas pelos produtores,
que preferiam investir nos brasileiros, embora os considerassem arredios e com pouca disposição para o trabalho. Assim a aplicação de leis coercitivas passam pela educação prática e de
primeiras letras, sob o ponto de vista de Holanda:

A idéia comum para combater o mal era o ensino, com cadeiras ou
escolas de agricultura, fazendas que servissem de modelo, ou a distribuição de obras sobre agricultura e indústria, de modo a divulgar novos métodos (HOLANDA, 2003, p. 448).
Por motivo da crise e tornando-se imprescindível o investimento na área agrícola junto
aos órgãos públicos, a partir de 1850 instituições são criadas para suprir a deficiência de conhecimentos nas áreas agrárias. Holanda diz que,

a partir de 50, pretendeu-se sanar a lacuna com a criação de instituições, em várias províncias, as quais assentadas na iniciativa particular
e oficial, sob os moldes de Asilo Agrícola, ou Fazenda Normal, ou Instituto de Agricultura destinavam-se a promover a melhoria dos processos da lavoura (HOLANDA, 2003, p.154).
Ainda que se procurasse promover melhorias dos processos da lavoura, inicia-se, a partir de 1880, um lastimoso estado de penúria nos setores econômico, político e social do cenário
brasileiro. As iniciativas de disseminar conhecimentos na área agrícola pelos órgãos públicos
tornam-se prioridade do governo.
É nesse contexto que vão surgindo os ideais de se proporcionar uma instrução técnica e
profissional aos agricultores, como forma de reerguer a economia nacional, apoiado no princípio
de que a carência de uma produção vantajosa origina a miséria e a pobreza de um povo. Desse
modo, a instrução e a difusão do ensino tornaram-se necessidade imperiosa e condição essencial para a prosperidade da nação, a partir do interesse do empresariado que se vincula à complexa cadeia produtiva associada ao universo agropecuário, como lembra Holanda (2004).
Sob os efeitos da crise nas lavouras, em conseqüência da falência da produção cafeeira,
a população rural, movida pelo imaginário conforto dos grandes centros, começa a deixar o
campo e ir para as cidades. Além disso, verifica-se gradual enfraquecimento do setor industrial.
Esses dois fatores, o êxodo rural e o enfraquecimento do setor industrial, levam a população,
em especial os proprietários e os produtores, a cobrar iniciativas dos órgãos públicos.
Dessa forma, a política educacional da nação se define pela distribuição do ensino agrícola institucionalizado, iniciando-se no Brasil oitocentista. Tendo em vista esse panorama, o
enfoque principal, aqui desenvolvido, refere-se não só aos estabelecimentos que instituíram a
área agrícola como campo específico de estudo, como também àqueles que pensaram o ensino
da agricultura como algo importante, incluindo conteúdos de conhecimentos agrícolas em suas
grades curriculares.
A implantação do ensino agrícola no Brasil teve a Bahia como berço, em 1812, quando
foi decretado o primeiro ato ministerial do Sr. Imperador, D. João VI, institucionalizando a agricultura no país. O decreto tinha como projeto a disseminação da disciplina de agricultura por
todo o país, transformando-se em ação em 1845 com a criação da disciplina de Agricultura, no
Liceu.
Tal fato fez com que se desencadeassem outras iniciativas no território brasileiro, o que
ora se apresenta no quadro a seguir, observando-se o recorte temporal a que pesquisa se propôs investigar. Vale ressaltar que a institucionalização desses estabelecimentos direcionados ao
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setor agrícola, bem como a implantação de cadeiras ligadas à agricultura nos estados brasileiros, no período imperial, foram iniciativas precursoras do que se constituiu o Ensino Agrícola no
Brasil, conforme o quadro se delineia:
PROVÍNCIA

Bahia

Paraíba
Belém

Maranhão

Alagoas
Paraná

Pernambuco

ANO
1812
1845
1862
1859
1872
1876
1877
1877
1839
1854
1858
1844
1863
1873
1884
1850
1859
1857
1876
1883
1858
1859
1875
1878

Pará
Rio Grande do
Sul
Santa Catarina
Amazonas
Sergipe

Rio de Janeiro

1860
1864
1883
1895
1875

1884
1877
1938
1850
1860
1868
1884
1886

INICIATIVAS
Institucionalização do ensino agrícola Decreto de D. João VI
Disciplina “agricultura” no Liceu
Disciplina “ensino noções gerais da agricultura”, Escola Normal
(ou 1861) Imperial Instituto Agrícola da Bahia
Aplicações gerais de botânica e zoologia no Liceu
Escola Agrícola São Bento das Lages, Cursos Elementar e Superior
Escola Agrícola da Bahia, na cidade de São Francisco do Conde
Conversão do Asilo dos Órfãos de São Joaquim, em Salvador, em Colônia Orfanológica Industrial e Agrícola
Cadeira “agricultura aplicada aos lavradores”
Obrigatoriedade da cadeira de agricultura teórica e prática
Criação da Escola de Agricultura Teórica e Prática
Cadeira “agricultura” no Liceu do Estado
Escola Agrícola de Cotrim
Estabelecimento Rural em São Pedro de Alcântara
Disciplina “princípios gerais de agricultura e horticultura”, na Escola
Normal e demais Escolas de 2º grau
Críticas às escolas de instrução serem mais nocivas que proveitosas
Colégio dos Educandos Artífices que passa a Asilo Agrícola
Funda Ensino Prático de Agricultura
Cadeira “noções de agricultura” na Escola Normal.
Cadeira “lições de geologia e agricultura” na Escola Normal
Escola de Agricultura
Imperial Instituto Agrícola de Pernambuco
Cadeira “noções gerais de agricultura teórica e prática”, Escola Normal
Colônia Orfanológica Isabel, em Pimenteiras
Escola Rural D. Pedro II, na fazenda Pinheiro
Instituto Riograndense de Agricultura
Imperial Escola de Medicina, Veterinária e Agricultura Prática, Pelotas
Escola Superior de Agronomia Taquariense
Disciplina “agricultura prática” no Ateneu e aos candidatos ao magistério público efetivo e para as escolas rurais a disciplina “agricultura
adaptada ao melhoramento da lavoura”
Regulamentação do Museu Botânico e criação do Curso de Ciências,
dividido em Agricultura e Agrimensura
Disciplina “noções de agricultura” no programa escolar
Incentivo à instrução agrícola e pecuária, baseada no pescado
Cadeira “agricultura” no Liceu de Campos
Imperial Instituto Fluminense de Agricultura
Asilo Agrícola da Fazenda Normal, no Jardim Botânico
Inauguração do Instituto Fluminense de Agricultura
Asilo Agrícola Santa Isabel, em Valença
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1872
1836
1855

Escola Normal de Agricultura
Fazenda Normal de Agricultura
Escolas de Instrução Primária e Superior, em Iguape, para meninos,
São Paulo
e em Sorocaba, para meninas
1879 Escolas Práticas de Agricultura ou Fazendas-Modelo
1887 Imperial Instituto de Campinas
1843 Cadeira “botânica agrícola” no Liceu de Vitória
Espírito Santo
1859 Extinção da cadeira
1840 Escola Normal para ensino de “regras de agricultura, plantação, cultura e fabrico de chá”, no Jardim Botânico, em Ouro Preto
1875 Escola Agrícola Industrial, em Curvelo
Escola Agrícola Industrial, nas sesmarias do Melo, da Província
Escola Agrícola Industrial, em Campanha
1880
Escola Agrícola Vale do Rio Piracicaba, em Itabira, transformando-se
Minas Gerais
em Instituto Agronômico
1881
Asilo Agrícola de Ouro Preto
1884
Escola de Agricultura de Juiz de Fora
1894
Instituto Agronômico, em Leopoldina
Escola Agrícola nas cidades de Oliveira, Entre Rios, Teófilo Otoni,
1895 Ponte Nova, Curvelo e Diamantina
Aquisição de máquinas e ferramentas agrícolas a serem distribuídas
pelas instituições subvencionadas
Fonte: ALMEIDA (2000), ALMEIDA (2001), MOACYR (1942), HOLANDA (2003), BOTÂNICO,
(2007), GONÇALVES & BOTELHO (2008).
Embora o estado da Bahia se apresenta como o berço do ensino agrícola no país, observa-se que, dentro da mesma época analisada, Minas Gerais aparece como o estado em que
mais investiu na educação da área agrícola.
Contudo, foram as forças das contingências históricas, sociais, econômicas e políticas
que impulsionaram o Brasil a, pouco a pouco, se reorientar dentro de sua política educacional
para atender às necessidades que surgiram com as mudanças. Paralelamente, reorienta sua
política agrícola, estimulando outras culturas, como milho, arroz, fruticultura, bem como a pecuária leiteira e de corte. Daí, a necessidade de se investir nas instituições de ensino agrícola
para ministrar um ensino agropecuário capaz de suprir as carências de mão de obra de bom
padrão técnico e científico para o setor agrícola.
Considerações Finais
A exploração intensiva de minerais preciosos foi, pouco a pouco, esgotando as minas.
Houve necessidade de se repensarem outras formas de exploração do solo, passando a agricultura a ser considerada a alternativa mais viável.
Apesar das tentativas de se diversificar a exploração do solo, o que de fato se firma e
expande é a atividade cafeeira. O Brasil começa, aos poucos, a ser reconhecido como grande
produtor de café, principalmente no cenário internacional, proporcionando profundas mudanças
com o crescimento, prosperidade e os requintes de luxo em que os “barões do café” passam a
residir.
Embora o apogeu do café trouxesse um estilo refinado de vida e de ostentação, incrementando a economia nacional, a indústria cafeeira começa a enfrentar sérios problemas rela-
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cionados tanto à falta de tecnologia para a produção em larga escala, como à escassez de mão
de obra, culminando em forte crise que se arrastou até 1897.
A crise foi desencadeada por ter havido resistência por parte dos produtores em utilizar
uma adubação natural, agravada de forma acentuada pela escassez de mão de obra para a
lavoura.
Surge a necessidade de se remunerar o trabalhador para a realização dos serviços em
suas fazendas e, como solução, os produtores buscam equipar suas fazendas com maquinários,
na intenção de substituir os serviços dos escravos. Contudo, não havia preparo para se trabalhar com equipamentos agrícolas. Inicia-se, a partir de 1880, um lastimoso estado de penúria
nos setores econômico, político e social brasileiro.
As iniciativas do Estado em disseminar conhecimentos na área agrícola tornam-se prioridade do governo, pois, ao mesmo tempo, otimizaria o uso da terra e fixaria o trabalhador no
campo, formas de se assegurar a produção e evitar a migração desordenada.
Dessa forma, os órgãos públicos buscam iniciativas para o setor agrícola, como instrumento de sustentação da economia do país e como forma de fixação do homem no campo. Para isso, os Institutos Imperiais de Agricultura foram abertos em cada província, as chamadas
“Colônias Orfanológicas” de escola primária, agrícola e profissional, com verbas oriundas dos
cofres provinciais, que passam a incentivar outras ações criadas pelos presidentes de província.
Desenhando as iniciativas do ensino agrícola no Brasil, a Bahia surge como espécie de
berço. Entretanto, iniciativas de maior volume aconteceram na região sudeste do país.

1

Segundo Pires de Almeida (1886) o Curso de Letras compunha-se de: instrução religiosa, português, francês, inglês, matemáticas elementares, história brasileira e geral, geografia, noções
de física e de química, botânica, zoologia e mineralogia.
2
O Curso de Belas Artes e Ofícios, Almeida (1886) cita as disciplinas de ginástica, música, desenho geométrico (clássico: de ornamentos, flores e animais), desenho de arquitetura, regras
de construção e pintura (estudos e tempera, estudo de diversas tintas, mordentes, vernizes,
processos de pintura, tintura, douradura de certos artefatos, com respectiva demonstração prática).
3
D. Marcos de Noronha e Brito, o oitavo Conde dos Arcos, nasceu em 07.07.1771 em Lisboa,
onde faleceu em 1828. Nobre e administrador colonial português foi o último Vice-Rei do Brasil.
Com a chegada da família real ao Brasil foi transferido do Rio de Janeiro, onde ocupava o cargo
de Vice-Rei, para Bahia, como governador, onde permaneceu de 1810 a 1817. Recebeu este
nome por ter morado no Palácio dos Arcos, RJ, local que teve de desocupar para se transformar
em uma das residências da família real.
4
A carpideira surge como aparelho que funcionava com o trabalho de um homem e um animal,
substituindo a mão de obra de seis escravos (HOLANDA, 2004).
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Introdução
Neste texto apresentarei parte da minha tese de doutorado em andamento na Universidade Federal do Paraná. A presente pesquisa insere-se no âmbito dos estudos da História das
Instituições Escolares e tem como objetivo investigar os debates acerca da implantação dos
projetos que desencadearam as políticas de construção dos edifícios destinados às Escolas
Normais do Paraná, implantados nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá.
O recorte temporal priorizado data do início do século XX até 1930, justifica-se pela
construção, em 1904, do prédio que abrigou o Ginásio Paranaense e a Escola Normal em Curitiba, e o ano de 1927, com a construção da Escola Normal de Paranaguá. Priorizou-se a análise
dos prédios escolares públicos, considerados estabelecimentos de domínio e controle do poder
estadual, pois revelam a intenção política dos governos.
Duas questões que destaco aqui são: porque foram escolhidas as cidades de Curitiba,
Paranaguá e Ponta Grossa para a implantação das primeiras Escolas Normais do Paraná e como
foram representadas nos discursos das ações que legitimaram a construção destes edifícios escolares, na visão dos representantes políticos, inspetores do ensino, professores e imprensa.
É importante ressaltar que para dar conta dessas questões será necessário não só o estudo dos projetos políticos/pedagógicos e sua materialidade no tempo e no espaço (por meio
da arquitetura escolar), mas, igualmente, os estudos das construções escolares, tendo em vista
que estas têm inegável valor histórico, artístico e cultural. Desta forma, esta pesquisa tem como
objetivo analisar os espaços escolares inseridos na cidade e estruturados a partir dos mecanismos de ocupação, por meio das tendências da arquitetura, da vontade política dos governantes
e do simbolismo que se tentava transmitir aos habitantes através dos prédios escolares.
Para compreender a implantação das Escolas Normais, neste período alguns conceitos e
categorias de analises foram utilizados no decorrer da pesquisa. Ao verificar a história da arquitetura escolar desses estabelecimentos destacamos que todas as construções estão inseridas no
ambiente urbano, portanto, repletas de símbolos, permitindo identificar, ao menos em parte, as
questões propostas pela realidade social de uma época. Giulio Carlo Argan, historiador da arte e
da cidade, afirma que é arquitetura tudo o que concerne à construção, e é com as técnicas da
construção que se intui e se organiza em seu ser e em seu devir a entidade social e política que
é a cidade. Não só a arquitetura lhe dá corpo e estrutura, mas também a torna significativa
com o simbolismo implícito em suas formas. Assim como a pintura é figurativa, a arquitetura é
por excelência representativa. (ARGAN, 1998, p. 243)
Dos autores que discutem as cidades, priorizaram-se os estudos de Walter Benjamin.
Este defende que a cidade pode abrigar várias realidades, verdades e visões de mundo. A cidade é por excelência o espaço do conflito, dos contrastes sociais, culturais, econômicos e políticos, a cidade é cheia de contradições (BENJAMIN, 2010). Por isso, inúmeros retratos e
fragmentos que permitem captar diferentes visões, pensamentos e perspectivas sobre uma
mesma sociedade, pois se deve ler a cidade não como uma sequência e, sim, como diversos
retratos urbanos.
Diante dessa perspectiva, os textos dos governadores, inspetores, professores ou do
discurso técnico de engenheiros/arquitetos, e até mesmo os periódicos e jornais serão tratados
como artefatos que operam na construção de representações sobre os modos de viver e de
pensar de uma coletividade, constituindo, reforçando ou até mesmo renovando realidades culturais existentes na sociedade em que circulam.
Outro conceito importante na orientação da pesquisa é o de cultura material escolar,
que contribui para a compreensão da composição do espaço escolar, assim como identifica as
diretrizes educacionais adotadas pela escola. Os estudos de Rosa Fátima de Souza (2008) trouxeram novas possibilidades de investigações sobre a cultura material no Brasil. A autora desta-
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ca que é necessário desviar o olhar para dimensões do universo educacional – edifícios, mobiliários, utensílios, materiais pedagógicos, manuais didáticos etc. – (...) instrumentos mediadores
da ação educativa e elementos estruturais para o funcionamento dos estabelecimentos de ensino.
Quanto ao espaço escolar, Vinão Frago (2001, p. 101) afirma que pode ser estudada
sob dois enfoques, a escola como lugar e a escola como território. A escola como lugar trata da
concepção física do espaço “pensado, desenhado, construído e utilizado única e exclusivamente
para esse fim.” (VIÑAO FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 69). Já a escola como território preocupa-se com a localização, e principalmente a sua relação entre os espaços externos e internos.
Outro aspecto refere-se ao estudo dos espaços internos da escola, ou seja, das relações entre
as áreas construídas e as não construídas, sua distribuição e usos, suas permanências e mudanças.
As fontes pesquisadas para entender as indagações desta pesquisa foram: as mensagens governamentais, os periódicos da época, as imagens e os filmes documentários produzidos no período estudado. Os referenciais teóricos utilizados, cujas obras contribuíram para abrir
o campo da investigação da arquitetura escolar destacam-se: Antonio VIÑAO FRAGO e Augustín
ESCOLANO (1998), Rosa Fátima de SOUZA (1998), ARGAN (1998), Walter BENJAMIN (2010),
dentre outros.

A Escolha das cidades para a construção das Escolas Normais.
Um dos problemas que se coloca é a escolha das cidades em que as Escolas Normais
foram implantadas. Para compreender como estas localidades foram se fortalecendo e formadas até a década de 1930, entende-se que o estudo das cidades permite observar que muitas
áreas urbanas se configuraram paulatinamente, como sede de novas atividades sociais, econômicas e políticas, introduzidas no contexto da urbanidade.
O fenômeno do crescimento urbano também promoveu o crescimento da oferta de serviços na esfera pública, esse movimento estabelece um projeto interferindo no espaço urbano,
que demanda novos espaços como: saúde, educação, lazer, o transporte urbano, entre outros,
determinando novos signos no imaginário da população.
Para entender como estas cidades eram apresentadas pelos representantes públicos, foi
escolhido como fonte os filmes documentários1 que procuraram simular uma viagem pelo Paraná, como cenário privilegiado destacava-se as cidades. Os diretores dos filmes estão focados
em documentar o cotidiano, buscavam captar imagens que marcassem a cultura e a maneira de
viver tipicamente paranaense. Todas as produções destinaram-se a exibir o Paraná no país ou
no exterior, como meio de propaganda dos governantes.
As palavras “modernidade e progresso” são constantemente utilizadas nas legendas e
descrições das imagens. Nesse contexto, para entender essas cidades será importante apresentar o que se pretendia com as categorias moderno/modernidade/modernismo/modernização2
que vão ocupar espaço no campo intelectual, principalmente no começo do século XX.
Nas décadas de 1920 e 1930 afirmar-se moderno era assumir um lugar no debate cientifico e artístico. Para remontar aqueles anos, tal como se mostravam as pessoas de então, as
imagens dos filmes servirão de suporte para as análises e conhecimento das cidades. O cenário
urbano de Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá, não podiam ser comparados ao das cidades europeias e americanas da época. Entretanto, o discurso dos filmes aqui privilegiados reforçava
que o Paraná era um Estado europeizado, devido a forte imigração do final do século XIX e início do XX.
Os documentários mostram como formalizou-se a representação de cidades no imaginário de quem assistia aos filmes. Entre si, as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá
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possuíam características tão diferentes, entretanto, procurava-se mostrar que elas eram “moderna”, melhor que isso eram consideradas “civilizadas”. Através das intervenções no espaço
urbano e construção de alguns edifícios, seriam um instrumento de construção de sociedades
esclarecidas, disciplinadas, cidades que estariam rumo ao “progresso”.
De alguma maneira tentava-se interromper a visão de cidades “antigas” que lembrassem seu passado colonial. O arquiteto e historiador Giulio C. Argan (1998) em seu livro “História
da Arte como História da Cidade” esclarece que ocorre em muitas destas cidades a “rejeição da
história pelo pragmatismo que caracteriza o mundo moderno” e ainda:

A luta não é entre cultura e incultura, mas entre duas culturas, a segunda das quais tem como meta a destruição da primeira, tida como
oposta e como obstáculo a seu desenvolvimento (ARGAN, 1998, p.
98).
O termo modernidade é tomado aqui, apropriando-se dos pensamentos de Jacques Le
Goff quando apresenta que do “ponto de vista dos “modernos” manifesta-se acima de tudo no
campo da ideologia econômica, na construção da modernização, isto é, do desenvolvimento e
da aculturação, por imitação da civilização europeia” (LE GOFF, 2003, p. 173).
Ligado à modernidade, o processo de urbanização, cria novas necessidades e exigências. Ou seja, viver nas grandes cidades implica um novo reordenamento do espaço público,
tais como, habitação, transporte educação, saúde e segurança. O crescimento acelerado das
cidades implica na disciplinarização do espaço de convívio, sob os “imperativos da higiene, da
estética, da funcionalidade [...]. Ordenar, intervir no espaço, normatizar a vida, compor códigos
[...] erguer prédios e destruir outros tantos, abrir avenidas [...] ajardinar, iluminar, policiar, embelezar [...]” (PESAVENTO, 1994, p.131-132).
O intelectual paranaense Nestor Vítor3 em seu livro “A Terra do futuro – impressões do
Paraná”4, escrito em 1913, constantemente reforça a expectativa de que o Paraná se tornaria
uma nova São Paulo. Com a descrição entre o passado e o futuro próspero do Estado, o autor
apresenta suas impressões. Neste trabalho o autor sai da sua cidade natal, em Paranaguá, e
como se estivesse viajando de trem sobe a íngreme serra do mar, passa por Curitiba até chegar
a Ponta Grossa.
Outros intelectuais como Romário Martins, Rocha Pombo e o próprio Nestor Vítor escrevem sobre o Paraná como uma terra rumo ao progresso, alias uma obsessão no trabalho desses autores. Luís Fernando L. Pereira (PEREIRA, 1996) destaca que o chamado “Movimento
Paranista” tinha a intenção de mostrar um Paraná em desenvolvimento, um “Paraná do futuro”,
tão sonhado pelos intelectuais. Influenciados pelo clima cultural de seu tempo, os chamado Paranistas tentam demonstrar o desenvolvimento cultural do estado.
Nestor Vítor, a seu modo Paranista, apresentou as cidades que visitou como se estivesse perambulando por ela, detendo-se aos seus detalhes. Para Walter Benjamin, este é o flâneur
que passeia pelo espaço da cidade moderna, ele é um observador da cidade. Mas ora ele é um
crítico, envolvido com os problemas da cidade, ora ele está alienado a ela (BENJAMIN, 2010). O
flâneur percorre a cidade em busca de “sensações sempre novas”, tem sua origem no “olhar do
observador parado, sentado num café, registrando as imagens dos transeuntes” (BOLLE, 1994).
Entendê-lo como um colecionador de sensações da grande cidade, captando os fragmentos
urbanos, um sonhador da cidade moderna. Os filmes, os livros, os periódicos da época de alguma maneira tentavam mostrar as cidades em pleno desenvolvimento e a escola fazia parte
desta representação da cidade.
A cidade e a localização urbana da escola tornam-se questão de grande importância
dentro deste contexto. Segundo estudos de Viñao Frago e Escolano (1998), sobre o IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna5, em 1933, recomendava a localização das escolas
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entre as grandes vias de comunicação, também como elemento dominante sobre as demais
construções próximas. Deste modo, o edifício escolar atuaria como símbolo de um esforço de
uma comunidade em favor da cultura. Os autores destacam ainda que:

A localização da escola é por si mesma uma variável decisiva do programa cultural e pedagógico comportado pelo espaço e pela arquitetura escolares. (...) De modo definitivo, o urbanismo e a arquitetura
ofereceriam assim uma completa cobertura para alcançar as finalidades da educação, passando a ser parte do programa pedagógico. (...)
A partir dessa localização nuclear, a escola projetaria seu exemplo e
influência geral sobre toda a sociedade, como um edifício estrategicamente situado e dotado de uma inteligência invisível que informaria
culturalmente o meio humano-social que o rodeia. (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 32)
Nas cidades estudadas os locais escolhidos para a implantação das Escolas Normais
também foram minunciosamente pensadas. O Estado do Paraná expandia-se para o interior,
assim como a estrada de ferro. As cidades de Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa, nas suas
contradições e contrates, eram apresentadas, nos documentário, em seus fragmentos uma maneira de olhar o retrato urbano. No início do século XX, o Paraná era um estado com fronteiras
recém-definidas, com mais de dois terços de seu território marcado por um vazio demográfico,
sua ocupação inicia-se com a chegada de centenas de imigrantes europeus de diversas etnias.
A dinâmica social, econômica, políticas e cultural das cidades aumentavam com a expansão da estrada de ferro (Paranaguá-Curitiba-Ponta Grossa). Em 1908, o “trem de ferro” ganhava a concorrência com as rodovias carroçáveis. Finalmente o Paraná ingressava o século XX
com um dos meios de transporte eficazes e com a escoação da produção erva-mateira. Somente em 1885, com a inauguração da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, os paranaenses começam a ter no trem a representação da modernidade.
No filme “O que é o Paraná”, uma série de cenas dedica-se a mostrar uma viagem de
trem de Curitiba até Paranaguá, e suas legendas enalteciam as belezas naturais e a grande
obra de engenharia realizada pelo Estado:

Muito propositadamente reunimos nesta parte, as belezas naturais e
as vias de comunicação porquanto são assumptos estes que se entrelaçam e confundem nas mesmas cinegrafias. (...)Dir-se-á que viajar o
Paraná é ir de encontro á paisagem que encanta, domina, enleva
(...)Passa por uma serie de viadutos de arrojada concepção(...) (O
QUE É O PARANÁ, 1929)
Nesta cena do documentário ressalta-se o, monumentalismo da obra, que traduz a impressionante visão da ponte incrustada na mata atlântica. A imagem contrasta a exuberância da
natureza com a suntuosidade da tecnologia da obra de engenharia. Observa-se que os passageiros mostravam-se satisfeitos com o que viam, olham e acenam para a câmara.
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FIGURA 01 - TREM SOBRE A PONTE PARANAGUÁ-CURITIBA.
FONTE: FILME O QUE É O PARANÁ, 1929.
No contexto apresentado, o trem facilitou a ocupação do interior do estado, com isso
novas cidades foram surgindo. No inicio da década de 1920, o número de cidades totalizava
apenas vinte e uma, as demais concentrações de população eram consideradas vilas ou povoados. O Paraná se caracterizava por grandes áreas despovoadas principalmente na região oeste
e sudoeste do Estado.
No relatório do Inspetor de ensino Cesar Prieto Martinez, no ano 1923, apresentou a
justificativa do governo para a localização das escolas:

Considerando ainda que uma Escola Normal na capital é insuficiente,
pois que do interior dificilmente se encaminham candidatos; e mais
ainda que os professores aqui formados não deixam a capital, preferindo permanecer na expectativa de uma colocação no centro, ou desistindo, em busca de outro rumo; ficando, como consequência, sem
professores a zona afastada do litoral e do interior, servida exclusivamente por pessoal leigo, com graves prejuízos para o ensino, alvitrei a
criação de mais duas escolas: uma em Ponta Grossa e outra em Paranaguá. (p. 24)
A primeira, situada num grande centro para onde convergem os negócios de cinco importantes municípios (Tibagi, Ipiranga, Imbituva,
Prudentópolis e Guarapuava) dos chamados Campos Gerais, tendo
próximos os municípios de Castro, Entre Rios, Teixeira Soares, Irati,
Malet, Roxo-Roiz e União da Vitoria, servindo por estrada de ferro,
pode fornecer a zona mais futurosa do estado os professores de que
já necessita e de que virá a precisar. A segunda, centro de toda a faixa litorânea, servirá uma zona muito povoada e que mais exige o concurso do normalista, em virtude das diversas doenças, próprias dos
climas quentes e húmidos, das quais os seus moradores não se libertam, em virtude da sua ignorância. (PARANÁ, 1924, p.24-25)
Para o governo estas três regiões, o litoral, capital e os campos gerais estariam preparadas para um “papel importantíssimo de formar professores” (idem). Ainda justifica a facilidade de atender as regiões do interior do estado um “progresso espantoso de zonas férteis, já
colonizados e por colonizar”, e com a preocupação do aumento do numero dos colégios estrangeiros destacou:

(...) antes que o professor ou o colégio estrangeiro ai formem raízes
com o intuito de zelar pela língua, usos e costumes dos países de origem, alimentando-lhes a chama do amor pátrio que trouxeram do
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berço. E si ai se instalarem, que encontrem pela frente uma outra
cruzada, mais legitima, que visa firmar o homem ao solo, adaptandoo a nacionalidade que lhe acenou com as suas riquezas e vantagens,
de modo que os seus filhos sejam legítimos produtores do meio em
que se formarem, como a mesma língua e as mesmas ideias de que
resultou a formação de uma nacionalidade desdobrada na maior porção da América do Sul, e cujo futuro, em dias próximos, corresponderá a grandeza do seu território. (PARANÁ, 1924, p. 25)
Todas as concepções de localização ideal influenciaram na implantação das Escolas
Normais no cenário urbano. É possível afirmar que a intenção era a implantação das escolas em
locais onde a densidade populacional estivesse aumentando; por isso, escolas importantes foram construídas em bairros centrais, para que pudessem ser vistas por toda a população.
É difícil não distinguir na paisagem da cidade um edifício imponente. Não por acaso, esses edifícios localizavam-se em regiões consideradas nobres, marcados pelas suas linhas arquitetônicas e a função educativa que elas deveriam exercer. Além disso, os terrenos foram
estrategicamente escolhidos e os projetos diferenciados de outros prédios já implantados no
Paraná.
A escolha das cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá para a construção das
primeiras Escolas Normais justificou-se por serem as cidades mais povoadas do Paraná no período. Além disso, estas cidades estavam estrategicamente localizadas, capital, campos gerais e
litoral, eleitas pelo poder público como o principal eixo econômico, politico e cultural das primeiras décadas do século XX. Após definição de quais cidades deveriam receber estas escolas, a
escolha do terreno e o lugar da construção, em bairros centrais, fizeram com que a monumentalidade destes edifícios se destacassem na paisagem urbana, impactando o cotidiano dessas
localidades.

Os discursos das ações que legitimaram a implantação das Escolas Normais
no Paraná: governantes, inspetores de ensino e da imprensa.

A multiplicidade de discurso dos representantes políticos, inspetores do ensino e dos
jornais/periódicos sobre a construção dos edifícios escolares para a implantação das Escolas
Normais fizeram parte do cotidiano da época. Estes documentos tinham a intenção de divulgar,
adaptar, elogiar e/ou criticar a situação do ensino paranaense.
As mensagens dos governadores, os relatórios dos inspetores de ensino e dos diretores
são importantes fontes para a análise de um imaginário republicano, marcado por uma forte
crença no progresso do Estado. Estes documentos foram produzidos e impressos com autorização do Estado. Desse modo, serão analisadas as mensagens governamentais, na perspectiva de
que estas são estratégias orais e escritas autorizadas pelos governantes. Os inspetores e diretores que produziram os relatórios apresentavam aos governadores a situação em que se encontravam as escolas. Até a década de 1920, era constantemente demonstrada nos relatório a
situação precária da arquitetura escolar e da ausência de edifícios específicos as escolas normais.
Em 1904, tem-se a inauguração de um edifício escolar próprio para o funcionamento do
ensino secundário. Tanto o Ginásio Paranaense como a Escola Normal, duas modalidades de
ensino funcionaram no mesmo prédio durante dezoito anos.
Definitivamente, os ensinos do ginásio e normal saiam das “acanhadas” dimensões do
antigo prédio, que mal comportavam o número de alunos matriculados em ambos os cursos. As
salas do novo prédio destinaram-se a fins diversos, assim distribuídos: diretoria, secretaria, sa-
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las de aulas, para atender tanto o Ginásio Paranaense quanto a Escola Normal. Porém, outras
instituições também utilizavam as dependências do edifício: a Biblioteca Pública do Estado, o
Instituto Comercial Paranaense e uma sala para a escola primária para o ensino pratico de pedagogia dos alunos da Escola Normal. O novo edifício apesar de suas vastas proporções tornouse pequeno, para o funcionamento de todas estas atividades. Diferentes entre si, não poderiam
instalar-se de maneira apropriada em um mesmo edifício.
Reclamação foram constantes nos relatórios, em decorrência da continuação dos cursos
ginasial e normal no mesmo prédio. Descrevem as dificuldades encontradas pelos professores
para o funcionamento dos laboratórios e gabinetes, necessários para atender os programas de
ensino existente. O professor de física e química do ano de 1908, Lysimaco Ferreira da Costa,
ressaltava a falta de salas para laboratório, que deveriam atender as aulas práticas de física,
química e história natural, utilizados como apoio das aulas do Ginásio Paranaense:

Todos os aparelhos e instrumentos estão colocados dentro de um
grande armário, quais amontoados, não obedecendo a ordem alguma.
Muitos aparelhos desmontados, para serem as peças colocadas dentro
do armário, trazem o inconveniente de tomarem grande tempo antes
e depois de cada lição para a sua montagem e desmontagem.
Seria mais compatível com um aspecto de laboratório que os aparelhos todos montados estivessem distribuídos pela sala (...) (PARANÁ,
1909, p. 107)
A situação que se encontravam a escola não satisfazia as aulas do ginásio e muito menos as aulas da Escola Normal:

A nossa Escola Normal, onde se preparam os que se destinam á nobre
profissão de professores deixa muito ainda a desejar, não só quando
ás matérias professadas, programas, etc. como também quanto aos
métodos de ensino adotados nesse curso profissional. Mas, para conseguir-se alguma coisa nesse sentido, faz-se mister em primeiro lugar
separar o curso normal do Ginásio Paranaense, que funcionam conjuntamente. Compreende-se que desse consorcio hibrido só podem
resultar verdadeiras anomalias. O curso normal não deve absolutamente reger-se pelas mesmas regras do curso ginasial: enquanto o
primeiro se destina ao preparo de professores, que saibam infundir a
instrução por todos os recantos do nosso vasto território, o outro destina-se ao ensino de humanidades aos candidatos aos cursos superiores ou aqueles que desejam alcançar as necessidades armas para a
luta cotidiana pela inteligência e pelo saber. (PARANÁ, 1905, p. 48)
Dez anos se passavam da virada do século, em praticamente todos os relatórios de
Inspetores e Diretores de ensino reivindicavam soluções pelas “anomalias” que se encontrava a
situação do Ginásio e Escola Normal. Além da falta de espaço, o acumulo de cargo de professores e diretores, outro conflito era exposto, a convivência dos alunos no mesmo prédio.
Constantemente ressaltavam de que adiantava possuir material para o laboratório de física e química se não existiam salas de aula preparadas para a utilização dos materiais. A falta
de salas especiais para o estudo de desenho, a para as aulas de geografia e de outras disciplinas que reclamam instalações próprias. Esta ausência de espaços apropriados dificultava o andamento das aulas no Ginásio Paranaense, mas a pior situação encontrava-se a Escola Normal
em alguns casos ocorreu a ausência completa de certas disciplinas pelos espaços reduzidos pa-
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ra a aulas. Para os diretores esta modalidade de ensino, não poderia permanecer “incolor, singelo e deficiente” (PARANÁ, 1912, p.13), pois estava mal aparelhado e incompleto.
Nas primeiras décadas do século XX, pode-se perceber que atender as necessidades da
Escola Normal não foi prioridade para o governo. Mas as mudanças sociais dos anos 1920 traduziram-se, entre outras iniciativas, nas diversas reformas do ensino no país6. Em relatório dos
trabalhos da Inspetoria Geral de Ensino, ao analisar as condições encontradas sobre os prédios
escolares no Estado do Paraná, o inspetor Martinez, vindo de São Paulo, criticava que as construções não consideravam os preceitos pedagógicos modernos.

Tais preceitos da arquitetura escolar, facilmente observáveis, foram
olvidados nas nossas construções, tornando-as defeituosas sob todos
os pontos de vista e inadaptadas para os fins a que se destinam. Pecam quase todas pelo tamanho, formato e disposição das salas, pela
distribuição inconveniente da luz, pela falta de comunicação internas.
(PARANÁ, 1922, p. 16)
Em 1920, Cesar Prieto Martinez inicia seu trabalho como Inspetor de Ensino no Paraná,
antes chamada Diretoria Geral da Instrução Publica. Contratado pelo governo do Estado, com a
finalidade de “remodelar o aparelho escolar existente” (PARANÁ, 1921, p. 3). A construção da
Escola Normal foi uma de suas prioridades e no relatório apresentado descreveu sobre o edifício
no item, “Do novo edifício da Escola Normal”:
Sendo a Escola Normal a base solida de toda reforma educacional na

instrução publica primária, claro é que deve merecer o máximo cuidado por parte dos governos.
A organização desse instituto eminentemente profissional determina
forçosamente o bom ou o mau êxito de todo o aparelho escolar, pois
fornece o material mais importante, que é o professor.
Os cuidados relativos a tão magno assunto começa pelo edifício.
A construção que se vai iniciar será um grande passo para a instrução
publica do Paraná e atestará o firme proposito que animou o espirito
do Exmo. Sr. Dr. Presidente do estado em prestar à sua terra serviços
relevantes (PARANÁ, 1921, p. 17).
Desse modo, o governo inicia a construção do prédio da Escola Normal em Curitiba. O
projeto, segundo relatório do estado, obedecia a todos os rigores da Higiene e da Pedagogia
ideal. Martinez propunha um “estabelecimento modelar” com capacidade para comportar 1.200
alunos:

No suntuoso edifício funcionarão, além das aulas Normal, o grupo modelo anexo, o curso intermediário e duas escolas isoladas, modeladas
pelo padrão que deve formar os demais estabelecimentos desse gênero. (PARANÁ, 1921, p. 17)
As justificativas para a suntuosidade da construção do prédio tinham como referência a
visão de um edifício específico, que atendesse a Escola Normal, deveria seguir uma “rigorosa
educação profissional” (idem, p.23) exigia ambientes diferenciados. Acreditava-se que ao habilitar os professores no “espírito para o sacerdócio”, iriam ensinar seus alunos nas escolas primárias, com “os lucros morais de sua carreira em beneficio da família, da sociedade e da Pátria”.
Outro motivo para a construção dos edifícios das Escolas Normais Paranaense organizaria a carreira do professor das escolas primaria do Estado em três categorias: normalistas, efetivos e subvencionados federais e estaduais. Para o inspetor Cesar Prieto Martinez a única
forma de ensino que atenderia as reais necessidades da escola era a chamada categoria normalista. Ainda, para o inspetor somente formando os professores pela Escola Normal poderia pre-
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parar “o bom educador, o educador completo, aquele que tem mais probabilidade de vencer é
o que alia ambos os elementos: a ciência e o gosto de ensinar” (idem, p. 21).
Para Martinez o ideal seria que somente os portadores de diploma pudessem lecionar
nos grupos escolares. Entretanto, uma única Escola Normal não seria suficiente para atender a
todo o Estado, com isso propôs-se a criação de mais duas escolas:

Considerando ainda que uma Escola Normal na capital é insuficiente,
pois que do interior dificilmente se encaminham candidatos; e mais
ainda que os professores aqui formados não deixam a capital, preferindo permanecer na expectativa de uma colocação no centro, ou desistindo, em busca de outro rumo; ficando, como consequência, sem
professores a zona afastada do litoral e do interior, servida exclusivamente por pessoal leigo, com graves prejuízos para o ensino, alvitrei a
criação de mais duas escolas: uma em Ponta Grossa e outra em Paranaguá. (PARANÁ, 1923, p. 24)
Desse modo, novas escolas de formação de professores deveriam se expandir pelo Estado. No mesmo relatório foi apresentada a foto da Escola Normal de Curitiba, fundada de 1922
e a Escola Normal de Ponta Grossa ainda em construção no período, fundada em 1924. O desenho da fachada da Escola Normal de Paranaguá foi destacada pelo governo, a obra foi iniciada em 1924 e concluída apenas em 1927.
Escola Normal de Ponta Grossa
Escola Normal de Curitiba

Desenho da fachada da Escola Normal de Paranaguá

FIGURA 2 - IMAGENS ESCOLAS NORMAIS.
FONTE: PARANÁ, 1923, p. 24.

A realização, pois, da instalação da Escola Normal de Curitiba em novo e esplêndido edifício, separados do curso ginasial; a inauguração
de outra Escola em Ponta Grossa e o próximo inicio de Paranaguá
constituem o passo mais acertado que o Paraná deu em relação ao
futuro de sua instrução primaria, podendo-se afirmar que com tão es-
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plendidas bases, o seu aparelho escolar está fadado a distinguir-se
como verdadeiro pioneiro na marcha pela qual todo o Brasil anseia
para libertar-se do maior de seus males- o analfabetismo. (PARANÁ,
1923, p. 24)
Os diversos discursos que legitimaram a implantação das Escolas Normais no Paraná
consolidaram uma escola de formação de professores suntuosa, que impressionou tanto os alunos quanto a comunidade, provocando o efeito do exercício do papel civilizador da escola para
as gerações dos anos de 1920, no Paraná.
As cerimônias de inauguração foram uma das maneiras encontradas pelos representantes do Estado de mostrar a sociedade o quanto “palácios suntuosos” simbolizavam um progresso para o Estado e desta maneira, tornavam-se importante inaugurando um tipo de arquitetura
escolar própria.
O jornal Diário da Tarde, de 1921, publicou uma notícia sobre a intenção do governo de
criação de mais duas Escolas Normais nas cidades de Ponta Grossa e Paranaguá:

O sr. dr. Munhoz da Rocha, ilustre presidente do Estado, em sua brilhante mensagem dirigida ao Congresso Legislativo, disse, em uma
das partes referentes á instrução publica, que “já se faz sentir a criação de mais duas Escolas Normais: uma, em Ponta Grossa, em substituição á escola intermediaria e outra no litoral, em Paranaguá”.
Prosseguindo, faz ressaltar que “a primeira servirá uma grande zona,
consideravelmente povoada e a segunda receberá a juventude de toda a faixa marítima. A criação desses estabelecimentos virá facilitar
extraordinariamente a tarefa de formar professores em numero suficiente para as escolas existentes porque tornará o curso menos dispendioso do que o é na Capital. Sua manutenção não virá onerar de
muito os cofres públicos pois poderão funcionar com pequeno corpo
docente, sendo o curso apenas de 3 anos. (...)
É justo que o Estado, estimulando os desejos de progresso que tem
as duas grandes e prospera cidade de Paranaguá e Ponta Grossa, tudo faça para que elas, como centros respeitáveis de atividade que
são, tenham um amparo máximo por parte do executivo (DIARIO DA
TARDE, 11 fev., 1921).
As Escolas Normais, com seus edifícios imponentes, transformam-se me espaços privilegiados para abrigar os eventos de comemoração. A imprensa passa a divulgar estes acontecimentos, com bastante frequência. O discurso entusiasmado da imprensa com a inauguração
dos prédios, os eventos e festividades mostraram que as obra tiveram significativas importâncias para as cidades.
Conclusões
Breves conclusões podem ser tiradas no desenvolvimento do trabalho, uma delas relaciona-se era de que o planejamento arquitetônico específico para esta modalidade de ensino,
no início do século XX, ainda estava longe de se tornar uma realidade nas principais cidades do
Paraná. Demorou aproximadamente 50 anos desde sua fundação, em 1876, até a criação de
um espaço exclusivo para atender as Escolas Normais no Paraná, em 1922.
O prédio construído em 1904, para atender o Ginásio Paranaense e a Escola Normal,
além de outras instituições públicas, trouxeram problemas para o andamento das várias modalidades de ensino. Nos relatórios dos inspetores de ensino foram constantes as reclamação, e
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descrevem as dificuldades encontradas pelos professores para o bom funcionamento das aulas.
Com isso, a necessidade da separação dos cursos ginasial e normal foram diversas vezes reivindicadas nos relatórios dos inspetores de ensino, diretores das escolas e da própria comunidade. Nas primeiras décadas do século XX, o estado não atendeu as necessidades da Escola
Normal. Entretanto, neste período iniciou-se a construção dos grupos escolares, voltado ao ensino primário.
Em 1920, o governo propôs a remodelação do aparelho escolar existente. Justificava a
construção do prédio da Escola Normal de Curitiba e a criação de mais duas escolas, uma em
Ponta Grossa e outra em Paranaguá. Acreditava-se que o litoral e o interior do Paraná, necessitavam com urgência da construção destas escolas.
Os diversos discursos que legitimaram a implantação das Escolas Normais no Paraná
consolidaram uma escola de formação de professores suntuosa, que impressionou tanto os alunos quanto a comunidade, provocando o efeito do exercício do papel civilizador da escola para
as gerações dos anos de 1920, no Paraná.
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1

A utilização do cinema como forma de propaganda política, foi uma constante no inicio do século XX,
uma maneira de difundir valores, ideias, conceitos ideologias. Os filmes aqui analisados para entender as
cidades priorizadas neste estudo são: “Pelo Paraná Maior” (1927), “O que é o Paraná”(1929), “Cidades do
Paraná”(1936) e “Grandes Realizações” (1942). Esses documentários foram escolhidos por serem
produzidos no período estudado, além disso todos registram cenas das cidades e registram as Escolas
Normais pesquisadas.
2
Ainda com relação aos termos moderno/modernidade/modernismo/modernização são categorias
especificas, que vão ocupar espaço no campo intelectual, principalmente no começo do século XX. (M.
HERSCHMANN e PEREIRA, 1994, p. 15)
3
Nestor Vítor dos Santos nasceu em Paranaguá (12/04/1868), faleceu no Rio de Janeiro, onde foi
professor e jornalista (13/10/1932).
4
Livro encomendado pelo Presidente Afonso Camargo governador do estado na época. Sua visão
aproxima-se ao "discurso oficial". Neste trabalho o autor elabora conceitos e conteúdos sobre a cidade
extraídos diretamente da literatura burocrática. Sua importância, além da minuciosidade, é a capacidade
de realização da síntese do discurso ufanista. (PEREIRA, 1998)
5
O IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna ocorreu em Atenas na Grécia em 1933. Neste
momento foi publicado um documento chamado “Carta de Atenas”. A Carta trata de um manifesto
urbanístico que chamada Cidade Funcional, preconiza a separação das áreas residenciais, de lazer e de
trabalho, propondo, em lugar do caráter e da densidade das cidades tradicionais, uma cidade-jardim, na
qual os edifícios se desenvolvem em altura e localizam em áreas verdes, por esse motivo, pouco densas.
Tais preceitos influenciaram o desenvolvimento das cidades europeias após a Segunda Guerra Mundial e
a criação do Plano Piloto de Brasília por Lúcio Costa.
6 A Reforma do Ensino em São Paulo, promovida por Sampaio Dória, em 1920; no Paraná, por
Lysimaco Ferreira da Costa, em 1923; no Ceará, por Lourenço Filho, em 1923; na Bahia, por Anísio
Teixeira, em 1925; em Minas Gerais, por Francisco Campos, em 1927; em Pernambuco, por Carneiro
Leão em 1928.
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1. ENCONTRO COM A PESQUISA
O presente artigo analisa a trajetória do intelectual Luiz Antonio dos Santos Lima por
meio do seu papel de educador envolvido no ideário higienista brasileiro, durante o período de
1910 a 1927. A data inicial deste recorte justifica-se por se tratar de um educador primário
formado pela primeira turma da Escola Normal de Natal, em 1910, que se sobressaíra no cenário público e político Norte-Rio-Grandense. Além de ter sido um momento marcado por difundir
uma nova necessidade de inovação no ensino primário, através da expansão dos Grupos Escolares e das Escolas Mistas nos municípios e interiores do Rio Grande do Norte.
Dentro desta perspectiva, este trabalho propõe-se a evidenciar práticas de profissionais
das diversas áreas como o campo da medicina e o campo da educação, em busca da modernização da sociedade brasileira no final do século XIX e início do século XX.
O referido estudo vincula-se à Base de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero/UFRN, coordenada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais. O citado âmbito está
ligado ao projeto História da Leitura e da Escrita no Rio Grande do Norte - presença de professoras (1910-1940) /CNPq, o qual, entre seus objetivos, faz referência ao estudo sobre professoras e professores que se destacaram no Estado do Rio Grande do Norte, contribuindo para a
formação de gerações.
Começamos então, refletir sobre como escrever essa história. Procurando analisar cada
discurso feito acerca dessa figura notável, buscamos entender um presente que se estabelece
nas memórias a fim de reconstruir um passado referente ao contexto histórico do período investigado. Esse é o fascínio que se exerce no fazer historiográfico - sobre quem pesquisa, na
tentativa de contar a vida de homens e mulheres do passado que se dedicaram à formação de
gerações da cultura letrada. Sobre isso, Morais (2003, p. 24) afirma “reconstruir esse passado
significa recriar tempos, espaços e ausências, preenchendo-os de sentidos, conforme minhas
próprias percepções, que se materializam na urdidura do texto”.
O trabalho de investigação do historiador tem procedimentos muito semelhantes aos
dos detetives buscando indícios, provas e testemunhos, para encontrar os condicionamentos, os
motivos e as razões (BORGES, 2003, p. 60). Ao problematizar as questões norteadoras que me
conduzem a esse estudo, procuramos fontes que atendessem a esta investigação. Só se pode
conhecer algo do passado através do que desse ficou registrado e documentado para posteridade. Segundo Borges

As fontes ou documentos não são um espelho fiel da realidade, mas
são sempre a representação de parte ou momentos particulares do
objeto em questão. Uma fonte representa muitas vezes um testemunho, a fala de um agente, de um sujeito histórico; devem ser sempre
analisadas como tal (BORGES, 2003, p. 61).
Na tentativa de reconstruir um passado observamos o quanto é necessário, analisar,
comparar e confrontar as informações obtidas nos arquivos. Sendo assim, buscamos então,
empreender pesquisas no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte/ IHGRN, onde encontramos várias fontes como: Leis e Decretos do governo do Rio Grande do Norte, Livros
de Atas, a Revista Pedagogium e os Jornais A República e o Diário do Natal. Além da Tese de
Luiz Antonio de doutorado em Medicina, intitulada Higiene Mental e Educação, defendida no Rio
de Janeiro, em 1927. Através dessa tese, o educador busca chamar à atenção para a educação
sexual, o ensino de anti-alcoolismo, do anti-tabagismo e da campanha contra o jogo. Além disso, enfatiza a importância da Psicologia infantil e da higiene mental na formação dos educadores e pais.
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No acervo do Arquivo Público do Estado/APE-RN privilegiamos a análise de documentos
diversos, entre estes destacam-se: registros de ofícios do Estado, Regimentos Internos e Legislações educacionais. Além disso, realizamos revisão bibliográfica na Biblioteca Central Zila Mamede/ UFRN, acerca da literatura dos conceitos utilizados para a fundamentação do objeto de
estudo.
Cascudo (1997) escreveu no livro intitulado “O tempo e eu” um capítulo em homenagem ao seu ex-professor Luiz Antonio dos Santos Lima. Nele descreve a figura deste intelectual.
Cascudo foi seu aluno de História Natural no Atheneu-Norte-Riograndense.
A partir deste confronto entre os documentos, evidenciamos que essas investigações
realizadas em arquivos públicos e privados ajudam-me a responder as inquietações sobre o
meu objeto de estudo por meio do cruzamento e da comparação entre as fontes. Segundo Lopes e Galvão (2001, p. 93) “um trabalho é mais rico e mais confiável quanto maior rigor for o
número e tipos de fontes a que se recorreu e com quanto maior rigor tenha sido exercido o
confronto entre elas”.
Já no acervo do Grupo de Estudos História da Educação, Literatura e Gênero, pesquisamos fontes que pudessem subsidiar os estudos de análise dos conceitos teóricometodológicos utilizados pela nova História Cultural. Desse modo, respaldamo-nos em pressupostos definidos através da conjunção da história dos objetos na sua materialidade, das práticas nas suas diferenças e das configurações, dos dispositivos nas suas variações.
No referido grupo já existe um acervo de trabalhos acerca das práticas educativas e
pedagógicas de professores formados pela primeira turma da Escola Normal de Natal, em 1910.
Como, por exemplo, a pesquisa realizada por Janeclécia Ferreira da Silva (2009) sobre A prática
educativa do professor norte-rio-grandense Severino Bezerra de Melo (1927-1946), e a desenvolvida por Ingrid Katiucha A. da Silva (2009) sobre A Prática Pedagógica da Professora Josefa

Botelho nos Grupos Escolares (1908-1930).
Como exemplo também destas produtivas pesquisas, encontramos o trabalho realizado por Maria Arisnete Câmara de Morais sobre a professora e escritora Isabel Gondim (18391933), uma intelectual múltipla, com produções em diversas áreas do conhecimento, como a
História, a Literatura, a Dramaturgia e a Educação. (MORAIS, 2003, p. 23). Ela analisa as produções textuais de Isabel Gondim, sua correspondência particular, manuscritos inéditos, como
também sua produção literária. Através dessa pesquisa é possível compreender a sua parcela
de contribuição para História da Educação no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Norte.
Outra pesquisa realizada foi a de Manoel Pereira de Rocha Neto (2005) sobre a jornalista e educadora, Júlia Medeiros, Norte-Rio-Grandense nos anos 20. Ela era feminista, era uma
mulher de idéias avançadas que se destacou em suas participações públicas e políticas no RN.
O objetivo de seu trabalho do pesquisador foi de reconstruir as práticas educativas de Júlia Medeiros, pois segundo Rocha Neto (2005, p. 45) “Júlia Medeiros encontrou na educação, em especial, no magistério, uma alternativa para conquistar novos espaços”.
Por meio das fontes, procuramos reconstituir a sociedade no inicio do século XX e a
educação do período pesquisado. Para tanto, analisamos os ideais educativos do professor Luiz
Antonio dos Santos Lima, o qual encontrou na educação, especialmente, no magistério, a oportunidade para conquistar outros espaços no cenário Norte-Rio-Grandense.

2. LUIZ ANTONIO DOS SANTOS LIMA, INTELECTUAL E EDUCADOR POTIGUAR
Luiz Antonio dos Santos Lima, filho legítimo do casal Galdino dos Santos Lima e Ana
Souto Lima, nasceu no dia 15 de setembro de 1890, na cidade de Assú/RN. Quando criança
Luiz Antonio teve o primeiro contato com as letras através da sua genitora. Mudou-se para Na-
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tal aos nove anos de idade, com a mãe viúva e nove irmãos, com o intuito de terminar os seus
estudos. Ao chegar à capital teve as primeiras aulas com o professor José Ildefonso Emerenciano, conhecido como Zuza. Quando conclui seus estudos primários ingressa logo em seguida no
curso de humanidade no Atheneu Norte-Rio-Grandense, localizado ainda no prédio da Av. Junqueira Aires.
Decidiu dedicar-se a arte da docência indo estudar na Escola Normal de Natal, onde
fez parte da primeira turma de formandos, em 04 de dezembro de 1910. Nessa referida turma,
segundo Morais, formaram-se

Luiz Antônio dos Santos Lima, Severino Bezerra de Melo, Manuel Tavares Guerreiro, Anfilóquio Carlos Soares Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, José Rodrigues Filho, Luiz Garcia Soares de Araújo, Ecila
Pegado Cortez, Judite de Castro Barbosa, Áurea Fernandes Barros,
Olda Marinho, Stela Vésper Ferreira Gonçalves, Beatriz Cortez, Arcelina Fernandes, Guiomar de França, Anita de Oliveira, Francisca Soares
da Câmara, Maria Natália da Fonseca, Maria Abigail Mendonça, Maria
das Graças Pio, Clara Fagundes, Maria da Conceição Fagundes, Maria
Julieta de Oliveira, Maria Belém Câmara, Maria do Carmo Navarro, Helena Botelho, Josefa Botelho (MORAIS, 2006, p. 75).
Nesse momento, formavam-se vinte e sete alunos, cuja maioria pertencia ao sexo feminino: sete homens e vinte mulheres. Isso evidencia o fato de que na época o magistério era
visto como uma extensão da maternidade e considerado uma profissão predominantemente
feminina. Apesar de que os homens que se empenhavam nessa profissão conseguiam exercer
cargos mais privilegiados que as mulheres, tais como, diretores do Departamento de Educação,
dos Grupos Escolares, das Escolas Normais, dentre outros. Isso pode ser observado a partir do
fato de que a Escola Normal de Natal só teve sua primeira diretora, Chicuta Nolasco Fernandes,
46 anos após sua abertura, em 1954 (MORAIS, 2006, p.64-65).
No mesmo dia da colação de grau houve a celebração de noivado de quatro casais desta turma, dentre eles destacavam-se os professores Luiz Antonio dos Santos Lima e Ecila Pegado Cortez. De acordo com Silva (2009) a referida cerimônia foi presidida pelo Governador do
Estado Alberto Maranhão, no Palácio do Governo, que ficava localizado na Praça 7 de setembro,
no centro da cidade de Natal. O professor Severino Bezerra, em comemoração ao cinquentenário da instalação da Escola Normal, escreveu sobre o acontecimento no jornal A República:

Foi nesse ambiente de contraste entre o progresso material e as coisas do espírito, que se instalou, na tarde de 13 de maio de 1908, no
prédio do Atheneu, hoje Escola de Farmácia e Odontologia, A Escola
Normal do Rio Grande do Norte, com a presença do Governador Alberto Maranhão, do seu Diretor Dr. Francisco Pinto de Abreu, professores, autoridades, discursos, declamações, muita gente e muito
entusiasmo (MELO, 1958, p. 6).
O ambiente no qual o professor se refere tem a ver no âmbito material com a falta de
luz elétrica e de transportes que havia na época, e no ambiente espiritual com a rivalidade existente entre moradores da Cidade Alta e da Ribeira. Bairros hoje tão conhecidos na cidade de
Natal, são estes: Petrópolis, Tirol e Alecrim, ainda eram pouco habitados.
Logo após formar-se, Luiz Antonio foi nomeado no dia 22 de dezembro de 1910, para
exercer a cadeira masculina no magistério do Grupo Escolar Augusto Severo, onde foi louvado
pela sua atuação no Livro de Honra, criado pelo Artigo 195, da Lei Orgânica do Ensino de 1916,
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na qual homenageavam os professores primários que se destacassem (RIO GRANDE DO NORTE, 1919). Por ato do Diretor Geral da Instrução Pública, Manoel Dantas, em 26 de março de
1919 foi louvado por haver lecionado com aproveitamento a 54 alunos no ano de 1914, a 51
educandos no ano de 1915 e a 62 alunos no ano de 1916. No relatório de 1911, o diretor do
Modelo Augusto Severo destaca: “Profissional dedicado e completo é um dos mais prestimosos
auxiliares desta diretoria”. Este elogio foi repetido nos anos de 1912 e 1913. E mais tarde no
relatório de 1914 ressaltam que o professor Luiz Antonio dos Santos Lima continua a ser um
dos mais distintos servidores da causa do ensino, pela competência, pela educação e pela pontualidade.
Em 1919, Luiz Antonio dos Santos Lima forma-se em Farmácia no Recife. Ao retornar a
cidade de Natal exerce o cargo de diretor da Escola Normal de Natal e da Escola de Farmácia
de Natal, esta ultima criada pela Lei nº 497, de 2 de dezembro de 1920. E, logo em seguida,
vai para o Rio de Janeiro estudar Medicina, diplomando-se em 1926. No ao seguinte defende a
sua Tese de doutoramento em Medicina, intitulada Higiene Mental e Educação.
Lecionou também como professor catedrático do Atheneu Norte-Rio-Grandense e da
Escola Normal de Natal, ministrando as disciplinas História Natural, Física e Química. O historiador Câmara Cascudo em sua obra “O tempo e eu” faz recordações de seu ex-professor de História Natural no capítulo intitulado professor Luiz Antonio, com perfeição

Estatura abaixo da mediana, a face larga que o leve em seu constante
sorriso iluminava de simpatia e acolhimento, com o travo incontido da
ironia letrada e sutil, a gesticulação meridional, desenhando o motivo
fixado, era incapaz de imobilidade, de desinteresse, de alheamento ao
solidarismo moral, força em perpétuo dispositivo de ação. A influência
sobre os alunos foi notável. Foi, sobretudo, o orador, o dono da palavra fácil, fluente, oportuna, empolgadora, acentuada pela mímica
complementar [...] a cultura não era alta nem sólida. Era suficiente,
feita de intuições geniais de um talento em constante efervescência
(CASCUDO, 1997, p. 112).
E ainda, enfatiza:

Na legitimação provinciana da nossa geografia intelectual Luís Antonio
foi uma legitimidade patrimonial. Uma ação, um esforço, uma potência verbal, um educador, um clínico, uma bondade em serviço do otimismo. Como a sua herança cultural não se materializou na relação
das possibilidades pessoais, cabe à nossa geração, aos seus conterrâneos a defesa, a guarda, a vigilância ao nome, para que não se apague na lembrança do futuro (CASCUDO, 1997, p. 113).
Exemplo de fidelidade vocacional, Luiz Antonio, se destacou no ofício do ensino, pois
preocupava-se também em cultivar os bons hábitos, tais como: metodização da alimentação, do
asseio, da disciplina, anti-alcoolismo, anti-tabagismo, contra a fadiga, dentre outros cuidados
para a formação sadia dos alunos. Além da campanha moral contra o jogo e a educação sexual.
Sobre isso ressalta

Descurados do lar, se não orientados nos jardins de infância e escolas
maternais, cabe à escola primária a correção e formação dos hábitos
numa idade que, bem aproveitada, pode restringir as conseqüências
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do inaproveitamento da fase mais própria e mais útil. [...] mas o que
visa o educador é corrigir uma natureza hereditária, má, criando o
hábito que é, no velho conceito popular, uma segunda natureza boa.
[...] é evidente a necessidade improrrogável de preparar as mães para exercer sobre esses plásticos, a influência norteadora dos bons hábitos, pois que nisso se resume a vida deles. (LIMA, 1927, p. 57-59).
Para Elias (1993, p.271) este processo é efetivado na atuação dos pais que conferem
aos filhos por meio de gestos e palavras algumas restrições, medos, normas e comportamentos
que fosse mantenedores da posição social ocupada por tais indivíduos, que seriam “desde cedo
inculcados na criança pelo comportamento dos pais e educadores”.
No Período Republicano vivencia-se o movimento higienista, no qual buscavam, além
de divulgar noções de saúde pública, imprimir o espírito de cordialidade, combater a apatia, a
morosidade e os vícios como o alcoolismo. Sendo assim, a educação escolarizada era encarda
pelos dirigentes como um veículo de mudança comportamental. E, portanto, a escola seria o
lugar onde além de se ensinar os conhecimentos eruditos, se ensinava também, os modos urbanos e higiênicos de viver, imprescindíveis ao homem moderno.
O educador Luiz Antonio dos Santos Lima defendia também como indispensável às noções básicas de higiene mental e psicologia infantil para constar nos programas curriculares dos
professorados da Escola Normal de Natal. Na sua Tese de doutoramento em Medicina sob o
título Higiene Mental e Educação, descreve

Reconhecido como está, que a educação de que a escola se incumbe
quase que exclusivamente, tratando-se dos filhos das classes médias
e das classes pobres, é uma aplicação ciente e consciente da Higiene
Mental, como esta o é da psicologia experimental, é da mais absoluta
imprescindível que nos programas das escolas normais, que tem a seu
cargo a preparação do professorado, sejam contemplados os conhecimentos de higiene mental, ao lado dos outros que concorrem à formação literária e técnica dos profissionais do ensino (LIMA, 1927,
p.142).
No educandário da Escola Normal de Natal tais noções aos futuros professores eram
vistas nas disciplinas de Pedologia – ciência que investiga as leis e fenômenos aplicáveis às
crianças e enfoca a visão acerca dos aspectos de diferenças e individualidade – e Psicologia
Infantil.
Desse modo, percebemos que ele associou os seus ideais educativos higienista às práticas desenvolvidas na atuação enquanto professor primário nos grupos escolares e educandários
do Estado. De acordo com Lima (1927, p. 9) higiene mental tem como fulcro a psicologia, como
ciência do funcionamento normal do espírito, ligada embora a outras ciências, como a Fisiatria,
a Moral, a Lógica, a Antropologia, a Sociologia e a Pedagogia, ciência da educação, que nos
importa em particular.
Em 1917, desempenha a função de colaborador na Associação de Professores do Rio
Grande do Norte/ APRN. Sempre militando em prol do ensino no dia 4 de dezembro de 1920,
assinou a ata de fundação da Associação de Professores do Rio Grande do Norte. Data esta
escolhida para homenagear o primeiro decênio da diplomação da primeira turma de professores
do Estado. Estavam presentes no salão nobre do Palácio do Governo para a solenidade personalidades da capital potiguar, sendo estes: o Governador do Estado Dr. Antonio de Souza, o
Diretor Geral da Instrução Pública Dr. Manoel Dantas, o Inspetor do Tesouro Estadual coronel
Pedro Soares de Araújo, desembargadores, funcionários públicos e professores primários. A
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mesa foi presidida por Dr. Nestor Lima, o Dr. Manoel Dantas e o professor Luis Soares, este
último na qualidade de orador da seção. Nessa assembléia Luiz Antonio foi nomeado para o
cargo de adjunto da APRN.
Em 1930, Luiz Antonio assume o cargo de Diretor Geral do Departamento de Educação.
Na década de 1940, foi eleito ao cargo de diretor da Revista Pedagogium, órgão oficial Associação de Professores do Rio Grande do Norte. Sendo reeleito a mesma função no ano de 1941.
Com relação à sua participação na vida política foi elemento ativo na campanha do Partido Popular, no período de 1933-35. No pleito nacional para a Constituição de 1934, não obteve a votação necessária para eleger-se. Em 1945, por ocasião da reconstitucionalização do País,
foi fundador e primeiro secretário do Diretório Central da União Democrática Nacional, neste
Estado, porém não mais disputou qualquer posto eletivo. Limitou-se em apoiar os candidatos de
sua preferência.
Ele foi um educador de gerações de potiguares. E, mais ainda, um conferencista de
convicções quando falava nas campanhas contra o álcool, o analfabetismo e o tabagismo.
Como figura intelectual, Luiz Antonio, pertenceu à diversas instituições do Rio Grande
Norte, à exemplo da Academia Potiguar de Letras sendo Patrono da cadeira 48 do seu amigo
José Tavares, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, onde ocupou posição
de destaque em sua diretoria, sendo, até a sua morte o vice-orador.
Na maçonaria de Natal, destaca-se como uma grande estrela de primeira grandeza,
tendo exercido vários cargos na Diretoria da Loja Evolução II, tais como: Adjunto de Secretário,
Venerável, Chanceler, Orador, 1ºVigilante e Orador Perpétuo. Atuou também na condição de
Grão-Mestre na Loja Maçônica Filhos da Fé, por duas vezes. Proferiu a Oração à Bandeira uma
das mais belas e poéticas já pronunciadas nas Lojas Maçônicas.
Dada sua relevância como educador, na cidade de Natal existe em sua homenagem três
referências que retratam o reconhecimento dos contemporâneos a este intelectual. São estas: o
Hospital Luiz Antonio, também conhecido como Hospital do Câncer, situado no bairro das Quintas, uma rua localizada no bairro do Alecrim, como também a Escola Estadual Professor Luiz
Antonio, no bairro de Candelária. Sendo esta última criada pelo Decreto n.º 7.316, de 13 de
abril de 1978. O prédio deste educandário foi construído e inaugurado pelo Governador Tarcisio
Maia, em 1978. Ao ser construída, a escola possuía 10 salas e oferecia 1.200 matrículas.
Sobre o Hospital da Liga Norte-Riograndense contra o Câncer, evidenciamos que foi
fundada em 17 de julho 1949, data em que assumiu sua direção como diretor, sem ser cancerologista, demonstrou estar suficientemente preparado, para não só administrar, mas em condições de solucionar questões médicas em uma área que não era especialista. Após a sua morte
a referida Instituição passou a denominar-se Hospital Luiz Antonio.
Essas são as homenagens que fazem o reconhecimento das contribuições deste professor para a construção da educação brasileira e, em especial, a Norte Rio Grandense.
O professor Luiz Antonio dos Santos Lima faleceu no dia 10 de abril de 1961, vitima de
um acidente vascular-cerebral em plena atividade médica, quando se dirigia ao Hospital das
Clínicas para visitar um paciente. Morreu em um dos seus campos de batalha, ao som dos clarins da luta, sempre em defesa dos seus sublimes ideais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta investigação evidenciamos as contribuições como sujeito social e educativo deixadas pelo educador Luiz Antonio dos Santos Lima na constituição da sociedade letrada
do Estado, evidenciando um significativo legado educacional.
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Nesta perspectiva, o cuidado na formação dos seus educandos é o que destacamos
como a base de sua prática educativa. Os ensinamentos ministrados passo a passo em suas
produções, o direcionamento oferecido aos alunos dos educandários onde exerceu o magistério
no exercício de uma prática eficaz em sala de aula, o encorajamento para combater os males
sociais, à exemplo do analfabetismo, do alcoolismo e do tabagismo que depositava neste
modelo educacional emergente no início do século XX. O professor Luiz Antonio dos Santos
Lima procurava transmitir por meio de seus escritos e conferências, a relevância do papel dos
pais e do educador na formação sadia das crianças.
Desse modo, constatamos que o educador atuou na educação do Estado, buscando
estar em consonância com o ideal de modernidade do início do século XX, propondo novos
princípios e métodos através de seus ideais educativos para a educação e a higiene, com o
objetivo de modernizar as ações desenvolvidas na área educacional. A presença deste
intelectual no cenário norte-rio-grandense permite evidenciar sua relevância, no âmbito da
História da Educação, como educador, médico e político.
Com este estudo, pretendemos contribuir para a Historiografia da Educação Brasileira e,
em especial, a Norte-Rio-Grandense. Tendo em vista que este trabalho nos permitiu reconstruir
como se configurou as formas de atuações dos professores que encontraram no magistério a
oportunidade de conquistar novos espaços públicos e privados da época.
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Ao verificar os espaços e tempos nos quais as instituições de ensino estão inseridas nota-se a
diversidade de perspectivas e as dimensões sociais e culturais inseridas em um conjunto de
ações, pensamentos e práticas definidoras e constituídas pelos agentes que a integram. A escola é, portanto, um ambiente de trocas, interação, interpretações, resistências e acomodações.
Nela, vários elementos se interligam dentro de uma dinâmica própria e ao mesmo tempo sob o
controle de uma série de instrumentos regulatórios, em alguns momentos seguidos, em outros
questionados, mas sofrendo a modificação típica das apropriações.
Em cada contexto histórico a representação da escola é construída a partir dos sujeitos envolvidos, tanto no processo de ensino e aprendizagem, quanto da imagem social, funcionando como
legitimadora de um espaço capaz de formar indivíduos, integrando-os na sociedade.
Nesse contexto, podemos inferir as Escolas Normais que foram responsáveis pela formação de
vários profissionais atuantes no magistério primário, embora, historicamente a formação nessas
instituições nem sempre constituía em elemento determinante para essa prática. Para atuar no
campo de ensino primário, historicamente, a mulher deveria apresentar uma conduta dentro
dos padrões morais e religiosos, exigidos socialmente, antes de demonstrar qualquer habilidade
específica para o ensino.
Neste estudo, a preocupação da narrativa foi evidenciar o processo de atuação docente de José
Calasans Brandão da Silva na Escola Normal Rui Barbosa (1939 – 1947), instituição de ensino
em Sergipe que formava professoras primárias, também teve o intuito de identificar as disciplinas ministradas e a contribuição para a formação docente.
É do século XIX a criação das Escolas Normais destinadas, inicialmente, aos homens. Em Sergipe, as primeiras experiências no curso normal ocorreram no Ateneu Sergipense, criado em
1870, instituição importante para a educação sergipana. Destinava-se a formação de indivíduos
para atuarem em várias funções na sociedade, habilitava para a atuação no magistério primário, também proporcionava a instrução secundária destinada a preparar os jovens sergipanos
para ingressar nos cursos superiores.
A criação da Escola Normal, independente e destinada ao sexo masculino, não obteve êxito em
virtude da pouca atratividade para a carreira. Os jovens abastados preparavam-se para o ingresso nos cursos de Medicina, Direito e Engenharia existente em outros Estados brasileiros. A
implantação de escolas destinadas às mulheres ocorreu em 1877, as instituições se firmaram
gradativamente.
Percebe-se que a proposta de criação da Escola Normal foi apresentada em 1836 por Manuel
Joaquim Fernandes de Barros. Inicialmente estava veiculada ao Atheneu Sergipense. Diversas
discussões ocorreram com o intuito de a instituição possuir um lugar próprio, a transferência
ocorreu em 03 de fevereiro de 1875, no entanto, antes de ocupar prédio próprio passou por
outras mudanças de locais.
Em 1877 foi criada a Escola Normal feminina sediada no Asilo Nossa Senhora da Pureza até
1879 quando foram extintas, vindo a funcionar novamente em 1881 com a tentativa de implantação da Escola Normal mista que só veio a funcionar em 1893. O processo de materialização
foi gradual e a sua consolidação ocorreu efetivamente em 1911 quando foi transferida para
uma sede própria.
E, posteriormente, em 1920, três instituições educacionais públicas se faziam presentes na educação sergipana: Escola Conselheiro Orlando, Colégio Atheneu e Escola Normal Rui Barbosa,
nome atribuído em 1923 à Escola Normal feminina. Em 1947 recebeu a nomenclatura de Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB).
As redefinições e reordenamento do ensino normal obedeceram a exigência legal de cada momento histórico. Houve a promoção de alterações nas formas de estruturação, finalidades e
perfil da formação discente, entretanto, no interior da instituição as mudanças, permanências,
adequações e práticas ditavam o habitus instituído pelos diversos sujeitos.
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Um aspecto fundamental no estudo do IERB é a cultura material escolar percebida como um
conjunto de elementos que permite visualizar outros componentes do ambiente institucional
possibilita a compreensão de uma dinâmica escolar mais ampla do que os aspectos legislativos
e das reformas educacionais.
Evidentemente que estes aspectos supracitados também permitem a análise sob a ótica de refletir de como a institucionalização estava mediada por interesses sociais diversos, mas não é o
único determinante para explicar a amplitude das relações existentes no interior e exterior da
escola, favorecendo a observância de uma visão externalista sobre a instituição, sem deixar de
considerar o estudo das relações no interior da mesma.
Os conceitos de memória (LE GOFF, 1990); documento (LE GOFF, 1990); monumento (LE
GOFF, 1990); cultura escolar (JULIA, 2001); representação (CHARTIER, 1990, 2009); apropriação (CHARTIER, 1990); Habitus (BOURDIEU, 1990, 2007); capital social (BOURDIEU, 2007)
foram de importância para perceber os espaços e sujeitos da escola.
Le Goff classifica os elementos constitutivos da memória em monumentos e documentos. O
primeiro corresponde à herança do passado que involuntariamente, ou voluntariamente, está
veiculado ao poder de perpetuação. O segundo está ligado à escolha do historiador, visto que a
análise e seleção obedecem às ideias preconcebidas (LE GOFF, 1990, p. 535).
A narrativa histórica segue padrões de ciência exigidos para dar legitimidade ao discurso de
reconstrução do passado. Está construída dentro da ótica do pesquisador, seguindo as preleções, as seleções, as críticas e as próprias definições assumidas.
Dessa forma, o conceito de História como “um saber universalmente aceitável, “científico”, sendo a memória “conduzida pelas exigências das comunidades para as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial da construção de seu ser coletivo.” (CHARTIER,
2009, p.21). É justamente por meio desses lugares de memória que o historiador busca registrar e evidenciar as informações selecionadas. Assim:
sem dúvida, entre história e memória as relações são claras. O saber
histórico pode contribuir para dissipar as ilusões ou os desconhecimentos que durante longo tempo desorientaram as memórias coletivas. E, ao contrário, as cerimônias de rememoração e a
institucionalização dos lugares da memória deram origem repetidas
vezes a pesquisas históricas. (CHARTIER, 2009, p.24).
Diante disso, é fundamental pensar sobre os diversos objetos que compõem em possibilidades
de estudos, que precisam ser rememorados e evidenciados. Dentre tantos outros: o discurso
vigente, as práticas cotidianas da escola, o processo de escolarização abordado por Faria Filho
(2007, p. 198), pelo qual os sujeitos submetidos à organização dos programas e das políticas
educacionais se articulam construindo sentido a partir de suas experiências e de sua interação
com outros espaços e tempo que não se configuram com o da escola, mas que estão associados.
Essa interação entre os diversos agentes escolares possibilita a construção da cultura escolar
que não é formada a partir de leis e programas de ensino. São as experiências, as ações e as
apropriações que constituem um campo fértil para o desenvolvimento educativo. Assim, a cultura material toma corpo a partir das experiências empreendidas e trocadas pelos diversos sujeitos. Tomando a perspectiva de cultura escolar definida por Julia (2001) como:
[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem
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variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 10).
Ela permite visualizar a escola além dos aspectos legislativos e das reformas educacionais. Uma
vez concebida de forma hegemônica, limita o entender das práticas sociais dentro e fora de seu
âmbito, visto que é formada por sujeitos integrantes de um grupo heterogêneo que apresentam
características próprias decorrentes das relações estabelecidas com seu meio.
A perspectiva da cultura escolar é fundamental por observar diversos elementos do contexto
escolar como forma de conhecer social e historicamente a incorporação do habitus, reconhecido
como “sistema de esquemas adquiridos que funciona no nível prático como categorias de
percepção e apreciação, ou como princípios de classificação e simultaneamente como principal
organizadores da ação” (BOURDIEU, 1990, p. 26).
Sob a perspectiva do conceito de representação de Chartier (2009) que se vincula “às posições
e relações sociais com a maneira como os indivíduos e os grupos se percebem e percebem os
demais,” (CHARTIER, 2009) é possível compreender como a representação do social é
construída a partir da apropriação que é feita pelo grupo, através de elementos construtivos de
uma imagem do real e do lugar que o indivíduo ocupa na sociedade. Essas representações
coletivas são decorrentes das práticas formadoras da identidade individual e da visão de um
grupo, que na maioria das vezes impõe o modo de pensar e agir. Isso é também percebido no
processo de formação escolar, pelos diversos instrumentos, práticas e atitudes desenvolvidas
em seu interior.
Destarte, dentro do espaço escolar, são inúmeros os objetos de estudo que podem ser
analisados, como proporcionadores de um leque de abordagens. Isso foi possível devido à
concepção historiográfica da Nova História que permitiu uma revisão no conceito de documento
e promoveu uma verdadeira ampliação das fontes de pesquisa. A ampliação da noção de
documento histórico substituiu a história fundada essencialmente no documento escrito, por
uma história baseada na multiplicidade de documentos: escritos de todos os tipos, documentos
figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. (LE GOFF, 1998, p.
28). “Enfim, acompanhando a renovação teórica dos estudos históricos, refinaram-se os
métodos, as técnicas, desenvolvendo-se a inventividade com relação às fontes, o que tem
possibilitado maior intimidade com aqueles segmentos e a ampliação dos horizontes da
história.” (CARDOSO, 1997, p. 296).
De acordo com Pesavento (2004, p. 16) “o olhar de Clio mudou e voltou-se para outras
questões e problemas, para outros campos e temas.” Assim, as mudanças na forma de
narrativa da História da Educação a partir da inserção das ideias da Nova História delinearam os
estudos e as temáticas voltadas para os aspectos difundidos pela História Cultural.
Deste modo, a concepção de produção como “um processo que implica, além do gesto da
escritura, diferentes momentos, diferentes técnicas e diferentes intervenções” (CHARTIER,
2009, p.40) nos auxilia a compreender a dinâmica dos trabalhos abordados pelos
pesquisadores. A disputa no campo determina os procedimentos específicos de análise do
objeto. Em cada momento, a “instituição histórica se organiza segundo hierarquias e
convenções que traçam as fronteiras entre os objetos históricos legítimos e os que não o são e,
portanto, são excluídos ou censurados.” (CHARTIER, 2009, p. 18).
No que se refere aos estudos sobre a Escola Normal Rui Barbosa, Silva (2007) apresenta um
estudo sobre esta instituição no período correspondente de 1870 até 1911. O marco temporal
foi escolhido pelo autor por representar o período de criação da Escola Normal e de instalação
em sede própria.
Ele divide o trabalho em três momentos contextualizando a situação da educação primária
inserida dentro de uma conjuntura de mudanças e de inserção do discurso dos ideais liberais e
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republicanos. Apresenta nesses discursos a necessidade de implantação de uma Escola Normal
a fim de qualificar os professores. Expõe também o período de criação, apresentando a
proposta feita em 1836 por Manuel Joaquim Fernandes de Barros e situa o leitor no panorama
anterior à instituição da Escola Normal.
Destaca que:
com a reforma educacional de 1911, a Escola Normal adquiria as condições favoráveis e necessárias para o seu desenvolvimento posterior:
instalações próprias e adequadas, mobiliário, recursos didáticos e um
corpo de saberes consolidados. Esses fatores concediam à Escola
Normal de Sergipe identidade própria e legitimidade na formação de
professores, cujos resultados iriam aparecer nas décadas seguintes,
influenciando outras etapas do processo de profissionalização dos professores sergipanos (SILVA, 2007, p. 63).
Finalizando a discussão em torno da institucionalização e implantação em prédio construído
com o intuito de abrigar a Escola Normal e em anexo o Grupo Escolar Modelo. No terceiro momento, Silva (2007 p. 64 - 81) elucida os processos instituídos pelos regulamentos no período
de 1870 a 1911: as formas de ingresso; a normatização do diploma como exigência a atividade
docente; bem como as dificuldades de efetivação legal, em virtude das ações políticas; as prioridades das normalistas nos concursos; a inserção da mulher no magistério legitimada pelo intuito de ingresso no circuito social e a institucionalização da profissão.
Freitas (1995) apresenta “as representações das ex-normalistas do Instituto de Educação Rui
Barbosa” direcionando sua pesquisa a formação e ao ingresso no magistério no período de
1920 a 1950. A narrativa foi construída a partir da interpretação da História de vida “inacabada”
das ex-normalistas, dos jornais, das revistas, dos documentos oficiais, das mensagens presidenciais e governamentais.
Para a escolha dos sujeitos na coleta dos depoimentos, o critério utilizado foi selecionar as
normalistas que ingressaram no magistério.
Além desses estudos, outros se debruçaram sobre a Escola Normal Rui Barbosa tomando outros
marcos temporal: 1870 a 1911; 1920 a 1950; 1871 a 1931; 1912 a 1945; 1930 a 1957; 1960 a
1970. Freitas (1995); Melo (2009); Brito (2001), entre outros. Trabalhos que inserem na perspectiva da cultura escolar e reinterpretam a dinâmica da instituição. Entretanto, o período concernente ao estudo carece um olhar do pesquisador da História da Educação.
O Instituto de Educação Rui Barbosa se constituiu numa instituição de renome, pois ser professor catedrático nesta instituição, significava também fazer parte de um grupo seleto de intelectuais docentes desta escola. Do mesmo modo, ser aluno da instituição representava prestígio e
possibilidade de inserção em outros espaços da sociedade sergipana.
Essa instituição foi a responsável pela formação de professoras primárias da capital e do interior, muitas normalistas que residiam em Aracaju foram trabalhar nas escolas dos municípios
sergipanos.
O presente artigo nos faz refletir sobre a importância do corpo docente da instituição de ensino
na formação profissional e intelectual das professoras primárias, principalmente na disciplina
História, ministrada por José Calasans Brandão da Silva. A partir do livro de ponto, tomando
como ano inicial aquele no qual Calasans começou a sua atividade como docente nessa instituição (1939) foi possível verificar os professores, as disciplinas e os horários de atuação dos docentes.
Quadro XX. Professores e disciplinas da Escola Normal Rui Barbosa

CD-ROM DE ATAS | 2088 | COLUBHE 2012

Ano

Disciplina
Português
Francês

1º

Trabalhos Manuais
Desenho
Matemática
Música1
Geografia Geral
Educação Física
Português
Matemática

2º

Música
Desenho
Francês
Corografia2 do Brasil
Física
Inglês
Trabalhos Manuais
Educação Física
Português
Matemática

3º

História do Brasil
História Natural
Inglês
Física
Trabalhos Manuais
Educação Física
Música
Preparador
Matemática
Química
Trabalhos Manuais
Preparados

4º

Desenho
Português
Educação Física
História Geral
Música
Preparador
Educação Física
Português

5º

Pedagogia
Agricultura e E. Rural
História Natural
Educação Moral e Cívica

Professor/turno
Olga Gentil Fortes
Norma Reis
Maria da Glória Menezes Portugal
Zinah Montes
Eudoxia de Oliveira Samapaio
Vetúria Martins Ribeiro Nunes
Genaro Plech
Maria da Conceição Melo Costa
Elody Fontes de Carvalho
Domingos Fonseca de Almeida
Vetúria Martins Ribeiro Nunes
Maria Cecília Costa Dias
Eudoxia de Oliveira Samapaio
Norma Reis
Maria E. Cardoso
Maria da Glória Menezes Portugal
Penelope Magalhães Santos
Zinah Montes
Elody Fontes de Carvalho
Domingos Fonseca de Almeida
Judith de Oliveira Ribeiro
José Calasans Brandão da Silva
Clovis Conceição
Penelope Magalhães Santos
D. João A. de Aquino
Cecília Maria
Maria Consuelo de Alencar
Genaro Plech
José Freitas de Andrade
Leonísia Gentil Fortes
D. João A. de Aquino
Cecília Maria
José Freitas de Andrade
Edila de Souza Coelho
José Augusto da Rocha Lima
Maria Consuelo de Alencar
Padre José Curvelo Soares
Genaro Plech
José Freitas de Andrade
Maria Consuelo de Alencar
José Augusto da Rocha Lima
Quintina Diniz; Cacilda Fontes Conde3
Não consta o nome do docente
Clovis Conceição
Edgar
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Literatura
Prática de Ensino
Desenho
Orientação
Auxiliar

Trabalhos Manuais
Trabalhos Manuais
Trabalhos Manuais

Assistente dentário
Fonte: Livro de ponto da Escola Normal, 1939.

Mario Cabral
Júlia Teles da Costa
Edila de Souza Coelho
Antonio Moura Barbosa
Antonio Moura Barbosa
Consuelo Pinto de Almeida
Mario Bastos

Ele ministrava aulas de História do Brasil em dois turnos. Assim, tinha que adequar seus horários a fim de não comprometer as atividades docentes, nas demais instituições de ensino na
qual desempenhava a função docente e em outras atividades como no SPHAN e no IHGS. Com
relação ao ensino de História é possível perceber que no final do século XIX ele era visto como
instrumento civilizatório e patriótico que deveria modelar o cidadão. Para isso, a História Universal foi substituída pela História da Civilização que juntamente com a História Nacional tinha
como propósito a integração ao modelo de progresso. A disciplina exaltava os grandes personagens históricos e seus atos heróicos. O ensino estava repleto de mitos: os bandeirantes, os
militares como Duque de Caxias, mártires como Tiradentes, entre outros personagens históricos
que eram enfatizados como verdadeiros responsáveis pela constituição da nação brasileira.
Desta forma, a escola tinha um papel fundamental no desenvolvimento das festividades cívicas,
nos eventos comemorativos, no culto aos símbolos da pátria. Esse civismo ocupou lugar de destaque no ensino de História como forma de despertar nos educandos os princípios republicanos
e inseri-los dentro da ideologia da consciência nacional.
No século XX, a História Geral era ensinada dissociada da História do Brasil, elas estavam divididas por séries. O ensino de História passou a constituir um discurso pautado na questão da
democracia racial, abrangendo um conteúdo mais humanístico e pacifista, preocupado com a
direção econômica das sociedades, dos avanços tecnológicos, científicos e culturais da humanidade.
Faziam parte do programa de ensino:
Programa de História do Brasil
1.
Franceses, hespanhóes e portugueses no oceano Atlantico. Cabral e a descoberta do Brasil
2.
Expedições exploradoras. Legenda de Caramurú e João Ramalho.
3.
Esquadra “guarda Costa” de Cristovão Jaques – Martin Afonso
de Souza. S. Vicente e Piratininga.
4.
Donantários – sua vida efêmera.
5.
Os três primeiros governadores gerais, e os principais acontecimentos da vida colonial entre 1549 e 1573.
6.
Domínio espanhol – A primeira junta governativa. Manuel Téles
Barreto.
7.
Holandeses no Brasil.
8.
Os bandeirantes.
9.
Ação do padre Antonio Vieira no Brasil.
10. Invasões francêsas no Rio de Janeiro.
11. Conjuração Mineira.
12. A corte portuguêsa no Brasil.
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13. Revolução de 1817 em Pernambuco e 1820 em Portugal seus
efeitos no Brasil. Regresso de D. João VI – regência de D. Pedro.
14. Independência – primeiro reinado – 7 de abril de 1831.
15. As quatro regências – segundo reinado.
16. Guerra do Paraguai.
17. Abolição dos escravos.
18. Regimen republicano introduzido em 1889.
19. Presidentes da República brasileira.
20. Governo ditatorial instituído pela revolução de Outubro de
1930.
História de Sergipe (Parte especial)
1.
Primeira tentativa da conquista de Sergipe pelo padre Gaspar
Lourenço.
2.
Segunda tentativa da conquista de Sergipe por D. Luiz de Brito.
3.
Terceira tentativa da conquista de Sergipe por Cristovão de
Barros.
4.
Sergipe sob o governo regencial.
5.
Governo do dr. Manuel Joaquim Fernandes de Barros.
6.
Revolução de Santo Amaro em 1836.
7.
Independência de Sergipe.
8.
Transferência da Capital de São Cristóvão para Aracaju.
9.
Primeiros governadores com a nova sede do governo em Aracaju.
10. Sergipe nos nossos dias. (SERGIPE, 1938).
Ao longo do século presenciamos as transformações no âmbito do pensamento pedagógico influenciando as questões sobre as formas de ensinar. O ensino de História no contexto da década de 40 voltou-se para o patriotismo, a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942
estabeleceu que a História teria a função de instituir nos jovens valores patrióticos, nacionalista
e de responsabilidade com os rumos da nação. Um dos aspectos levantado nesse estudo foi
sobre a utilização do livro didático nas suas aulas.
Em discurso Calasans aponta a importância do compêndio de Elias Montalvão. As atividades
avaliativas de cada disciplina consistiam em arguições e trabalhos práticos; duas provas parciais
e uma prova oral. As arguições e trabalhos práticos eram realizados todos os meses e atribuída
uma nota, elas eram somadas ao final do semestre e retirada uma média. As provas parciais
eram realizadas em duas fases e a prova oral em uma, ambas na primeira época.
A disciplina era ministrada e para a realização da avaliação o aluno tinha que estudar os pontos
disponibilizados e divulgados no Diário Oficial do Estado de Sergipe. No curso de Aperfeiçoamento, os discentes recebiam aulas de Português, Pedagogia com o professor Acrísio Cruz; Matemática com Maria Sinésia Oliveira Belém; Higiene Escolar e Infantil com Dr. Adolfo Barrêto de
Andrade; Dr. Osvaldo Barreto Dantas ministrava aula de Educação Física; Genaro Plech com
Música e Canto Orfeônico, Trabalhos Manuaissob a orientação da professora Ana Bastos e Psicologia Educacional com Joana Reis Amaral.
As aulas eram ministradas com o valor de Cr. $20,00. No entanto, o número de aulas era diferenciado a cada mês.
Para a narrativa histórica deste estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental. Como
subsídio bibliográfico, como elencado acima, o estudo de Freitas (1995) sobre As representações das ex-normalistas do Instituto de Educação Rui Barbosa que apresenta o processo de
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formação educacional feminino e o ingresso no magistério no período de 1920 a 1950. A narrativa foi construída a partir de entrevistas, dos jornais, das revistas, dos documentos oficiais, das
mensagens presidenciais e governamentais. Para a escolha dos sujeitos na coleta dos depoimentos, o critério utilizado pela autora foi selecionar as normalistas que ingressaram no magistério.
O de Faria Filho (2007, p. 198) pelo qual os sujeitos submetidos à organização dos programas e
das políticas educacionais se articulam construindo sentido a partir de suas experiências e de
sua interação com outros espaços e tempo que não se configuram com o da escola, mas que
estão associados. Essa interação entre os diversos agentes escolares possibilita a construção da
cultura escolar que não é formada a partir de leis e programas de ensino. São as experiências,
as ações e as apropriações que constituem um campo fértil para o desenvolvimento educativo.
O método de procedimento histórico empregado para realização da pesquisa explicou os processos e instituições inseridos no contexto cultural do período. Dentro da perspectiva da História Cultural para “[...] identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 1990). E a abordagem biográfica, dentro da ótica de que para compreender o indivíduo é preciso visualizar a
estrutura social.
Visualizando as posições ocupadas por Calasans nas diferentes esferas, devemos percebê-las
sob a ótica dos que nos diz Bourdieu (2005) ao afirmar que o espaço social é constituído pelos
dispositivos garantidos pela composição e acumulação de capital seja econômico, cultural ou
simbólico.
Dessa forma, é possível compreender que as posições ocupadas pelo indivíduo são mutáveis,
passíveis de tomarem outro rumo a depender de como os demais o visualizam-na, o aceitamna, o incorporam-na ao seu círculo de relações.
Assim, ao analisarmos a atuação docente de José Calasans na Escola Normal Rui Barbosa percebemos os espaços definidos e validados pelos agentes sociais que estavam inseridos no circuito de relações.
Essas questões foram norteadoras pela pesquisa documental: nos arquivos das instituições de
ensino, APES, IHGS; por entrevistas com ex-alunos do professor José Calasans Brandão da Silva. Foi realizado o registro da presença dos professores tomando como ponto de início o mês
de abril até novembro de 1946.
Nesse foram anotados a disciplina, o nome do professor, as datas referentes a cada mês, as
faltas e presenças foram sinalizadas. Para tanto, foi preciso contabilizar o número de presença
a fim de confrontar os dados coletados com as folhas de pagamento. Conferindo a aferição de
presença dos professores percebemos que o pagamento foi realizado mediante as aulas ministradas durante o mês.
Um aspecto interessante é que não constam no livro de pagamento os nomes das seguintes
professoras: Amélia Moreira Souza, Maria da Conceição Menezes, Dalva Prado Fontes. Elas atuaram no mês de abril com as respectivas disciplinas: Trabalhos manuais na turma auxiliar, Metodologia e Prática do Ensino. No certificado de ponto do corpo docente consta Amélia Moreira
Souza como professora catedrática, padrão –P; Maria da Conceição Menezes como professora
auxiliar e Dalva Prado Fontes no cargo de Assistente de Metodologia do Ensino Primário, no
padrão –P. A Escola Normal Rui Barbosa colaborou para a formação profissional e intelectual de
muitas sergipanas que foram formadas para atuar como professoras primárias assumindo cadeiras tanto na capital como no interior do Estado.
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Canto orfeônico
“Corografias – são descrições de cidades, estados e regiões”. De acordo com a autora: “assim como a
Geografia, a corografia teve sua importância no processo de implantação da república, tendo em vista que
o objetivo da disciplina era o de descrever os lugares, proporcionando ao aluno o conhecimento da sua
terra”. (SANTOS, 2004, p. 4-56).
3
Não são em todas as datas que aparece o nome de Cacilda Fontes Conde: 23 de maio de 1939; 10 de
junho de 1939; 15 de junho de 1939.
2

CD-ROM DE ATAS | 2094 | COLUBHE 2012

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS E AS
POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DAS
POSIÇÕES OCUPADAS E DOS ESPAÇOS
CONSTRUÍDOS PELOS DOCENTES
Silvânia Santana COSTA
Cristiane de Souza Santana LIMA
Rogério Freire GRAÇA
Universidade Tiradentes – UNIT

PA L AV R A S- C H AV E

Rede de sociabilidade; José Calasans
Brandão da Silva; História da educação
ID: 459

CD-ROM DE ATAS | 2095 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2096 | COLUBHE 2012

Para a construção deste artigo, a metodologia empregada se pautou na pesquisa documental
consultando o Diário Oficial; arquivos do Atheneu Sergipense, da Escola Normal Rui Barbosa;
Jornais de circulação local. E a pesquisa bibliográfica utilizando o referencial teórico para compreensão dos conceitos e categorias de análises, como capital simbólico, capital social (BOURDIEU, 1998; 2005); rede de sociabilidade e intelectuais (SIRINELLI, 2003); representação
(CHARTIER, 1990); documento (LE GOFF, 1990). Estudos como o de Nascimento (2008); Nascimento (2003; 2007).
Até a década de 1980, os estudos no campo da História da Educação estavam voltados aos
grandes pensadores, à legislação educacional, aos aspectos institucionais do ambiente escolar,
esses vistos exclusivamente pela análise dos documentos oficiais, os únicos capazes de fornecer
ao historiador da educação uma fonte confiável para a reconstrução histórica do passado educacional. Esse panorama transforma-se a partir de duas tendências historiográficas: o Marxismo
e a Nova História, contribuindo para outros focos de interpretação e consequentemente para a
expansão dos objetos e fontes direcionadas para reconstruir o passado.
Mesmo com a incorporação de métodos e técnicas provenientes do marxismo, que se voltava
para as questões política e institucional, determinadas pela conjuntura social e econômica, a
escrita positivista da História da Educação não submergiu, os historiadores da educação apresentaram outros entornos. O crescimento dos trabalhos acerca da educação suscitou outras
inquietações de estudos que a tendência marxista não dava conta de explicar.
Os Annales não foram um produto apenas de alguns membros como Lucien Febvre, March
Bloch, Fernand Braudel e sim de um conjunto de escritos de intelectuais que contribuíram para
o desenvolvimento e sucesso do movimento. Eles transformaram e apropriaram-se de conceitos
da Geografia, da Sociologia, da Antropologia e de outras ciências para uma nova forma de escrita da História. É preciso também se atentar para o fato de que os Annales criaram novas categorias que iam de encontro com as da história tradicional. Ao comentar sobre a importância
dos Annales, Burke (1997, p. 126) evidencia que:
Da minha perspectiva, a mais importante contribuição do grupo dos
Annales, incluindo-se as três gerações, foi expandir o campo da história por diversas áreas. O grupo ampliou o território da história, abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e a grupos
sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais. Essas extensões do território histórico estão vinculadas à descoberta de novas
fontes e ao desenvolvimento de novos métodos para explorá-las. [...].

Com relação a Sergipe, Nascimento (2003) afirma que foi a partir da década de 1990 que ocorreu uma produção significativa no campo da História da Educação devido à contribuição de estudos realizados por alguns departamentos da Universidade Federal de Sergipe, do Núcleo de
Pós-Graduação em Educação e também da contribuição de instituições privadas. Discute como
o campo da Historiografia educacional sergipana se formou, analisando as produções sobre a história da educação sergipana.
O autor aponta como fundamentais para a pesquisa educacional, as contribuições de pesquisadores que realizaram estudos independentes sobre a temática da educação em Sergipe: a obra
de José Calasans Brandão da Silva é “[...] o marco fundador e pode ser considerado pioneiro
desse campo, tendo Sergipe como objeto”, Nunes Mendonça e Thétis Nunes. (NASCIMENTO,
2003, p. 23).
O quadro foi elaborado a fim de mostrar as obras elencadas inicialmente pelo autor, e também
para situar a figura dos três intelectuais importantíssimos para os estudos da educação sergipana. No entanto, ele não representa as diversas produções elencadas ao longo da obra.
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Quadro II. Autores e obras antes da implantação dos cursos de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe - UFS
Autor
Titulo
Ano
Adolfo Ávila Lima
Esboço histórico da instrução pública no Brasil
1916
Helvécio de Andrade
Memória a um projetado Congresso de Professores 1927
Primários em Aracaju (1925 – 1926)
Maria das Graças Azevedo
A educação feminina em Roma
1951
José Calasans Brandão da Silva
Ensino Público em Aracaju – 1830 - 1871
1951
Nunes Mendonça
A Educação em Sergipe
1958
Thétis Nunes
História da Educação em Sergipe
1980
Fonte: Nascimento (2003)
Em harmonia com a nova perspectiva historiográfica, podemos perceber que no NPGED houve
uma ampliação no leque de temas e objetos de pesquisas, inclusive a inserção de temática referente a intelectuais docentes. Verificamos, ainda, por meio dos estudos realizados por Freitas
(2010) acerca da cultura material escolar, no qual aponta também os estudos sobre professores
sergipanos no período de 1998 a 2006. E consultando o site do Programa de Pós-graduação em
Educação1 consta o seguinte:

Ano

1998

2004

2006

Quadro IV. Dissertações2do NPGED/UFS sobre intelectuais na educação
Orientador
Aluno
Título
Informação
Josefa Eliana Em busca da democracia: Analisa o professor Nunes
Souza
a trajetória de Nunes Men- Mendonça no período de
donça
1950 quando era docente do
Jorge CarvaIERB.
lho do Nasci- Christianne
Brício Cardoso no cenário
mento
de Menezes das
humanidades
do Aborda a elaboração da graGally
Atheneu
Sergipense mática: Tratado de Língua
Jorge Carva(1870-1874)
Vernácula por Brício Cardoso,
lho do Nascisua participação como docenmento
te no Atheneu Sergipense e
na política educacional sergipana.
Terezinha Al- José Augusto Debates, Pompa e Majes- Versa sobre a atuação de
ves de Oliva
Melo de Ara- tade: a história de um Sílvio Romero no Colégio Peújo
concurso docente nos tró- dro II desde o concurso para
picos no século XIX
ingresso na cadeira de Filosofia.
Miguel André Cristina
de Civilizar, Regenerar e Higi- Analisa como Helvécio de
Berger
Almeida Va- enizar. A difusão dos ide- Andrade contribuiu para a
lença
ais da Pedagogia Moderna difusão dos ideais modernizadores da instrução pública.
por Helvécio de Andrade
Simone Sil- A Trajetória de Alfredo Não foi possível ler o resumo
Anamaria
veira Amorim Montes (1848-1906): re- via site, pois consta no link
Gonçalves
presentações da configu- Iris Mota Rodrigues Dantas.
Bueno
de
ração do trabalho docente Versa sobre a trajetória de
Freitas
no ensino secundário em Alfredo Montes, professor de
Inglês do Atheneu SergipenSergipe
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Nivalda Me- O Celibato Pedagógico
nezes Santos Feminino em Sergipe nas
Três Primeiras Décadas do
Século XX: uma análise a
partir da trajetória de Leonor Telles de Menezes
Anamaria
Maria do So- República, Política e DireiGonçalves
corro Lima
to: representações do traBueno
de
balho
docente
e
a
Freitas
trajetória de Carvalho Neto
(1918-1921)
2008
Jorge Carva- Jussara Maria Da Medicina ao Magistério:
lho do Nasci- Viana Silveira Aspectos da trajetória de
mento
João Cardoso Nascimento
Júnior

se.
Aborda o celibato pedagógico
dentro das perspectivas de
Helvécio de Andrade e Rodrigues Dória voltando o olhar
para Leonor Telles de Menezes.
Versa sobre a atuação de
Carvalho Neto nos diversos
campos de atividade educacional.

Apresenta a trajetória de João Cardoso Nascimento Junior no período de 1945 a 1983
atuando na área da saúde e
da educação.
Marlaine Lo- Leyda Régis: reminiscên- Por meio de um estudo biopes de Al- cias de formação intelec- gráfico retrata a trajetória de
meida
tual e atuação profissional Leyda Régis de 1904 a 1999.
Anamaria
em Sergipe
Gonçalves
Fernanda
Contribuições de Dom Lu- Reconstrói a atuação docente
2009
Bueno
de Maria Vieira ciano José Cabral Duarte de Dom Luciano na Faculdade
Freitas
de Andrade ao ensino superior sergi- Católica de Filosofia de SergiLima
pano (1950-1968)
pe (FAFI) e na Universidade
Federal de Sergipe de 1950
até 1968.
Fonte: Freitas (2010); Dissertações: site: www.pos.ufs.br/educacao
Além dessas dissertações sobre docentes, Freitas (2010, p. 145) chama a atenção para os trabalhos em que os catedráticos estão “[...] vinculados à literatura, à produção de livros didáticos
e às próprias instituições escolares.”
A análise de diversos documentos constituiu o alicerce para perceber alguns aspectos das posições ocupadas pelo professor José Calasans Brandão da Silva. Bem como analisar como foi
construída a rede de sociabilidade de docente em instituições educacionais e evidenciar as posições ocupadas e os espaços construídos por ele nas instituições de ensino em Sergipe. Ao selecioná-los, não foi possível ignorar as diversas abordagens que permearam a vida dessa
personalidade sergipana e baiana.
O foco da escrita deste estudo foi a trajetória docente nas instituições de ensino em Sergipe no
período de 1938 a 1947 e a rede de sociabilidade construída posteriormente a esse período.
Não seria possível passar pelos documentos e negligenciar outros focos fundamentais para
compreender a importância desse período na criação e a manutenção de um campo social, garantido a partir das representações construídas no transcorrer de sua vida docente.
Visualizando as posições ocupadas por Calasans nas diferentes esferas, devemos percebê-las
sob a ótica dos que nos diz Bourdieu (2005) ao afirmar que o espaço social é constituído pelos
dispositivos garantidos pela composição e acumulação de capital seja econômico, cultural ou
simbólico. “O conhecimento da posição ocupada nesse espaço comporta uma informação sobre
as propriedades intrínsecas (condição) e relacionais (posição) dos agentes. [...]”.

CD-ROM DE ATAS | 2099 | COLUBHE 2012

Em terras baianas, Calasans firmou prestígio e reconhecimento após 1947, evidenciando o capital simbólico construído. Vários aspectos foram percebidos no campo educacional, na docência
na Bahia, atuando como docente na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (1950
a 1980); vice-reitor da UFBA (1980 a 1984), diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (1974 a 1978), chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da UFBA (1968 a 1973).
Dessa forma, é possível compreender que as posições ocupadas pelo indivíduo são mutáveis,
passíveis de tomarem outro rumo a depender de como os demais a visualizam, aceitam-na,
incorporam-na ao seu círculo de relações, dando-lhe legitimidade para permanecer nos espaços
destinados ao grupo. Assim, as posições ocupadas por Calasans, foram analisadas, como espaços definidos e validados pelos agentes sociais que estavam inseridos no circuito de relações.
A atuação também em Sergipe em órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) em 1941, o IHGS (1945 a 1947), entre outros. Enfim, são inúmeras as instituições que Calasans atuou e construiu uma rede de sociabilidade (SIRINELLI, 2003).
Na casa da esposa do prof. José Calasans Brandão da Silva, D. Lúcia Margarida Maciel da Silva,
existe uma toalha de mesa enorme, bordada com os nomes de diversas pessoas: amigos, alunos, visitantes, familiares que registravam sua presença. Muito interessante, pois no início foi
apenas uma brincadeira que se tornou habitual quando o casal recebia as visitas, a mesa era
forrada com a toalha, a pessoa autografava e D. Lucia bordava numa precisão admirável, pois o
bordado segue o traçado da caligrafia, os acentos, as rubricas.
As assinaturas não eram modificadas; analisando-as, constata-se que havia o cuidado de mantê-las como o autografado registrou. As assinaturas foram bordadas em diversas cores: azul,
amarelo, vermelho, rosa, laranja, verde, marrom, entre outras.
“Depois de algumas experiências em tons pastéis, dona Lúcia passou a preferir cores mais fortes que pudessem ser mais facilmente identificadas e que pudessem sobreviver ao tempo sem
desbotar.” (MEMÓRIAS DA BAHIA II, 2004, p. 24-27).
Visualizar a toalha branca com o colorido das diversas assinaturas demonstra a rede de sociabilidade do professor José Calasans Brandão da Silva. Dentre algumas personalidades que deixaram seu nome estão: Maria Thetis Nunes (17/10/1954); Maria Isaura Pereira de Queiroz
(17/07/1955); José Américo Silva Fontes (16/01/1955); Francisco Benjamin de Carvalho
(18/11/1956); Aurélio Buarque de Hollanda (08/07/1957); Manuel Diégues Júnior (1957); Hildegardes Vianna (09/V/1957); Eduardo Lourenço (1958); Wagner Ribeiro (05/02/1959); Garcia
Moreno (06/XI/1959); Orlando Dantas (1959); Mario Cabral (11/05/1962); Pedro Calmon; Hermínia Caillot Calmon (10/11/1970); Avelar Brandão Vilela (21/02/1972); Maria Julieta Mandarino Firpo Fontes (23/12/1982); Gloria Peres (22/05/1985); Maria de Lourdes Jatobá (sem data);
Ivana Tobias Lillios (25/01/1995).
Dessa forma, é possível compreender que as posições ocupadas pelo indivíduo são mutáveis,
passíveis de tomarem outro rumo a depender de como os demais a visualizam, aceitam-na,
incorporam-na ao seu círculo de relações, dando-lhe legitimidade para permanecer nos espaços
destinados ao grupo.
Assim, analisamos as posições ocupadas por Calasans, como espaços definidos e validados pelos agentes sociais que estavam inseridos nesse circuito de relações. Diante disso, podemos
perceber que José Calasans Brandão da Silva constituiu, no exercício da docência em Sergipe,
uma rede de sociabilidade que contribuiu para o seu engajamento em diversos setores dentro e
fora de Sergipe. Para Sirinelli (2003, p. 248), “todo grupo de intelectuais organiza-se também
em torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas
igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver.”
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Essa afinidade é percebida pelas solicitações e troca de favores dentro do circuito de relação do
professor Calasans, bem como os interesses ideológicos e culturais entre seus pares tanto na
docência, como nos órgãos e nas instituições das quais fez parte.
Para Miceli (2001, p. 95), “o envolvimento dos intelectuais com os grupos dirigentes não se
manifestava apenas em termos de adesão a alguma facção partidária [...].” A contribuição dessa elite intelectual e burocrática está no fato de ocuparem cargos públicos tanto no âmbito da
política, como na produção cultural. Os intelectuais foram cooptados pelo Estado: como funcionários em tempo parcial, como prestador de serviços de consultoria e congênere, em cargos de
confiança, ou para assumir a direção de órgãos governamentais.
Para os altos cargos do Executivo, foram selecionados um grupo seleto de intelectuais. As novas funções técnicas proporcionaram o aumento de intelectuais e artistas prestando ao Estado
diversos serviços meramente burocráticos, ou desenvolvendo paralelamente outra atividade. No
campo da cultura, o valor social era cobiçado, a partir do ingresso na Academia Brasileira de
Letras, do IHGB, participação em colegiados, como representantes oficiais, indicação para a
OAB.
O acesso a diferentes posições de prestígio era resultado do capital social e das provas de amizade e de relações de interdependências construídas e mantidas pelos grupos próximos aos
centros de poder. “[...] o volume de capital social que um agente individual possui depende
então da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume de
capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem
está ligado. [...].” (BOURDIEU, 2007, 67).
Os favores e as intervenções de Calasans no círculo baiano são constatados por meio das correspondências verificadas. Em 1950, José Augusto da Rocha Lima agradeceu ao amigo por inscrever a sua filha na Faculdade de Direito da Bahia. Passados seis anos, foi convidado a
trabalhar em um colégio em Salvador. Ele mencionou que auxiliaria a educadora D. Anfrísia
Santiago, no entanto, iniciaria o curso em março e depois deixaria em seu lugar a filha Luzia
Augusta, formada em Direito, por quinze dias até a estadia definitiva em Salvador no mês de
abril. Solicitou a Calasans que conversasse com a diretora sobre a proposta e sobre o horário
das aulas que este fosse das 09:00 às 12:00 horas em virtude do hábito de ler até tarde da noite. A solicitação com a interferência do amigo foi aceita.
Outras intervenções foram solicitadas a Calasans por amigos sergipanos. “O meu preposto amigo José Edmilson Barros de Oliveira Junior está dependendo de seis pontos, na cadeira de História Econômica, sob sua direção. Se alguma providência poder tomar no sentido de ajudá-lo
sem injustiça” (JORDÃO, 1960).
Outro pedido foi de Gentil Tavares, que solicita que o mesmo intercedesse com relação à bolsa
de estudos de seu filho Gentil Tavares Filho matriculado no Colégio Nossa Senhora da Vitória,
mantido pelos irmãos Maristas no terceiro ano científico. O primeiro pedido bastante intrigante,
até o momento não encontramos nas correspondências analisadas se foi atendido. O segundo,
ele intercedeu.
Podemos refletir sobre o teor dos pedidos, visto que faz menção à estima do professor José
Calasans Brandão da Silva dentro do circuito da UFBA e de outras instituições de ensino em
Salvador. Dentro desse contexto, faz mister para compreender essa dinâmica reconhecer os
eixos de influência; mencionamos, assim, o recebimento da moção de congratulação, da Câmara Municipal de Salvador, pela aprovação no concurso da Faculdade de Filosofia para professor
catedrático da disciplina História Moderna e Contemporânea. Através da Portaria de 09 de janeiro de 1962, o Reitor da Universidade da Bahia concede 25% de gratificação a Calasans, professor catedrático interino, além da nomeação como vice-reitor da UFBA.
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No âmbito da escrita da História, recebeu do Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação, Renato Vaz Sampaio, a incumbência de elaborar fascículos sobre a “História Pátria”, estes serviriam para o aprimoramento dos professores primários por todo o Brasil.
A intenção era a distribuição entre 15.000 professores leigos, daí a preocupação com a linguagem, instruindo que ela fosse acessível a todas as regiões, a fim de que as diversidades regionais não dificultassem a compreensão. Além de receber convite para produção de material a fim
contribuir com a formação dos docentes do Brasil, ele foi nomeado pelo vice-reitor em exercício, Adriano Pondé, para fazer parte do Conselho Deliberativo do Instituto de Cultura Hispânica
da Universidade da Bahia, no período de 1965 a 1968, juntamente com os professores Isaías
Alves de Almeida e Hélio Gomes Simões. Foi também empossado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura como membro suplente do Conselho Diretor do Instituto Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sociais com mandato de seis anos, tendo como membros titulares: Nilzardo Carneiro Leão, Gilberto de Mello Freyre e Nilo de Oliveira Pereira.
As fontes analisadas evidenciaram os pedidos, os favores, a representatividade e a influência no
contexto sergipano e baiano. Os nomes que figuraram ao seu lado: seja no período de sua formação, ou como colega de docência em Sergipe, demonstraram uma conjuntura de atuação
que perpassa a narrativa restrita a um marco temporal e espacial. Posterior ao período foco
principal de discussão deste estudo, por várias vezes, foi: convidado a conferir palestras, a participar de cerimônias; solicitado a ajudar amigos que se dirigiam a Salvador, seja para morar,
ou para estudar; para servir de intermediário de acordos em instituições baianas. Enfim, podemos perceber como Calasans, enquanto exercia sua docência e cargo em Salvador, também se
constituiu em elemento de referência para os intelectuais sergipanos. Percebemos a menção ao
professor José Calasans Brandão da Silva em Sergipe, desde o período que se mudou definitivamente para Salvador. Ele foi sempre lembrado e convidado a participar de comemorações
importantes em seu Estado natal.
O Dr. Walter Cardoso, presidente do Centro de Estudos do Hospital de Cirurgia, convidou-o para assistir às homenagens ao Dr. Augusto Leite, em alusão pela passagem jubilar da formatura
em Medicina, além de outras comemorações ocorridas em Aracaju, foi o caso do convite enviado por Leandro Maciel e esposa, para o baile em celebração ao primeiro centenário de Aracaju.
Não apenas festividades alusivas à capital, mas também no interior, em 1948, Estância, celebrou à elevação a categoria de cidade, e Calasans foi convidado para proferir uma palestra.
O exercício da docência em Sergipe contribuiu para construção dessa rede de sociabilidade que
possibilitou o contato com diversos intelectuais que atuaram como professores na Escola Normal Rui Barbosa, no Atheneu Sergipense, no Colégio Tobias Barreto.
As fontes documentais nos revelaram que em terras baianas, ele firmou prestígio e reconhecimento após 1947, evidenciando o capital simbólico construído, este “geralmente chamado de
prestígio, reputação, fama, etc. que é uma forma percebida e reconhecida como legítima das
diferentes espécies de capital” (BOURDIEU, 2005, p. 135).
Dessa maneira, podemos visualizar as diversas posições ocupadas por Calasans, teve seu nome
inserido no conselho diretor do Partido Social Progressista a convite de Alfredo Rollemberg Leite.3 Na docência do ensino Superior, ocupou o cargo de vice-reitor, exercendo, em algum momento, o cargo de reitor em exercício.4 Percebemos que, na UFBA, a progressão de sua carreira
foi consolidada até a sua aposentadoria.5Dentre outras instituições já mencionadas.
Conjeturar esse cenário foi fundamental também para perceber como vários nomes que figuraram no contexto histórico do período analisado (1938 a 1947), a partir desse momento, continuaram fazendo parte da rede de sociabilidade do professor José Calasans Brandão da Silva,
mesmo quando não residia mais em Sergipe.
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Objetivo
O objetivo dessa investigação, parte de uma pesquisa mais ampla no âmbito do Mestrado em Educação, foi compreender como as populações negras no Brasil e a cultura de matriz
africana foram referidas e tratadas pelo currículo escolar da primeira metade do século XX. Tem
como pano de fundo o contexto do nordeste brasileiro, precisamente o estado de Pernambuco,
num momento em que as estruturas da escola básica tradicional é severamente questionada
quanto a seus méritos, fins e resultados.
O fim da instituição escravista em 1888, além de sua importância como divisor de
águas para a História do Brasil, resultou em consequências secundárias porém não menos importante para a compreensão do Brasil de fins do século XIX e início do século XX. Uma dessas
consequências que precisa ser melhor explorada diz respeito a eliminação de informações sobre
a composição étnica ou por cor da população na maioria dos documentos produzidos posteriormente. Do censo demográfico de 1890 até o de 1940 não há referência ao quesito cor da
população e uma análise superficial da documentação que nos chegou até hoje, levaria-nos a
concluir que a identificação da população no Brasil sempre tivera por referência a posição ocupada na pirâmide social com uma ampla base de pessoas escravizadas (pretas e pardas - os
negros mais os povos indígenas) e um pequeno topo composto de pessoas livres (brancas em
geral). No entanto, desde os tempos da colônia, posição na hierarquia social e pertencimento
étnico ou de cor se confundem e o exemplo mais representativo desta intrínseca relação está
na designação de “libertos” para os ex-escravizados que mesmo juridicamente livres, não eram
tidos pelo conjunto dos valores sociais das elites como membros cujos direitos e deveres lhes
fossem equivalentes. A consequência foi de que os “libertos”, apesar de libertos, tinham uma
inserção social diferenciada.
O Brasil viveu a experiência da escravização dos povos africanos e seus descendentes a
partir de uma perspectiva moderna da escravidão caracterizada, dentre outras coisas, pela idéia
de inferioridade de outros povos em relação aos europeus. A identificação desses povos escravizados passa a ser feita a partir dos interesses desses últimos que ao forçar o ajuntamento de
grupos étnicos e linguísticos distintos na sua origem e identidade cultural, passam a designá-los
e dividi-los em escravos, livres e libertos além de classificá-los segundo a cor.
Com a extinção da instituição escravista e a inutilidade das expressões livres e escravos, deparam-se as elites com uma nova problemática que é a classificação por cor de um
enorme contingente populacional que, devido a violência daquela instituição, desgarrou-se da
possibilidade de reencontrar o passado étnico-cultural dos ancestrais. A valorização ideologizada
da miscigenação substitui por um lado, a impossibilidade de um reencontro com o passado étnico-cultural das populações ex-escravizadas.
Mesmo assim, as informações do censo segundo a cor da população brasileira, sempre
foram muito limitadas, quando não ausentes ou de uma grande imprecisão, deixando para
aqueles que se dedicam a determinadas áreas de estudos boa dose de dificuldades que resulta
na necessidade do cruzamento de várias informações e fontes, bem como recorrer ao imaginário social de uma época e contexto sobre a temática das relações étnico-raciais no país.
As fontes para a pesquisa em História da Educação não fogem deste quadro de dificuldades quando tem o objetivo de identificar a população escolar segundo critérios de cor e/ou
étnico-raciais1. Desse modo, para comparar e identificar o aumento da presença das populações
negras no universo escolar, torna-se necessário recorrer aos estudos sobre as formas de pensamento de uma época, ou seja, a maneira como o tema aparece e é tratado no debate educacional brasileiro das primeiras décadas do século XX. Esse debate que ocorre paralelamente a
uma série de transformações urbanas, técnicas, políticas, sociais e especialmente, nas relações
de trabalho, fomenta a construção de um projeto modernizador e de modernização para o país
(SUSSEKIND, 1987)2.
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O crescente aumento do número de matrículas nas escolas e da demanda por educação
principalmente a partir dos anos 30 (ROMANELLI, 1978)3, a inclusão de novos temas nos programas das disciplinas ministradas tanto para as aspirantes a profissão de professora matriculadas nas escolas normais, como nos programas que seriam ministrados diretamente a seus
alunos, é em parte razão e consequência do debate teórico-educacional do período. Destacamos a maneira como idéias, modos de pensar e discussões sejam ou não de ordem moral e
religiosa, técnico-científicas ou teórico-pedagógicas, transformaram-se no próprio objeto dos
programas das disciplinas ministradas nos cursos.
Cronologia
Ao lado de um intenso debate circulado pela mídia, através do jornal impresso, a respeito das inaptidões dessa escola tradicional, emerge outro discurso que contempla as qualidades da pedagogia moderna, esta cientificamente apoiada. Convergindo vários temas e
interesses próprios do contexto cultural, econômico e social do país na primeira metade do século passado, mais precisamente entre os anos 20 e 30, o novo currículo escolar materializado
nas disciplinas ministradas aos alunos, tentará abranger diversos temas, incluindo entre eles o
tema da presença das populações negras no Brasil e o tema da África.
Metodologia
A questão central que orientou o inquérito procurou responder que aspectos representacionais da cultura africana no Brasil e das populações negras brasileiras foram privilegiados
no currículo escolar do período em questão. Depois de intensa pesquisa documental no Arquivo
Público Estadual Jordão Emerenciano e na Biblioteca Pública do Estado, seguiu-se a etapa de
leitura sistemática do material coletado a fim de destacar e selecionar trechos referentes ao
tema investigado. Essas leituras compreenderam três momentos bem definidos. O primeiro foi
o da leitura intensiva na qual destaquei e selecionei trechos que se referiam ao tema. O segundo momento compreendeu uma nova fase de leitura, desta vez apenas das partes destacadas
na primeira etapa. Por fim, no terceiro momento, retornei o texto isolado ao contexto de onde
foi retirado e realizei mais leituras, desta feita, com o aparato da literatura sobre o contexto
histórico da época e de outras fontes primárias do mesmo período.
Fontes Utilizadas
Foram selecionados um grupo de 33 programas de disciplinas ministradas na escola
Normal entre os anos de 1901 a 1934; 12 programas das disciplinas ministradas nas aulas primárias anexas à escola Normal e 6 programas de disciplinas do curso primário das escolas Estaduais. Os programas que privilegiei para o caso da Escola Normal foram os seguintes:
Sociologia, Psicologia, História da Civilização, Pedologia, História da Pedagogia e Educação Cívica, História (do Brasil), Ciências Naturais (Higiene), Instrução Moral e Cívica, Ginástica (feminina e masculina) e Antropologia Pedagógica. Para a escola anexa: História, Ciências Físicas e
Naturais e Instrução Moral e Cívica. Para o curso primário das escolas estaduais: História, Higiene, Higiene Mental, Educação Moral, Iniciação ao Estudo da Natureza e Educação Higiênica.
Parti do princípio de que tais programas são a expressão mais sistematizada de um
conjunto de debates e discussões teóricas empreendidas por educadores, políticos e interessados da sociedade civil em geral. De certo modo expressa o pensamento e as representações
sociais de uma época sobre essa mesma época e outras que as antecederam, o que nos possibilita maior compreensão dos mecanismo de pensar a sociedade e os diferentes grupos sociais
que a compõem.
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Conclusão do trabalho
Os resultados, sempre provisórios, convergem para a idéia de que mesmo iniciando o
processo cada vez maior de inserção no universo da escola pública, as populações negras e os
temas mais diretamente a elas vinculados são apresentados de maneira secundarizada, caracterizando o que passamos a chamar do início de um longo processo de semi-inclusão no sistema
público de ensino e da educação escolar de uma maneira geral. Esse fenômeno que marcou
todo o século XX é ainda inacabado.
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O atual Colégio Estadual do Paraná é uma instituição de ensino que iniciou suas atividades no ano de 1846 com a denominação de Licêo de Coritiba (Lei no.33, de 13 de março de
1846). Neste período a cidade de Curitiba, onde foi instalada a instituição de ensino, pertencia a
5ª. comarca paulista.
De forma muito rudimentar as aulas tiveram inicio naquele mesmo ano em espaço alugado pelo Governo da província sendo autorizada a construção de um edifício próprio para a
instituição de ensino apenas em 24 de novembro de 1854 e, entregue o prédio apenas em 3 de
maio de 1857. A demora foi ocasionada pelas diferentes situações as quais o governo passou
para a sua finalização (Straube, 1993, p.15).
No ano anterior, 1856, por meio da lei no. 12, o governo pode converte o Liceo de Coritiba em Internato que ampliaria a atuação da instituição sendo criadas cadeiras ainda não previstas pela lei de 1846. Passaria o internato a ter cadeiras “de instrução elementar e uma
superior, completadas pelo ensino preparatório exigido na época para que pudesse os alunos
ingressar nas Academias do Império (Straube, 1993, 14).
Além desta alteração na organização administrativa e pedagógica do Liceo, uma outra
situação de igual complexidade foi a criação da Biblioteca Pública Provincial, por meio da lei n.
27 de 7 de março de 1857. Esta biblioteca, bem como a Tesouraria Provincial e a Inspetoria
Geral da Instrução Pública.
Straube (1993) aponta que, em 1867, em Relatório do Inspetor Geral da Instrução Pública, o Sr. Ernesto Lima Santos, reclama a situação precária em que se encontrava o Liceo (de
forma geral os que foram instalados na província paulista). Descreve Santos, ao comparar com
os Liceos europeus, onde foram buscar a inspiração para o modelo instalado na província paulista, os liceos brasileiros deixavam muito a desejar. Justificava o fracasso da iniciativa não apenas pelo transplante que tentaram realizar seus organizadores do modelo europeu que existia
para a época mas, sobretudo, por conta do marasmo que enfrentava toda a instrução pública
paulista.
O objeto de análise desta pesquisa será a própria instituição de ensino, ou seja, o Liceo
de Coritiba. Ao explorar as condições de sua instalação, os personagens que foram essenciais
para a sua aprovação, os mecanismos mobilizados para o desenvolvimento das disciplinas em
seu interior, bem como as relações que estabelecia o Liceo com a sociedade onde foi instalado,
estamos tentando compreender sua história institucional.
A escolha do objeto está relacionada à grande investida dos projetos atuais em História
da Educação que buscam no arquivo da escola material para suas pesquisas, objetivando, entre
outros fins, explorar a “caixa preta escolar” (Julia, 2000, p. 16), da qual faz parte o arquivo histórico escolar, e em particular o Arquivo Morto – termo ainda muito utilizado pelos historiadores.
Essa nova prática de pesquisa educacional, que busca transpor os muros escolares, foi
responsável por ampliar a prática historiográfica anterior que traçava suas pesquisas com base
nos documentos guardados em lugares de memória (NORA, 1993, pp.7-28), consagrados pelo
seu valor legal que, na maioria dos casos, são documentos de caráter oficial.
O historiador francês Pierre NORA (1993, p. 8), ao problematizar a importância da memória nas sociedades “complexas”, constata que estas, diante da aceleração da sua história,
levadas incessantemente pelas mudanças, são condenadas à ausência de lembranças, pois são
destituídas dos mecanismos de transmissão oral da memória social, dos quais usufruíram as
sociedades ditas primitivas ou arcaicas. Para tentar superar isso, veem-se compelidas a criar
“lugares de memória”.
Segundo o historiador, a memória integra a vida social, enquanto a história integra um
corpo específico de conhecimentos datados, teorias, métodos e instrumentos próprios. Todas as
sociedades de todos os tempos são permeadas pela memória social. Ao analisar os diferentes

CD-ROM DE ATAS | 2115 | COLUBHE 2012

lugares de memória, na França, observa que os lugares de memória aumentam enquanto a
memória coletiva se desintegra. A proliferação de profissionais preocupados com a área de preservação e de catalogação dos fatos da memória ocorre, então, para compensar a perda da
capacidade de memorizar as experiências de passar de uma geração à outra as tradições e os
costumes, nas sociedades modernas. A sociedade passa a rememorar seu passado por meio do
trabalho realizado por técnicos, que selecionam as datas a serem comemoradas, os eventos
mais importantes da história de um país que devem ser ritualmente celebrados, muitos dos
quais já destituídos do seu sentido original.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, será utilizado um conjunto de documentos
constituídos por fontes escritas diferentes e que estão disponíveis em vários lugares. Entre elas
destacam-se a legislação da instrução pública para a época. Também, buscarei localizar os concursos de professores ou exames, tipologias documentais acumuladas no arquivo escolar sobre
sua organização administrativa, bem como de controle do trabalho dos mestres tais como ofícios, relatórios e mapas de frequência de alunos. Além desses pretendo me debruçar sobre os
documentos produzidos por inspetores, acumulados nas câmaras municipais, os relatórios de
inspetores da instrução pública e dos presidentes da província de São Paulo e do Paraná.
Por um lado, a presente proposta, pretende dar relevo às discussões presentes em história da educação que procuram aproximar para discussão duas áreas de pesquisa: a história
da educação e a ciências da informação (compreendida aqui como os ramos que se preocupam
com estudos sobre a biblioteconomia, arquivologia e museologia) ocupando-se, sobretudo, de
questões voltadas a cultura material escolar (CHARTIER, 2002). Também, procura explorar o
valor dos documentos do arquivo escolar para as investigações relacionadas à história institucional e local no que diz respeito à apreensão da vida escolar e sua relação com o entorno social
e com o Estado.
Por outro, procurará ocupar-se da busca por fontes referenciais e documentais sobre o
primeiro período de existência do Liceo de Coritiba uma vez que ainda são poucos os trabalhos
existentes que tenham se debruçado sobre a construção de sua história institucional levando
em consideração as informações contidas no seu próprio arquivo definitivo (ou permanente/histórico), comumente chamado de arquivo morto.
“Dai a caracterização das práticas discursivas como produtoras de ordenamento, de
afirmação de distancias, de divisões; dai o reconhecimento das praticas de apropriação cultural
como formas diferenciadas de interpretação”. (CHARTIER, 2002 p. 27-28)
Ao investigar a criação e instalação do Liceo de Coritiba será necessário realizar leituras
sobre referencias que tenham se ocupado sobre questões relacionadas à história institucional e
a cultura escolar.
No que diz respeito ao período, cabe assinalar as grandes transformações políticas, sociais e culturais no Estado de São Paulo. Segundo Souza (1998), no que diz respeito à educação, a política educacional em meados do século XIX estava pautada em um projeto liberal
organizado pelos republicanos paulistas que viam a educação atrelada à cidadania e, portanto,
como fundamental para a formação do cidadão. Dessa forma, ela foi entendida como expõe
Julia (2001, p.16) “estratégia de luta, um campo para ação política, um instrumento de interpretação da sociedade brasileira e o enunciado de um projeto social”.
... Vitória das luzes e da razão sobre as trevas e a ignorância. ‘Alicerce
das sociedades modernas, garantia de paz, de liberdade, da ordem e
do progresso social’; elemento de regeneração da nação. Instrumento
de moralização e civilização do povo... (SOUZA, 1998, p. 26)
Hilsdorf (2005, p.62) complementa dizendo que o projeto republicano foi organizado
nos moldes dos cafeicultores, antes que outras diferentes camadas sociais o reivindicassem nos
seus próprios moldes. Ainda expõe que este projeto foi gestado no período provincial e que,
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portanto, não se trata de deixar a margem das pesquisas às iniciativas que ajudaram na sua
organização compreendendo que o pensamento sobre a organização de um sistema de ensino,
não nasce de repente, com a República, mas é obra de um conjunto de personagens que muito
carecem de ainda serem pesquisados.
Esta pesquisa procurará perceber, como apontou Hisdorf (2005) no trabalho cuja passagem foi apresentada anteriormente, que se fazia sentir no período proposto dessa pesquisa
discussões sobre a importância do ensino de humanidades em relação ao ensino de ciências.
Além disso, buscará compreender como se organizava o modelo do Liceu europeu, que supostamente tenha sido inspiração para o modelo que se instalava no Paraná de maneira que se
possa investigar semelhanças e diferenças entre seus planos de estudos.
HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Pensando a Educação nos tempos modernos. São Paulo:
EDUSP, 2005, 2ª. ed.
JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da Educação,
Campinas, Editora Autores Associados, n. 1, p. 9-44, mês, 2001.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo,
vol. 10, pp. 7-28, dez., 1993.
SOUZA, Rosa Fátima de, (1998). Templos de civilização. São Paulo: Ed. UNESP, 1998.
STRAUBE, Ernani Costa. Do Liceo de Coritiba ao Colégio Estadual do Paraná, 1846 a 1993. Curitiba: Fundepar, 1993.
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No período da redemocratização da sociedade brasileira (1945-1964), ocorreram
mudanças significativas no ensino secundário, com destaque para a inclusão de cidadãos
oriundos de partes das classes médias e populares por meio de programa de oferecimento de
bolsas para alunos carentes em colégio privados, pelo Governo Federal, e, especialmente, pelo
crescimento de instituições escolares de caráter público e gratuito. Em Santa Catarina, houve
expansão e a diversificação dos estabelecimentos de ensino secundário, pois a rede de colégios
confessionais teve novo crescimento e os primeiros cursos mantidos pelo poder público estadual
foram instituídos em institutos de educação e em escolas normais (DALLABRIDA, 2011, p.1515). Em relação aos outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, Santa
Catarina implantou o ensino secundário público e gratuito de forma tardia e tímida.
Na década de 1950, em Florianópolis – capital do Estado de Santa Catarina – havia três
educandários que ofereciam o ensino secundário completo: o Colégio Catarinense, administrado
pelos padres jesuítas, de caráter privado e voltado exclusivamente para adolescentes do sexo
masculino, geralmente oriundos das classes abastadas; o Colégio Coração de Jesus, dirigido
pelas Irmãs da Divina Providência e especializado em educação feminina de elite; e o Colégio
Estadual Dias Velho, estabelecimento de ensino público estadual e gratuito, que praticava
coeducação e admitia especialmente adolescentes das classes médias. Enquanto os
educandários confessionais ofereciam o ensino secundário durante o dia, o colégio público
estadual proporcionava esse nível de escolarização somente no período noturno. De acordo com
a legislação vigente nos anos 50 do século XX – a Lei Orgânica do Ensino Secundário – , esses
colégios ofereciam os dois ciclos do ensino secundário: o curso ginasial, com quatro anos de
duração, que conferia formação geral; e o ciclo colegial, com três anos de duração, sendo
dividido nos cursos científico, que tonificava as Ciências Naturais, ou clássico, que enfatizava as
humanidades clássicas e modernas.
A presente comunicação busca compreender as trajetórias sócio-profissionais dos/as
alunos/as que se formaram no Colégio Estadual Dias Velho entre 1951, quando ocorreu a
formatura da primeira turma de ensino secundário, e 1960, ano em que foi criada a
Universidade Federal de Santa Catarina, que provocou significativa expansão do ensino superior
e secundário em Santa Catarina e, muito particularmente, em Florianópolis, provocando a
construção de um novo prédio para o Colégio Estadual Dias Velho. Nesses percursos de
egressos/as, considera-se a escolha do curso superior e a carreira profissional, que contempla
as vinculações desses agentes com diferentes instituições sociais. A análise da inserção sócioprofissional desses/as egressos/as leva em conta os seus pertencimentos a frações de classe
social e a identidades de gênero. Ademais, os alunos que se formaram na década de 1950, no
final do século XX já concluíram a sua trajetória sócio-profissional ou estão em via de concluí-la,
o que permite fazer análise sociológica de longa duração temporal.
A investigação das trajetórias sócio-profissionais dos/as alunos/as egressos/as do
Colégio Estadual Dias Velho, apoia-se na “noção polimorfa de capital” enunciada por Pierre
Bourdieu. Para compreender os mecanismos da reprodução social, além de considerar o capital
econômico, ele criou os conceitos de capital cultural, capital social e capital simbólico e de
campo. Para Bourdieu (1998b), o capital cultural existe em três estados, que geralmente têm
ligações. No estado incorporado, trata-se de “disposições duráveis no organismo”, que são
inculcadas e assimiladas, paulatinamente, durante a educação doméstica e, geralmente,
reforçadas na instituição escolar. No estado objetivado, o capital cultural é constatado por meio
da aquisição de bens culturais como quadros, livros, enciclopédias, instrumentos, máquinas,
entre outros. E, no estado institucionalizado, é o conjunto de títulos e certificados escolares
obtidos por um indivíduo durante a sua trajetória em instituições escolares, que também é
chamado de capital escolar.
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Bourdieu constata que, visando maximizar o rendimento dos capitais econômico e
cultural, os indivíduos ou grupos sociais podem mobilizar “relações socialmente úteis”, que ele
chama de capital social (BOURDIEU, 1998a). Na perspectiva bourdieusiana, essa rede durável
de relações exige um “trabalho de instauração e de manutenção”, que despende tempo,
esforços e recursos financeiros, mas proporciona lucros materiais e simbólicos. O pertencimento
a um grupo social é produzido de forma sistemática por meio de ocasiões, como encontros,
recepções, festas, rallyes, caçadas, saraus. Entre outras instituições de acúmulo de capital
social, Bourdieu cita as associações de antigos alunos de escolas de elite e associações e clubes
seletos, que procuram construir “ligações permanentes e úteis” entre um grupo social seleto.
De outra parte, segundo Nogueira e Nogueira (2004, p.51), “o capital simbólico diz respeito ao
prestígio que um indivíduo possui num campo específico ou na sociedade em geral. Esse
conceito se refere, em outras palavras, ao modo como um indivíduo é percebido pelos outros”.
Os diferentes tipos de capital têm importância diferenciada nos diferentes microcosmos
da sociedade contemporânea, que Bourdieu chama de “campos”, partes do espaço social,
relativamente autônomas, que têm jogos, regras e capitais específicos. No interior dos campos
ou setores da realidade social, há sempre disputa pelo controle e legitimação dos bens
produzidos entre os que têm “posições dominantes” e aqueles que ocupam “posições inferiores”
– os pretendentes ou heréticos. O campo é sempre, para Pierre Bourdieu, “um campo de lutas”,
que pode ser desdobrados em subcampos.
Apesar de considerar que a obra de Bourdieu é muito importante para analisar as
desigualdades sociais e escolares em diferentes sociedades, a apropriação efetiva de seus
conceitos dar-se-á de forma crítica, considerando as diferenças sociais e escolares entre a
França e o Brasil. Por exemplo, o conceito de capital cultural que Bourdieu elaborou para
compreender a distribuição desigual dos bens culturais entre diferentes frações de classe social
e gêneros, foi utilizado por Bourdieu para analisar o campo escolar francês, marcado pela
predominância do sistema público de ensino. Levando em conta a cisão entre o sistema público
e as redes de colégios privados no Brasil, “as dimensões econômicas da origem social do aluno”
têm um peso significativo e o capital cultural, embora importante, tende a ter um peso menor
do que em países com robustos sistemas públicos de ensino, como a França.
As trajetórias sócio-profissionais dos/as alunos/as que se formaram no ensino
secundário do Colégio Estadual Dias Velho entre 1951 e 1960 são investigadas a partir da coleta
de dados feita por meio de um questionário, seguindo e adaptando para a realidade brasileira o
trabalho Les effets d’une “éducation totale (FAGUER, 1991) – inspirado na obra La noblesse
d`état (BOURDIEU, 1989). O questionário é constituído por quatro blocos de questões, a saber:
o primeiro versa sobre as origens sociais dos/as alunos/as formados/as nos colégios de ensino
secundário, que envolve formação escolar, profissão e posição social do pai e da mãe; o
segundo bloco investiga a vida escolar do aluno no curso primário e, especialmente, no curso
secundário, envolvendo a escolha do curso no ciclo colegial; o terceiro bloco estuda os
percursos dos/as egressos/as secundaristas no ensino superior, procurando diferenciar os
cursos de elite; e o último analisa a inserção desses/as alunos/as no mercado de trabalho.
É, portanto, sobre esse corpus documental que são estudadas, à luz da perspectiva
bourdieusiana, as trajetórias sócio-profissionais dos/as ex-alunas do Colégio Estadual Dias
Velho. Para tanto, analisa-se os percursos dos/as ex-alunos/as no ensino superior e as suas
inserções profissionais, considerando os diferentes tipos de capital (econômicos, cultural, social
e simbólico) e em diferentes campos do espaço social.
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Percursos escolares no ensino superior
Em 1947, o Instituto Estadual Dias Velho – escola de formação de professores para o
ensino primário – passou a oferecer o curso ginasial e, três anos depois, os cursos científico e
clássico, sendo que esses últimos formavam o segundo ciclo do ensino secundário brasileiro. A
implantação dos dois ciclos da escolarização secundária alterou, de forma significativa, o
número e o perfil de estudantes do Instituto de Educação de Florianópolis e engrendrou a
criação do Colégio Estadual Dias Velho. Desta forma, desde a década de 1950 o Colégio
Estadual Dias Velho proporcionava o ensino secundário completo, especialmente para aqueles
adolescentes que não podiam ou não queriam pagar por esse nível de escolarização oferecido
pelos colégios privados dirigidos por padre ou Freitas católicos e/ou desejavam ter educação
pública e laica.
O oferecimento das duas opções do ciclo colegial diferenciava-se do Colégio
Catarinense e do Colégio Coração de Jesus que somente ofereciam o curso científico. Contudo,
havia uma diferença entre o Curso Clássico, cujos alunos eram em número menor e geralmente
ingressavam nas faculdades de Florianópolis, e o curso científico, que tinha maior número de
alunos e geralmente ambicionavam fazer cursos superiores de elite em outras cidades –
especialmente de Medicina e de Engenharia. No Colégio Estadual Dias Velho, os cursos clássico
e científico eram oferecidos no período noturno, de forma coeducativa e somente em regime de
externato, pois parte de sua clientela trabalhava durante o dia. Pelo fato de integrar o sistema
de ensino público do Estado de Santa Catarina, o Colégio Estadual Dias Velho selecionava os
seus professores por concurso público, procedimento republicano que concorria para a
qualidade e a diversidade pedagógica e política do seu corpo docente. Esses docentes
concursados eram chamados de lentes catedráticos e tinham prestígio social, pois pertenciam
ao estabelecimento público de referência em Santa Catarina, diferenciando-se dos professores
que tinham contrato temporário. No entanto, a grande maioria do corpo docente do Colégio
Estadual Dias Velho era formada por professores leigos, que não tinham formação específica na
área em que ministravam as disciplinas, mas geralmente tinha curso superior (DALLABRIDA,
2011, p.152).
Entre 1951 e 1960, o Colégio Estadual Dias Velho formou 474 estudantes no ensino
secundário, sendo 310 no curso científico e 164 no curso clássico. A preferência pelo curso
científico era uma realidade nacional, pois, na década de 1950, a grande maioria dos
estudantes brasileiros do ciclo colegial optavam por esse curso (SOUZA, 2008, p.205). Foram
enviados questionários para duas centenas desses alunos/as e retornaram 123 deles
preenchidos, sendo 68 do curso científico e 55 do curso clássico. Em relação a esses
questionários, pode-se constatar uma flagrante desigualdade de gênero, pois 99 são de
homens, sendo que 58 se formaram no curso científico e 41 no curso clássico, e somente 24
são de mulheres, sendo que 14 se formaram no curso clássico e 10 no curso científico. Apesar
da significativa inserção de mulheres no ensino secundário na década de 1950, Colégio
Estadual Dias Velho, bem como nos colégios de caráter público, gratuito e coeducativo em
Santa Catarina e no Brasil, havia uma assimetria de gênero em relação ao número de alunos e
de alunas matriculados/as e formados/as. Em geral, as alunas secundaristas representavam
uma minoria escolar como mostram as fotografias daquela época.
Para analisar os percursos escolares dos/as alunos/as egressos/as do Colégio Estadual
Dias Velho entre 1951 e 1960, é imprescindível compreender a configuração do ensino superior
em Santa Catarina na década de 1950. Nesse período, na capital catarinense ainda não tinha
uma universidade e o campo do ensino superior era restrito aos seguintes cursos: Faculdade de
Direito, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a
Faculdade Catarinense de Filosofia, a Faculdade Catarinense de Medicina e Faculdade de
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Serviço Social, sendo que as duas últimas instituições de ensino foram instituídas na segunda
metade dos anos 50 do século XX. A situação do ensino superior em Florianópolis mudou
radicalmente com a criação da Universidade Federal de Santa Catarina, em 18 de dezembro de
1960, que incorporou as poucas faculdades isoladas existentes e criou novos cursos como os de
Engenharia (NECKER e KUCHLER, 2010, p.18). Além da transformação acadêmica e cultural, o
estabelecimento da Universidade Federal de Santa Catarina proporcionou um grande impacto
econômico na acanhada capital catarinense. Grosso modo, durante década de 1950, boa parte
dos alunos formados nos colégios de ensino secundário de Santa Catarina precisavam migrar
para capitais de outros estados brasileiros, especialmente Curitiba e Porto Alegre, para realizar
cursos superiores de distinção como os de Engenharia e de Medicina.
Quadro 1 – Curso Superior dos egressos/as do Colégio Estadual Dias Velho
NÚMERO DE
NÚMERO DE
CURSO
HOMENS
MULHERES
FORMADOS
FORMADAS
Direito
32
03
Odontologia
16
02
Engenharias
16
Medicina
06
Farmácia
05
02
Administração
05
História
03
03
Geografia
02
Artes
02
Marketing
01
Escola Superior da Marinha
Arquitetura
História Natural
Medicina Veterinária
Educação Física
Letras
Enfermagem
Matemática
Filosofia
Total

01
01
01
01
01
03
03
01

93
17
Fonte: Vieira e Dallabrida (2011); Trevisoli e Dallabrida (2011)

Segundo o Quadro 1, construído a partir dos questionários respondidos pelos alunos
egressos, 99 homens dos alunos que concluíram o ensino secundário no Colégio Estadual Dias
Velho e que prestaram informações, 93 concluíram ensino superior; e das 24 mulheres nessas
mesmas condições, 17 concluíram formação curso de graduação. A grande maioria dos jovens
que concluiu o ensino secundário no único estabelecimento público e gratuito da capital
catarinense ingressou no ensino superior. Deve-se considerar que, nos anos 1950, o vestibular
ainda não representava o principal mecanismo de seleção de alunos secundaristas no acesso às
universidades. Os adolescentes que concluíam o curso primário e que desejavam ingressar no
curso ginasial eram submetidos ao chamado “exame de admissão”, que realizava uma seleção
rigorosa de candidatos. Os cursos ginasial e colegial tinham um ritmo intenso e exigente, de
modo que também eliminava parte expressiva de seus alunos e conferia o diploma do ensino
secundário a uma parte seleta de seus alunos. Desta forma, no Colégio Dias Velho e nos
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colégios catarinenses e brasileiros, a maioria dos alunos que se formava no ensino secundário
ingressava nos cursos superiores. Por exemplo, todos os alunos egressos do Colégio
Catarinense – escola privada e dirigida por padres jesuítas de Florianópolis – entre 1951 e 1960
que responderam questionário semelhante ao aplicado aos ex-alunos do Colégio Estadual Dias
Velho, ingressaram no ensino superior (MELLO, 2012, p.78 e 88).
Como se pode observar no Quadro 1, havia uma clara assimetria de gênero no acesso
e conclusão do ensino superior, pois, apesar de certa inserção de mulheres na escolarização
secundária, os homens ainda representavam a grande maioria entre os estudantes
universitários entre os egressos/as do Colégio Estadual Dias Velho. O tímido ingresso das alunas
no ensino superior deu-se especialmente nos cursos de licenciatura e, na área de saúde, como
Odontologia e Enfermagem. De outra parte, segundo o Quadro 1, os homens representam a
grandíssima maioria no Curso de Direito, pois totalizam o número de 32, enquanto as mulheres
eram apenas três, e eram absolutos nos Cursos de Medicina e Engenharias. Para compreender
essa situação, deve levam em conta que a Faculdade de Direito era um curso superior
consolidado nos anos 1950, sendo aquele que tinha mais prestígio no subcampo do ensino
superior na capital catarinense (BARBOSA, 1982). Os cursos superiores que tinham mais capital
simbólico eram Medicina e Engenharia porque eram historicamente raros e distintos e não eram
oferecidos, em Florianópolis antes do início dos anos 60 do século XX, quando deu-se a
institucionalização da Universidade Federal de Santa Catarina. Assim, os estudantes que se
formaram nesses cursos tiveram que se deslocar para outras cidades brasileiras, o que era mais
viável para os homens, pois a divisão “tradicional” de gênero ainda era dominante no Brasil e na
Florianópolis dos anos 50 do século XX.
Ademais, o ingresso significativo de alunos no nível superior indica a qualidade do
ensino no único colégio público, gratuito e coeducativo de ensino secundário de Florianópolis,
que era oferecido no período noturno. Apesar de a grande maioria do corpo docente dessa
escola ser formada por professores leigos, os seus professores efetivos, designados de “lentes
catedráticos”, geralmente eram de classes sociais com ótimo capital econômico e/ou cultural e
geralmente tinham curso superior. Em relação ao ingresso de alunos no ensino superior, Colégio
Estadual Dias Velho, competia, no subcampo do ensino secundário de Florianópolis, com os
colégios de elites e distintos em gênero – o Colégio Catarinense dirigido para adolescentes
homens e o Colégio Coração de Jesus destinado às moças de famílias distintas.
Trajetórias sócio-profissionais exitosas e distintas em gênero
Na década de 1950, apesar de ser alvo de críticas, formuladas especialmente por
especialistas do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o ensino secundário
brasileiro tinha distinção simbólica no campo escolar brasileiro. Ele era outro nível de
escolarização em relação ao ensino primário, dividido e distinto pelo exame de admissão –
verdadeiro “ritual de passagem” – e formado por um período de sete anos de duração, sendo
formado por dois ciclos. Com esse formato de corte europeu, tratava-se do “todo poderoso
império do meio” como costumava dizer o historiador Lucien Febvre (apud NÓVOA, p.8). De
outra parte, ensino secundário se diferenciava dos cursos técnicos – comercial, industrial e
agrícola – e do curso normal porque somente ele preparava e dava acesso aos cursos
superiores. Apesar a instituição de leis de equivalência, no início da década de 1950, entre o
ensino secundário e os cursos técnicos e normal, até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1961) – que integrou esses diferentes ramos da escolarização pós-primária com dois
ciclos no “ensino médio” –, no Brasil, predominou um efetivo dualismo escolar. Essa
configuração havia sido definida pelas leis orgânicas do ensino, concebidas e oficializadas pelo
então ministro da educação Gustavo Capanema, representando reformas parciais do sistema de
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ensino nacional. Sobre o impacto dessas leis do ensino criadas pelo Estado Novo, Nunes (2002,
p.10-11) conclui:

Assim, para as elites foram criados cursos médios de segundo ciclo: o
científico e o clássico, com três anos de duração e propedêuticos ao
ensino superior (Decreto-Lei 4.244, de 09/04/42). Para os
trabalhadores foram criados cursos técnicos de segundo ciclo: o
ensino agrícola, comercial, industrial e o curso normal que não davam
acesso ao ensino superior. Essa formação profissional passou ainda a
ser atendida pelo sistema privado, através do Senai e do Senac. As
antigas escolas de artes e ofícios foram transformadas em escolas
técnicas.
Ora, o problema decisivo do ensino médio no Brasil, desde os
anos 1930 até a primeira Lei de Diretrizes e Bases (Lei 4.024, de
20/12/61), é o do estabelecimento de diferentes tipos de escola para
os seus destinatários de acordo com a classe social de origem, o que
acarretava diferente prestígio simbólico dos diplomas. Isso era
provável e pertinente dentro da concepção de um projeto repartido de
educação, que encaminhava os pobres para o trabalho e os ricos para
a universidade.
Com exceção do Estado de São Paulo, que expandiu, de modo expressivo (SOUZA,
2008, p.188-90), até a década de 1960 – quando iniciou a massificação da escolarização em
nível nacional – o ensino secundário brasileiro teve crescimento tímido, sendo oferecido às elites
e partes das classes médias. Nessa época, havia muitos alunos que concluíam o ciclo ginasial,
mas poucos que finalizavam o ciclo colegial, de forma que o diploma dos cursos científico e
clássico, que atestava capital escolar e dava acesso ao ensino superior, era muito raro e, por
isso, tinha um forte efeito simbólico. Pelo fato de o exame vestibular não ser muito rigoroso na
seleção dos candidatos a uma vaga nas faculdades de universidades, a grande maioria dos
alunos que se formavam nos cursos científico e clássico, ingressavam no ensino superior.
Ademais, os conhecimentos e habilidades adquiridos durante o ensino secundário, bem como a
acumulação de capital social, viabilizada carreiras profissionais de relevo numa sociedade ainda
pouco escolarizada.
Quadro 2 – Profissão dos/as egressos/as do Colégio Estadual Dias Velho
MULHERES
PROFISSÃO
HOMENS
Funcionário público
42
05
Funcionário público e profissional liberal
14
Funcionário público e professor universitário
10
Professor universitário e profissional liberal
05
Professor universitário, profissional liberal e
04
funcionário público
Profissional liberal e empresário
04
Professor de ensino médio e universitário
04
Professor universitário
03
04
Militar e funcionário público
03
Funcionário Público e político
03
Militar
02
Oficial da Marinha
01
Professor universitário e político
01
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Professor de ensino médio e técnico e
01
profissional liberal
Setor público de saúde/INAMPS
04
Profissional liberal
03
Professora de ensino primário e médio
03
Do lar
01
Não declarou
02
04
Total
99
24
Fonte: Vieira e Dallabrida (2011); Trevisoli e Dallabrida (2011)
Nesta direção, os/as egressos/as do Colégio Estadual Dias Velho, em boa medida
devido à sua acumulação de capital cultural e social e, especialmente, pelo fato de terem
diploma universitário, tiveram trajetórias sócio-profissionais exitosas. De acordo com o Quadro
2, que indica a profissão desses ex-alunos, o ingresso no serviço público é predominante de
uma forma geral tanto entre homens como entre mulheres. Para compreender esse fato, devese levar em conta que o Colégio Estadual Dias Velho estava localizado em Florianópolis, que, na
condição de capital do Estado de Santa Catarina, oferecia bastante postos de trabalho na
burocracia pública estadual, mas que não tinha uma área industrial e nem um setor de serviços
expressivos que oferecessem muitos empregos na área privada. Na primeira metade da década
de 1960, com a implantação do Plano de Metas (PLAMEG) no Estado de Santa Catarina, foram
criadas novas instituições públicas como o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) e a
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Em relação ao funcionalismo público
federal, deve-se registrar em empregos públicos na Marinha e no Exército e em outras
instituições da União, mas o grande diferencial foi a instituição da Universidade Federal de
Santa Catarina, que criou muitos postos de trabalho para professor e técnico-administrativo.
Pode-se também constatar que, em vários casos, o serviço público era conciliado com outras
atividades profissionais como profissional liberal e o magistério.
De outra parte, o estudo das profissões dos egressos do Colégio Estadual Dias Velho
indica forte diferenciação de gênero. Os homens ingressaram maciçamente no funcionalismo
público, sendo que muitos deles ocuparam cargos de chefia e alguns deles tornaram-se
políticos profissionais, geralmente vinculados ao Movimento Democrático Brasileiro/PMDB.
Mesmo aqueles que não concluíram um curso superior, fizeram carreiras profissionais de êxito
em diferentes instituições públicas como, por exemplo, o Banco do Brasil. Dentre os ex-alunos
homens que ingressaram no magistério superior, muitos realizaram cursos de pós-graduação
em nível de especialização, 9 realizaram curso de mestrado e 5 tornaram-se doutores. Alguns
professores começaram ministrando aulas no ensino secundário e, posteriormente, seguiram
carreira universitária. Outros conciliaram a docência com emprego no funcionalismo público
e/ou na iniciativa privada. Em geral, os egressos tiveram importante de acúmulo de capital
cultural e social durante o seu percurso escolar, que em boa parte foram reconvertidos em
capital econômico (TREVISOLI e DALLABRIDA, 2011, p.4-9).
Por sua vez, as mulheres também ingressaram no funcionalismo público com destaque
para as áreas de educação e saúde. No campo escolar, as ex-alunas atuaram no magistério
primário – na época muitíssimo raro entre homens –, médio e superior, sendo que três
realizaram o curso de mestrado e uma tornou-se doutora. Entre as professora universitárias,
pode-se destacar Nara Sena de Paula, uma das egressas que fez o curso de graduação na
Escola Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), bem como mestrado e doutorado
nessa mesma instituição. Formada pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa
Catarina, Suene Caldeira de Sena especializou-se na área de saúde sanitarista, concluiu curso
de mestrado na área de odontopediatria e foi aprovada em concursos públicos, entre os quais
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para atuar como docente na Universidade Federal de Santa Catarina. Selma Veiga Korb,
formada no Curso de Matemática na Universidade Federal de Santa Catarina, na década de
1970, tornou-se professora desse curso no mesmo ano de sua formatura e fez carreira
universitária (VIEIRA e DALLABRIDA, 2011, p.7-8). Esses casos indicam que as alunas egressas
do Colégio Estadual Dias Velho, na década de 1950, também ingressaram na carreira docente
universitária e verticalizaram os seus estudos em nível de pós-graduação stricto sensu.
Na área da saúde, as ex-alunas atuaram como enfermeiras e técnicas no Setor de
Saúde Pública, incluindo o antigo INAMPS, como se pode verificar no Quadro 2. A profissão “do
lar” somente é constatada entre mulheres, mas com uma frequência muita baixa, o que indica
que boa parte das mulheres tiveram profissões fora de casa. De outra parte, constata-se que
três egressas tornaram-se profissionais liberais, indicando que as mulheres começavam, de
forma tímida e pontual, a optar por carreiras majoritariamente masculinas até meados do
século XX. Trata-se da emergência de um novo momento histórico para as mulheres que, com o
capital escolar em nível secundário e superior, começavam a romper a divisão “tradicional” de
gênero, em que os homens eram preparados para atuar na vida pública e as mulheres eram
formadas para administrar a vida privada como esposas e mães.
À luz dos dados sobre as profissões dos alunos egressos do Colégio Estadual Dias
Velho, constata-se que o diploma de ensino secundário viabilizou carreiras profissionais
exitosas, sendo que a grande maioria foi obtida a partir da formação universitária. Contudo,
apesar da expressiva inserção das ex-alunas em profissões públicas, verifica-se que os homens
ocuparam profissões públicas de maior relevo como médicos, advogados e engenheiros e
atuaram muito mais na vida político-partidária.

Considerações finais
Em primeiro lugar, é importante sublinhar que, na década de 1950, o Colégio Estadual
Dias Velho oportunizou aos adolescentes, especialmente aqueles oriundos das classes médias,
escolarização secundária pública, gratuita e de qualidade – inexistente em Florianópolis e em
Santa Catarina até meados dos anos 40 do século XX. Havia alguns alunos que pertenciam às
elites locais que buscavam educação laica e/ou que não se adequavam aos colégios católicos e,
por outro lado, um grupo pequeno de alunos que pertenciam a grupos sociais de origem
popular, que se comportaram como trânfugas de classe social – sobre os quais é preciso
estudar a partir de pesquisas de caráter micro-sociológico. Assim, o Colégio Estadual Dias Velho
contribuiu, efetivamente, para a democratização do ensino secundário, convertendo-se num
estabelecimento de ensino público, gratuito, laico e de qualidade. Por isso, contribuiu para
construir o subcampo do ensino secundário de Florianópolis, formado até meados dos anos 40
do século XX pelo Colégio Catarinense dos jesuítas e pelo Colégio Coração de Jesus das Irmãs
da Divina Providência. Na década de 1950, em boa medida devido à formação social e
acadêmica de seu corpo docente, o Colégio Estadual Dias Velho era um estabelecimento de
ensino de prestígio, rivalizando no subcampo do ensino secundário de Florianópolis com os
colégios católicos distintos em gênero.
O estudo das trajetórias sócio-profissionais dos/as alunos/as egressos/as do Colégio
Estadual Dias Velho entre 1951 e 1960, revela que o curso científico tinha maior capital
simbólico do que o curso clássico pelo fato de viabilizar o acesso aos cursos superiores de
prestígio como Medicina e Engenharia. Essas trajetórias foram marcadas pelo êxito, pois o
capital cultural obtido na longa escolarização do ensino secundário contribuiu para viabilizar o
ingresso no ensino superior e a efetivação de profissões de relevo social. A grande maioria
dos/as alunos/as egressos/as ingressou e concluiu um curso superior e, alguns deles,
verticalizaram a suas formações em nível de especialização, mestrado e doutorado. Para
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compreender esse fato é preciso considerar que o diploma dos cursos científico e clássico era
raro e, por isso, tinha forte acúmulo de capital simbólico, geralmente viabilizando a inserção no
mundo universitário. No entanto, apesar da inclusão vanguardista das mulheres no ensino
secundário público e gratuito, verifica-se uma clara desigualdade de gênero nas trajetórias
sócio-profissionais em estudo, pois os homens que se formaram no ensino secundário do
colégio Estadual Dias Velho eram em número bem maior, ingressaram muito mais no ensino
superior e majoritariamente nos seus cursos mais prestigiosos, o que lhes pavimentou carreiras
sócio-profissionais de êxito.
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Em pesquisa de doutoramento estudamos a relação cidade – escola - famílias a partir
da análise da teia de interdependência tecida pelos atores sociais que engendram o cotidiano
urbano de Blumenau, cidade do interior de Santa Catarina (Brasil) e o dia a dia educativo de
uma escola confessional católica no período 1980-1999.
O desenvolvimento de Blumenau como configuração social e a entrada do Kolleg1 nessa
estrutura como parte de um forte elo da cadeia de interdependência constituem o centro da
discussão deste texto, oriundo de minha tese de doutoramento. Nele pretendemos explorar a
teia de interdependência construída entre empresários, imprensa, colonos fortes e o Kolleg,
idealizando modos de viver na cidade sob a fachada do stigma do “bom alemão”, do tipo ideal
de germanidade: o blumenauense ordeiro, trabalhador, limpo, bem sucedido economicamente.
Uma simbologia que tentava perpetuar o sonho da raça pura alemã, disseminada, sobretudo,
pela imprensa local articulada com o empresariado e políticos dirigentes da cidade.
Tal teia de interdependência tinha como núcleo rígido desse modus operandi o Deutschtum (Seyferth, 1981), na relação binária entre ser alemão de sangue, em qualquer lugar
fora da Alemanha; e ser brasileiro como cidadão, no compromisso com o engrandecimento e
progresso da pátria onde adquiriu suas terras.
O que discuto no texto, mesmo que de forma breve, são marcos, práticas sociais deflagradas como constitutivas do habitus de um tipo ideal de indivíduo blumenauense, idealizado
inicialmente pelo diretor da colônia e mantido pela elite, formada pelos industriais, empresários
do comércio e colonos fortes da cidade, instituídas e legitimadas pela imprensa local, pela literatura e pela escola, formando uma rede, na qual os indivíduos entrelaçavam-se neste ideário
simbólico de blumenauense limpo, ordeiro, trabalhador e empreendedor, próspero economicamente (Seyferth, 1981).
Nesse sentido, são discutidas as relações sociais que fizeram com que em determinados
períodos do desenvolvimento histórico, a cidade e a escola, não como ethos que paira sobre a
cabeça dos oprimidos, mas como uma cadeia de relações de poder, fossem agentes estruturantes que operaram para produzir, numa coalizão de forças, determinadas conformações, ou seja,
determinados modos de ser, agir, pensar e sentir na estrutura social.
Analisando as fontes documentais identificamos que a cidade, desde sua origem, travou
embates nas relações binárias entre Alemanha e Brasil. Tais disputas internas demandaram
uma série de ações racionalmente orientadas por valores e fins, que desenharam scripts e papéis (Gofmann, 1983) a desempenhar na estrutura social. Tais disputas criaram uma teia de
ações puras, consideradas tradicionais para os blumenauenses. Esta luta interna pareceu desenhar-se, sobretudo, na segunda metade do século XX, quando o índice populacional da cidade
cresceu em indivíduos oriundos de outras regiões do país, fato social gerador de profundo estranhamento pelos nascidos na cidade. Isto porque tal heterogeneidade étnica, assim como
diversidade de ações e mentalidades, colocou em xeque as ações sociais até então tidas como
típicas. Esta reconfiguração social exigiu seleção de estratégias políticas que trabalhassem interna e externamente com a veiculação da autoimagem da cidade como “um pedacinho da
Alemanha no sul do Brasil”, propagando e tentando manter vivas tradições que, em tese, não
faziam parte do cotidiano do blumenauense. O que, em meu ponto de vista, compõe um cenário de fachada2.
Fontes documentais e entrevistas com professoras indicaram que, desde a segunda
guerra mundial, a cidade parece ter entrado num período saudosista do que foi e ao mesmo
tempo do receio do que poderia vir a ser, diante das disputas contínuas entre manter a definição da situação, ou seja, preservar o Deutschtum, e constituir-se como uma Blumenau diversa,
heterogênea, enriquecida com a pluralidade cultural de diferentes etnias que a compõem.
O texto ora apresentado traz um recorte da tese de doutoramento e tem como foco de
discussão os cenários de fachada construídos e mantidos pelos atores sociais na teia relacional
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tecida e fortalecida em redes de poder, cujos fios foram produzidos pela elite dirigente da cidade, pela equipe gestora da escola e pelas famílias de classes econômicas favorecidas que matricularam seus filhos e filhas no Kolleg.
Tendo como unidade de análise a manutenção de uma escola confessional católica
blumenauense mantida como tradição e referência no cenário da cidade desde sua instalação
no século XIX até o final do século XX, o estudo teve como objetivo geral analisar a interação
de professoras, empresários, intelectuais, dirigentes políticos, crianças e seus familiares em cadeias ritualísticas de interação, cujos elos ao longo de décadas produziram, reproduziram e selaram com o selo da tradição modos de ser, agir, pensar e sentir típicos de uma estrutura de
cidade e de processos de escolarização de uma unidade escolar em torno da identidade germânica. E como objetivos específicos: identificar mudanças e permanências na estrutura da cidade
e na estrutura interna da escola; compreender como a escola operou na estrutura de cidade
para alcançar e manter esse status de tradição e identificar que sentidos e que jogos de poder
foram engendrados, nessa complexa rede interacional de cadeias ritualísticas de interação entre
escola, cidade e famílias.
Como procedimento metodológico, utilizamos análise documental cuja base empírica foi
constituída por arquivos da escola, registros de planejamento das professoras, relatórios das
atividades escolares; fotografias, jornais de circulação no âmbito da escola e no âmbito do município e do Estado, atividades escolares produzidas pelas crianças, correspondência escolar da
escola para as famílias. Foram analisados também relatórios de governos municipais, produção
cultural das secretarias de turismo, literatura local. Analisamos ainda cartas de imigrantes alemães, as quais indicavam referências à escola, suas articulações com a rede do núcleo empresarial, comercial, religioso e político da cidade. Realizamos também entrevistas
semiestruturadas.
O estudo mostra as interfaces que as gestoras da escola criaram com grupos estabelecidos da cidade e da utilização de tiras, como diz Goffmann, do habitus germânico para manter
a definição da situação de referência na cidade. Embora as dirigentes da escola utilizassem algumas festividades consideradas germânicas e se entrelaçassem com grupos de interesse em
torno do habitus germânico, identificamos que foi o catolicismo e suas práticas no dia a dia da
escola que se manteve firme no decorrer dos anos investigados.
O estudo aponta que a identidade da escola, desde sua fundação até o recorte temporal da pesquisa (1980-1999), constituiu-se nessa teia de interdependência cujos entrelaçamentos reforçavam tanto a formação e conformação do bom católico, quanto o projeto de cidade
germânica em desenvolvimento, projeto este amalgamado num cenário de fachada (Goffmann,
1983). Tal projeto, mantido por grupos estabelecidos de Blumenau, oferecia uma perspectiva
de autoimagem da cidade e dos indivíduos que nela viviam, a qual instituiu durante décadas,
comunidades de sentido em torno do tipo ideal de cidadão blumenauense, tipicamente germânico: limpo, ordeiro, trabalhador, bem sucedido economicamente. A pesquisa adentrou o interior da escola, investigando como no dia a dia educativo, professoras, famílias e elite dirigente da
cidade mantiveram ações sociais de veiculação, institucionalização e manutenção dessa tradição.
O estudo permitiu também identificar que as conexões de sentido e as interdependências dos processos de escolarização ocorreram, sobretudo, na produção das diferenças, na manutenção do status de superioridade moral de uma suposta “identidade germânica”.
Superioridade fundada na instalação da Colônia alemã, no período do desmembramento da
Grande Colônia, na chegada da escola confessional católica na cidade, e em outros rituais conformadores das mentalidades tidas como típicas de um povo que se diz germânico, na estrutura
social de Blumenau.
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A formação da cidade e as primeiras cadeias ritualísticas de interação: sentimentos
de pertença manifestos nas correspondências entre familiares

Cadeias ritualísticas de interação, termo cunhado por Randal Collins (1988) são símbolos de pertencimento criados nas relações sociais. Tais símbolos instituem padrões, construídos
de forma abrangente nas e pelas manifestações culturais.
Projetos colonizadores com foco na população européia e, notadamente, o assentamento de imigrantes alemães na bacia do Itajaí, tiveram origem a partir de dois movimentos sócio políticos no final do século XIX: um localizado no Brasil – a política de povoamento do Império –
e outro, a política migratória alemã, sob a batuta de companhias particulares que selecionavam
e subsidiavam imigrantes nos séculos XVIII e XIX (Kiefer, 2002).
Cada família de colonos que chegava, recebia um lote de terras de 25 a 30 hectares, o
que oferecia ao imigrante o status de “colono forte”, aquele que adquiria seus próprios lotes de
terra, que, pela prática da policultura, seria cultivada pelos próprios membros da família, ou
seja, homens, mulheres e crianças.
A peculiaridade do Vale em sua geomorfologia, o projeto colonizador do diretor da Colônia, o Dr. Blumenau, a organização e distribuição dos lotes de forma diferenciada, para privilegiar o isolamento étnico, foram alguns dos fatores utilizados pelos imigrantes alemães para
criar os primeiros sentimentos de pertença para com o Deutschtum, significado de germanidade
(Seyferth, 1981).
O Deutschtum constituía para os alemães o que Elias (1994) trata como kultur. É o orgulho de ser alemão, é o sentimento de pertença dos alemães quanto à própria etnia, é antes
de tudo o reconhecimento de ser alemão em quaisquer outros territórios.
O sentido especificamente alemão do conceito de Kultur encontra sua
expressão mais clara em seu derivado, o adjetivo Kulturell, que descreve
o caráter e o valor de determinados produtos humanos, e não o valor intrínseco da pessoa. (Elias, 1994, p. 24)
O Deutschtum constituiu a autoimagem dos alemães e seus descendentes. Ele configurou como diz Elias, necessidade coletiva de manifestação cultural. A memória coletiva se cristalizou e se espalhou por gerações, pela força de expressão que agregou em torno de sua
tradição. O Deutschtum representou para os alemães o sentimento de pertença a uma comunidade de interesses culturais, coesa pela língua e pela carga valorativa inerente aos costumes,
uma “consciência nacional alemã” (Seyferth, 1981).
A representação do Deutschtum certamente foi resultado de conflitos e tensões vividos
na nação de origem. Na primeira metade do século XIX, a desarticulação dos estados alemães e
a organização social do sistema feudal dificultou a construção do nacionalismo alemão. Por outro lado, este sentimento de fraqueza, de impotência política, de falta de coesão interna (Elias,
1997) criou de certa forma para os alemães o conceito de Nação idealizado pela língua e pela
kultur. Este sentimento de pertença fez com que os alemães se sentissem alemães onde quer
que estivessem. E para esta permanência, investiram em algumas ações orientadas por valores
e fins, tais como o casamento endógeno, ou seja, entre alemães, a manutenção da língua alemã nos cultos religiosos, nas escolas, na imprensa, na literatura, nas kultverein (sociedades
culturais de caráter associativista).
Durante a pesquisa, analisamos cartas3 do período de 1850 a 1880, trocadas entre familiares. Encontramos nesses manuscritos sentimentos de pertença tais como ordem, honestidade, desejo de ascender economicamente, sentimento de superioridade em relação aos
brasileiros, caboclos, bugres e mestiços, assim como forte apego ao dinheiro. Em algumas dessas cartas, são descritas atividades desenvolvidas no dia a dia das famílias, nas quais é possível
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também identificar a preocupação com economia e poupança. Neste contexto, o papel da mulher/esposa como organizadora do lar, responsável por manter as tradições da nação de origem, sobretudo na culinária, cuidando dos filhos e controlando as contas no que comprava e
vendia, também foi fator de reiteração nos referidos manuscritos. Essa relação/preocupação
com a economia, no sentido de poupar, era vista tanto em cartas de imigrantes que eram simples agricultores como também em cartas daqueles em boa situação financeira, ocupando estamentos de comerciários e industriários.
A quinta essência da obra germânica era sem dúvida o trabalho. Foi em torno do tipo
ideal de colono, trabalhador/empreendedor que todo o ideário simbólico da cidade se projetou
em vários segmentos e micro – eventos sociais, tanto no ramo têxtil, na agricultura ou no soerguimento das enchentes, intempéries da natureza que constantemente assolava os blumenauenses. Essa quinta essência, tida como natural no povo alemão foi disseminada como sendo a
autoimagem da cidade, que passou a ser projetada e idealizada como “um pedacinho da Alemanha no sul do Brasil”.
Cartas, códigos de posturas, kalendars (almanaques), jornais, mostram toda a produção
ideológica feita em torno desse ideário para que os colonos comprovassem permanentemente a
capacidade laboriosa e empreendedora de um povo que não perde a germanidade que está no
sangue. Os colonos foram educados, não só pela escola, mas por outras organizações e instituições, inclusive as de caráter recreativo/associativo, a serem homens de sucesso, superiores,
por serem alemães ou descenderem dessa etnia.
Ordem e moral também eram reiteradamente evocadas nas correspondências trocadas,
assim como em memórias registradas pelos imigrantes e que constam no arquivo histórico da
cidade, as quais permitem identificar o sentimento de superioridade em relação a outras etnias.
Todo esse aparato ideológico atraiu educadoras da Congregação a que pertencia o
Kolleg que, antes de virem da Alemanha para o Brasil, analisaram a situação do país e especialmente das condições políticas, econômicas e religiosas da cidade de Blumenau4
As gestoras do Kolleg também traziam um conjunto de valores que muito agradava o
ideário do modus vivendi blumenauense: vida austera e trabalho permanente, solidamente edificado na pequena propriedade, representativa de honradez familiar. Código moral que as educadoras trouxeram na bagagem. Disciplina, austeridade e autoridade, trabalho, ética e moral,
sobretudo veiculadas pelo discurso religioso.
O ideário nacional alemão na época da Colonização se fundamentou, sobretudo, na
crença e na supervalorização da capacidade de trabalho dos alemães e sua conseqüente superioridade, tida como inata, herança de sangue. Ao longo do estudo que realizamos, que neste
texto, apresentamos de forma breve, podemos perceber que esse ideário foi emblemático na
expansão da Colônia, nos processos de edificação e fortalecimento do comércio e da indústria,
bem como nas mentalidades pedagógicas construídas e disseminadas pelo Kolleg desde sua
instalação na cidade.
O poder circula por todo lugar: as fortes conexões da teia de interdependência na
produção dos cenários de fachada
O cotidiano é feito de interações. Interações se desenvolvem em estruturas sociais, em
micro - eventos, os quais, em cadeias ritualísticas de interação (Collins, 1988) configuram o
modus vivendi dos indivíduos. Essa teia relacional constitui as mentalidades humanas, na medida em que num processo não planejado, vai sedimentando modos de vida globais (Williams,
2000).
Utilizando categorias sociológicas como habitus (Elias, 1994) e tradição (Fauconett e
Mauss, 1981), foram identificados modos de ser, sentir, agir e pensar dos atores sociais, articu-
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lados em sentimentos de pertença, que constituem rede organizacional, não homogênea, porém, amalgamada a manifestações culturais particularizadas, produzidas por setores que idealizaram a escola como a melhor, a mais tradicional, a escola referência, a escola que contribuía
para disseminar o tipo ideal de germanidade instituído como auto – imagem da cidade.
Habitus é conceito importante para tratar da problemática do estudo. Por habitus entendemos, sob o corpus conceitual de Elias, “a autoimagem e a composição social dos indivíduos” (1994, p. 9).
Neste estudo, discuto o habitus germânico como um conjunto de modos de pensar,
agir, sentir, marcado pela ética do trabalho, do apego aos bens materiais e ao acúmulo de dinheiro e terras, pela religiosidade, pela valorização da iniciativa particular e familiar da pequena
propriedade, pela manutenção das tradições e do idioma alemão, pelo isolamento municipal e
regional, pelo sentimento de pertença a uma superioridade moral e social julgada natural, dos
alemães natos e dos seus descendentes em relação a outras etnias (Renaux Hering, 1987, Seyferth, 1981).
As atividades do Kolleg, desde sua fundação, receberam lugar privilegiado na imprensa
local, desde a inauguração da pedra fundamental, o funcionamento das atividades escolares, a
ampliação do prédio escolar, a abertura de cursos técnicos e profissionalizantes, a inauguração
do jardim – de - infância, a formatura da primeira turma de normalistas, enfim, micro - eventos
importantes que uniam a escola e a comunidade blumenauense ao habitus tipificado como símbolo de germanidade.
A relação entre a escola e a elite dirigente da cidade na reprodução e conformação deste habitus, foi manifesta em vários documentos que investigamos, fornecendo pistas de que
alunos, famílias, professoras e comunidade blumenauense formaram uma teia de relações de
interdependência, trazendo marcas escolares e educativas no que tange às práticas sociais vivenciadas tanto no interior quanto fora da escola.
O que compreendemos, portanto, no texto como habitus é o que depreendemos das
manifestações orais ou escritas encontradas nas fontes e entrevistas, as quais exprimem costumes, crenças, exigências de conduta, imperativos cotidianos, vividos na família, na escola e
na cidade e são constitutivos de uma moral germânico, religiosa, instituída na estrutura da cidade e veiculada pela escola, muito especificamente no que concerne a poucas festividades
cunhadas pela cidade como sendo germânicas. O habitus, portanto, assim como o compreendemos, constitui experiências, conhecimentos, sentimentos, códigos culturais, produzidos coletivamente, e que são apropriados como repertório individual de homens, mulheres e crianças,
entrelaçado numa rede de significação.
Tradição é conceito que exploramos com base nos estudos de Fauconett e Mauss
(1981). Os autores afirmam que para estudar tradição, o pesquisador precisa estar atento às
constâncias dos inovadores e às resistências perante a inovação. Tradição para estes sociólogos
é sinônimo de conformismo, que eles subdividem em dois grupos: o conformismo de tradições
rudes, comum nas sociedades arcaicas e as tradições verdadeiramente conscientes. Utilizamos
para o estudo o conceito de tradição do segundo grupo. Segundo Fauconett e Mauss, as tradições de tipo conscientes são criadas de caso pensado e resultam das necessidades da vida em
comum. Para eles são conscientes “[...] aquelas tradições que consistem no saber que uma sociedade tem de si própria e de seu passado mais ou menos imediato. Podemos agrupar todos
estes fatos sob o nome de memória coletiva” [grifo dos autores] (Fauconett e Mauss, 1981, p.
117)
Inserido na comunidade blumenauense, numa construção imponente, tradicional, antiga, no centro da cidade, numa das principais ruas comerciais, o Kolleg oferecia um projeto pedagógico direcionado para a continuidade de um capital cultural refinado, contribuindo para a
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produção e reprodução de um habitus que se aproxima daquele projetado como ideário de
germanidade para o povo blumenauense, tido como tradição, como referência para a cidade.
A simbologia discursiva sobre a capacidade de trabalho do povo alemão permaneceu no
período 1980-1999, recorte temporal do estudo, e foi encontrada no discurso dos indivíduos
que foram entrevistados ao longo da pesquisa, dentre eles dirigentes e professoras da escola,
dirigentes políticos, professores universitários, ex - prefeitos, familiares. Ser trabalhador representou para os blumenauenses, aqui nascidos ou vindos para colonizar o território, uma forma
de coesão interna para manter o status de estabelecidos e de modelo estadual de ascensão e
crescimento econômico.
As educadoras do Kolleg também desde cedo foram enaltecidas e tratadas como estabelecidas na cidade. Estabelecidos é uma categoria analítica usada por Elias (1994) para referirse aos grupos que ocupam posições de prestígio na configuração social, não em virtude isoladamente de seu poder aquisitivo, mas sobretudo pela sua forte capacidade de estruturar e sustentar coesão interna. Em se tratando de Blumenau, nas fontes documentais com as quais
operamos, identificamos como estabelecidos o Dr. Blumenau, os industriais têxteis, a Associação Comercial e Industrial de Blumenau (ACIB), as educadoras do Kolleg, dentre outros. Em
meu ponto de vista, esses grupos combinavam tradição, autoridade e influência, pelo exemplo
de boa moral, representantes da boa sociedade. Esses grupos, coesos, unidos por sentimentos
de pertença, exerciam poder na constituição da autoimagem da cidade. No entanto para Elias,
não é possível compreender a estrutura social sem estudar o jogo de relações de poder travado
entre estabelecidos e outsiders. Os outsiders por sua vez são grupos com menos poder de coesão interna, cujos laços de sentimento de pertença são mais fracos. São grupos difusos, heterogêneos. A definição entre estabelecidos e outsiders é um jogo social, cuja dinâmica envolve
processos de classificação e diferenciação.
Foi na teia desse jogo de classificação e diferenciação que as educadoras do Kolleg
chegaram a Blumenau em 1895, dedicando-se não só ao ensino, mas também à contribuição
da manutenção da definição de um ideário de cidade:

A escola, desde cedo, pelo que eu conheço da história dela, preparava
o aluno para ser blumenauense de destaque, não era preparado para
contestar nada, os conteúdos já vinham prontos, não tinha muito o que
pensar, tinha que executar. Não tinha liberdade para estar questionando, nem professor, nem aluno. O conceito de tradição permaneceu. Eu
vejo que quase nada mudou. (em relação à criação da escola e o período de 1980-1999) A escola é conservadora, quer preparar para ser liderança. Os corredores brilhavam, tinha-se preocupação de que as
pessoas que lá chegassem achassem tudo muito bonitinho. Blumenau
era a cidade jardim, limpinha, bonita. Hoje Blumenau já é muito diferente. Eu acho sim que o Kolleg está um pouco diferente, mas praticamente os valores e as práticas permanecem as mesmas. (Professora
SG)5
Na teia de relações de interdependência, enquanto a cidade se emaranhava em estruturas que ajudaram a construir sua autoimagem de “pequena Alemanha no sul do Brasil”, de
povo trabalhador, empreendedor, econômico, bem sucedido, o Kolleg articulava-se com os estabelecidos para edificar, veicular e manter seu status de tradição e referência.
Relações de interdependência são relações de poder. Poder descentralizado. Poder que
circula por todo lugar da estrutura social e cujas técnicas não podem ser compreendidas isoladamente, nem tampouco são manifestas explicitamente. Mas, em grande parte, estão tacita-
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mente emaranhadas na teia das relações entre os indivíduos no cotidiano das instituições e da
cidade.
O Kolleg sempre operou muito atento ao cenário da cidade. As educadoras dirigentes
da escola eram muito estratégicas. Sabiam aonde e com quem interagir. Identificavam em que
palcos precisavam atuar e quais scripts adotar, dependendo da peça a ser encenada.
Analisando as fontes documentais com as quais trabalhamos no estudo, encontramos a
produção e reprodução de um cenário de fachada, cujos emblemas e tiras veicularam o tipo
ideal de blumenauense.
No campo semântico fachada significa “qualquer das faces externas de um prédio”6
Como categoria sociológica, tomamos o termo fachada de Erving Gofmann para designar “[...]
o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional [...] empregado pelo indivíduo durante sua representação” (1983, p. 29). Portanto, a fachada é sempre o resultado dos comportamentos, ações dos indivíduos em cenários e palcos estruturados na configuração social.
Segundo Gofmann, no jogo das interações os indivíduos agem ora como atores, ora como platéia. Depende do papel que assumem nas relações sociais, portanto, nas relações de poder.
Para o autor, os indivíduos nas relações sociais estão sempre representando. A vida, o cotidiano
é sempre uma representação social, os “eus” sociais vão assim se constituindo na utilização de
máscaras e troca de papéis.

Como solução intermediária, a gama inteira das diferenças é cortada
em alguns poucos pontos capitais, sendo que todos os indivíduos situados num dado grupo têm permissão para, ou são obrigados a, manter
a mesma fachada social em certas situações [...] uma determinada fachada social tende a se tornar institucionalizada em termos das expectativas estereotipadas abstratas às quais dá lugar [...] A fachada tornase uma ‘representação coletiva’ [...] Quando um ator assume um papel
social estabelecido, geralmente verifica que uma determinada fachada
já foi estabelecida para esse papel (Gofmann, 1983, p. 34)
Utilizar como categorias sociológicas fachada e estabelecidos e outsiders (Elias, 2000),
é escolha teórica e metodológica que permite considerar os indivíduos na configuração social
não como assujeitados, que são moldados pelos que dominam a situação, mas é compreender
que os indivíduos fazem o contexto e não são determinados por ele. Implica entender que no
dia a dia da configuração social os indivíduos agem continuamente em grupos e subgrupos sociais, e que atuam ora como observadores, ora como agentes, cujas influências, pelos papéis
que desempenham, ajudam a configuração a ter uma estrutura e não outra.
Desta forma, quando utilizamos o termo fachada, este tem a conotação de desempenho dos indivíduos, ações que funcionam regularmente, portanto que expressam regularidades
e conservações com o objetivo de manter a definição da situação para os que observam a atuação dos agentes.
Assim, a fachada aqui é entendida como um conjunto de ações e comportamentos
mantidos pelos indivíduos, no caso deste estudo, sobretudo pela elite política e empresarial,
que legitimou determinadas ações orientadas por fins e valores como sendo ações típicas dos
indivíduos na cidade.
A fachada, assim entendida, não é palpável, não é explícita, mas está tacitamente desenhada em alguns elementos que aqui apresento como constitutivos do comportamento dos
blumenauenses, desde a época da “Grande Colônia”7 até o período 1980-1999. A fachada é
manifesta sutilmente na configuração. Ela está desenhada nas relações de poder, em micro relações, nas tensões entre o ideário de permanecer e a iminência da mudança. A fachada, por-
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tanto, está assentada numa carga valorativa, num conjunto de modos de pensar, sentir e agir,
envolta num campo simbólico que, desde a fundação da colônia instituiu na cidade certa representação do que é ser blumenauense, alemão, num cenário específico – Blumenau.
Para Gofmann, o cenário é o pano de fundo. Tende a permanecer na mesma posição
geográfica, portanto ele não é móvel. Ele, em termos de mobilidade, não acompanha os agentes que podem desempenhar seus papéis em diversos setores, instituições, palcos. O cenário
está relacionado com os ambientes. A fachada com os indivíduos e seus papéis. É no cenário e
nas interações entre seus indivíduos que se constitui a fachada. E esta, por sua vez, é desenhada pelos componentes individuais e sociais para dar vida à representação, à encenação, ao
teatro, à utilização de máscaras.
A fachada é uma construção social e não individual.
Manifesta-se por grupos de indivíduos em interação e não isoladamente. Ela é estruturada na
materialidade da vida cotidiana e tende à generalização, numa cidade, num pequeno grupo ou
instituição. Isto significa que

[...] práticas diferentes podem empregar a mesma fachada, deve-se
observar que uma determinada fachada social tende a se tornar institucionalizada em termos das expectativas estereotipadas abstratas às
quais dá lugar e tende a receber um sentido e uma estabilidade à parte
das tarefas específicas que no momento são realizadas em seu nome.
A fachada torna-se uma ‘representação coletiva’ e um fato, por direito
próprio (Gofmann, 1983, p. 34)

Nesse sentido, encontramos, nas fontes documentais, a associação de indivíduos que
criaram certo grau de coesão interna grupal, formada por memórias coletivas em torno de regras comuns, as quais, criando sentimentos de pertença a valores tratados como tradicionais,
típicos, orientaram suas ações no cotidiano das relações, estruturando dessa forma suas mentalidades e formando consensos. Dessa forma, construíram e veicularam um conjunto de valores
e crenças simbólicas que se misturaram com o dia-a-dia dos indivíduos e foram incorporadas
como sendo parte de sua autoimagem, seu habitus.
No tempo da instalação e desenvolvimento da Colônia a manutenção dessa autoimagem era supervisionada e controlada pelo diretor do empreendimento colonizador e consensuada pelos grandes industriários e comerciários da época. Veiculada por jornais como o Der
Urwaldsbote e Blumenauer Zeitung era representativa da coesão interna, de forma orgânica social, na qual os indivíduos fechavam-se internamente em torno do ideário simbólico da superioridade étnica. Kalendars (almanaques), jornais, revistas, livros produzidos e divulgados em
língua alemã eram a ferramenta cultural dos imigrantes para veicular o tipo ideal de blumenauense.
No período 1980-1999 para manter algumas nuances dessa autoimagem pioneira, outras formas culturais foram adotadas. Nesse período, a estrutura governamental, política e burocraticamente refinada, utilizava como veículo de comunicação os slogans produzidos pela
Secretaria de Turismo durante as gestões municipais que se sucederam ao longo do período –
governo Renato de Mello Vianna, Governo Dalto dos Reis, Governo Wilson Kleinubing, Governo
Renato de Mello Vianna (que somou duas gestões municipais). Propagandas meticulosamente
planejadas e organizadas de forma extensiva a todo o território nacional e internacional, cujo
interesse era manter esse cenário “de germanidade”, pois, quem não pode ir à Europa, que
venha a Blumenau.
No final da década de 1990, revolução política acontece na cidade com a eleição do Governo Popular do Prefeito Décio Nery de Lima. Apesar das políticas governamentais adotarem
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outra lógica de ação, com destaque para a gestão democrática dos rumos da cidade, e o reconhecimento de uma cidade plural, a elite conservadora continuava mantendo a definição da
situação de uma cidade germânica, modelar, exemplar em sua capacidade de trabalho. De modo geral, a auto imagem em torno do cenário alemão permaneceu.
Considerações finais
A escola como instituição, inserida numa estrutura social, não pode ser estudada isoladamente, senão na teia de interdependências que cria para com atores, projetos, identidades e
organizações que compõem a sociedade.
Como sistemas, escola, cidade e famílias criam relações de interdependência na e com
a sociedade. Nestas relações, são engendrados processos de tradição seletiva (Williams, 2000).
Escola, cidade e famílias, como estruturas sociais onde se desenvolve a vida cotidiana, são organizações sociais e culturais, no interior das quais se constituem relações de poder, cuja dinâmica social forma grupos e subgrupos, estabelecidos e outsiders (Elias, 2000), em cadeias
ritualísticas de interação.
Em depoimentos, os atores sociais pesquisados manifestavam modos de ser e viver na
cidade e na escola que remetem à formação, tanto escolar, quanto cultural, tidos como padrão
de um povo.
Embora nas décadas em estudo tenha-se um desenvolvimento social com consideráveis
revoluções econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, parece que o estigma da cidade como
“um pedacinho da Alemanha no sul do Brasil” ainda circula no imaginário social da cidade. A
cidade durante as décadas de 1980-1999 mudou seu rumo enquanto configuração social. Porém, do ponto de vista do ideário simbólico, esta reconfiguração social parece não ter gerado
impacto ao ponto de reconfigurar também o slogan criado pelas elites dirigentes, autoimagem
projetada desde as primeiras décadas da colonização, como cânone da germanidade em terras
brasileiras.
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Esse trabalho faz parte de uma pesquisa sobre os conhecimentos veiculados na Escola
Normal de Niterói no início da República (1893-1915)1. O período foi caracterizado por diversas
tensões com relação à instituição, e, de igual modo, pelas mudanças que aconteceram na sociedade brasileira no momento denominado Primeira República. A abolição da escravidão e a
proclamação de um novo regime político foram eventos que contribuíram, para que a instrução
fosse considerada, pelos presidentes de Estado, a chave de progresso intelectual, moral e físico
do país. O incumbido da “missão” de formar homens e mulheres capazes de acompanhar e atuar nessa marcha rumo a uma nação mais moderna seria o professor primário. A valorização da
escola primária também passaria pela valorização da escola normal, lugar de onde sairiam os
professores a fim de desempenharem seu “ministério”.
Para proceder a algumas reflexões sobre a formação de professores utilizei as contribuições de Foucault, como as que abrangem a sociedade disciplinar. Considerando que vivemos
nessa sociedade, na qual as penas e os castigos foram suavizados, a fim de adotar mecanismos
mais eficazes de controle, o autor propõe que a disciplina, enquanto saber pode ser entendida
como um mecanismo que limita a produção de novos discursos. As disciplinas podem ser ponderadas como frutos de experiências vividas por instituições, como a escola, por exemplo, instância que se ocupa e incorpora o detalhe para operar o adestramento (FOUCAULT, 2008).
Segundo Gondra
[...] as disciplinas nasceram a partir das experiências desenvolvidas
nos colégios, hospitais, organizações militares e religiosas, por exemplo, e se consolidaram porque incorporaram a preocupação com o detalhe, no cálculo infinitamente pequeno, na descrição mais tênue dos
seres... (2009, p. 175).
Sem pretender sintetizar o estudo de Foucault sobre disciplina, em razão da amplitude
do tema, cabe sinalizar a forma como trabalhei com o conceito, nesse caso, no sentido da técnica que se preocupa com a minúcia, com a relação de “docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 2008,
p. 118) para operar o controle minucioso, fabricando corpos submissos, aptos e capazes. Assim,
considero que as disciplinas integrantes do programa da Escola Normal de Niterói funcionavam
como tecnologias que racionalizaram o controle, e fizeram com que os alunos produzissem resultados profícuos.
Das regras aos programas, a escola normal no Brasil passou por diversas fases. A maior
parte delas sofreu fechamentos e reaberturas e algumas subsistem até os dias atuais, precisando passar por novos questionamentos. A Escola Normal de Niterói, não esteve muito distante
de instituições criadas em outros Estados, ainda mais no que diz respeito à Primeira República:
se o objetivo era formar uma nação progressista, o ensino normal herdado do período imperial
deveria passar por diversas reformulações em seus programas. Isso consistia em “consumir” o
que havia de “novo” no âmbito intelectual, a saber, os “novos” métodos de ensino ou a “pedagogia moderna”. Qual lugar estaria reservado a divulgar as “novas” metodologias, senão na
disciplina Pedagogia?
Presente na história da Escola Normal de Niterói, a Pedagogia era o diferencial do curso
em relação à escola primária, local no qual os normalistas aprenderiam a ensinar, ou mesmo a
buscar suas próprias “vocações” docentes. Assim como era preciso ensinar a Pedagogia aos
futuros professores, também era necessário que tivessem seu aprendizado colocado sob julgamento, mediante exames. De posse dos exames finais de Pedagogia, de 1897 a 1911, analisei
tais técnicas que combinaram a vigilância e a normalização, ou seja, que instauraram uma “nova economia do poder” (FOUCAULT, 1979). Categorizar era uma ação empreendida com os
exames de admissão que dividia os candidatos entre os aptos e os inaptos, assinalando dessa
forma quem poderia frequentar ou não a instituição. A amostragem da competência na entrada
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não desvincularia o normalista dos exames finais, feitos na conclusão de cada disciplina. Considerar-se-ia capaz a exercer o magistério aquele que tivesse apresentado a maioria das notas
favoráveis.

Examinando o incumbido da “missão docente”
O funcionamento interno das escolas inclui leis, regulamentos e programas. Na pesquisa realizada analisei um conjunto documental composto por exames finais da cadeira de Pedagogia dos alunos da Escola Normal de Niterói. Compreendo ser essa uma maneira de me
aproximar, individualmente, do produto dos trabalhos dos normalistas.
Segundo Artiéres (1998), a prática do arquivamento faz parte das sociedades ocidentais
desde o fim do século XVIII, quando passou a crescer em importância pelos registros efetuados. Os arquivos pessoais são preservados para que a identidade de uma pessoa seja reconhecida, para que o passado sirva ao futuro2, e o ingresso na escola contribui para isso, fazendo
com que o indivíduo seja solicitado a produzir documentos variados como exercícios, trabalhos
e provas.
No entanto, apesar da importância do arquivamento, de acordo com Julia (2001), os
registros de exercícios escolares, de um modo geral, foram pouco conservados, sendo que 99%
das produções se perderam, provavelmente, sendo descartadas. Na França, segundo o autor,
foi possível localizar deveres escolares do colégio jesuíta Louis-le-grand, na década de 1720;
cópias do Concurso Geral, uma espécie de competição entre os melhores alunos dos colégios
reais, no século XIX; e um lote de ditados da Terceira República encontrados nos Arquivos Nacionais de Paris por André Chervel. No século XX, a questão do arquivamento dos vestígios escolares não foi solucionada, em virtude da expansão da escolarização e da falta de espaço físico
que comportasse o grande número de materiais.
No caso específico da pesquisa em questão foram localizados os exames finais dos
normalistas, do ano de 1897 ao ano de 1911, no arquivo de alunos do Liceu Nilo Peçanha em
Niterói, prédio construído em 1918 para abrigar a Escola Normal. Os exames estavam divididos
em pastas, identificadas pelos nomes dos alunos e o ano de conclusão, e juntamente, com eles,
o pedido de matrícula na escola, atestados médicos e, em alguns casos, as certidões de batismo.
Não obstante localizar exames de 1897 encontrei somente na Lei de 1900, a norma que
regulava o arquivamento de documentos. De acordo com Pessanha, et al (2004), as escolas
brasileiras eram obrigadas3 a arquivar livros de atas, cadastros e termos de posse de professores, boletins, diários de classe, pastas individuais de alunos, registro de provas orais e escritas,
entre outros. Todavia, tais fontes não têm sido localizadas com facilidade pelos pesquisadores
(MIGNOT, 2008). Nesse sentido, cabe destacar que, a partir da década de 1980, por amparo
legal, as instituições de ensino estavam autorizadas a incinerar seus arquivos.
As provas de cada disciplina que encontrei estavam escritas a pena em uma folha de
papel pautada e pareciam estar intactas, permanecidas do mesmo modo em que foram amarradas com barbante pelo último usuário. Mas, como pontuou Viñao, nem todos os documentos
“chegam às mãos do pesquisador tal qual saíram das do aluno e do professor” (2008, p. 27), o
que pressupus ter acontecido com os exames. Digo isso, pois, as pastas, às quais tive acesso,
por vezes não continham todas as provas, inclusive as de Pedagogia, foco deste trabalho. Não
saberia informar se o número de pastas encontradas condizia com o número de formandos,
ideia que só pode ser afirmada em relação ao no ano de 18974.
Os exames de Pedagogia encontrados no arquivo do Liceu me possibilitou ter uma noção de quais conhecimentos pedagógicos os normalistas adquiriam e quais livros, possivelmente, utilizavam. Pesquisar a cultura escrita da escola normal, por meio das provas finais me
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permitiu observar, de igual modo, a interiorização de normas, bem como alguns conteúdos ensinados. Permitiu, ainda, perceber como os professores, que faziam parte das bancas, se colocavam nas correções, e também, ver a prova, o exame, como um dispositivo de poder ou
tecnologia disciplinar. Isso não significa dizer que as provas refletiam de modo fiel e exato as
atividades escolares e também toda a produção dos saberes dos alunos, pois no que diz respeito aos exames, apenas alguns assuntos eram selecionados para serem sorteados para a prova
escrita, de acordo com cada disciplina.
A localização dessas fontes possibilitou saber um pouco sobre as provas escritas de Pedagogia, mas, ainda falta localizar documentos que me ajudem a entender como eram feitas as
provas orais da mesma disciplina e as práticas de Metodologia. Para lidar com a problemática,
compreendo que embora o exame escrito nos forneça um conjunto valioso de dados e vestígios, vale parafrasear Vinão (2008, p. 25), “nem tudo está nas provas5”, pois elas
[...] silenciam, não dizem nada sobre as intervenções orais e gestuais
do professor e dos alunos, sobre seu peso e o modo como ocorrem e
se manifestam, sobre o ambiente ou clima da sala de aula, sobre as
atividades que não deixam pistas escritas ou de outro tipo, como os
exercícios de leitura (a leitura em voz alta, por exemplo) e todo o
mundo oral6.
Nesse sentido, o autor ressalta que a maior parte dos cadernos arquivados são aqueles
que se classificam como “passados a limpo”, aqueles que já trazem as correções do professor, e
que seria importante encontrar os “de rascunho”, com imperfeições e erros. No caso dos exames encontrados foi possível notar as tais imperfeições e erros, seguidos das correções das
bancas, com recados, símbolos e cores diferentes, notas e conceitos, elementos que contribuíram com a composição cultural da formação de professores.
A palavra exame pode ser entendida como o ato de examinar ou de ser examinado,
averiguar e verificar, conforme consta no Diccionario Encyclopedico Illustrado da Lingua Portugueza, de Simões da Fonseca (1927). Nos exames finais da Escola Normal de Niterói estavam
asseguradas as provas das disciplinas cursadas escritas, orais e práticas, como partes integrantes do cerimonial que certificaria a condição de aprovado ou reprovado aos alunos. “Prova”,
como a própria palavra diz, busca confirmar, demonstrar se os conhecimentos exigidos ao longo de um determinado período foram assimilados pelos normalistas, mesmo cobrindo apenas
uma ínfima parte de toda a matéria estudada.
Segundo Foucault (2008), o exame seria um documento, no qual o registro escrito evidenciaria o desenvolvimento dos alunos e acumularia dados sobre eles, ou seja, a coerção
mesma transmutada nos corpos, nos gestos e nos comportamentos. O exame seria ainda, um
aparelho que hierarquiza, normaliza e congrega “a cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade”7. Um “pequeno esquema operatório”8, que em funcionamento permite “obter e constituir saber”9. O exame denota um
julgamento, que estabelece uma verdade sobre o indivíduo: Como ele poderá ser “seguramente
corrigido”?10
Considerando o exame como um ritual de poder, no qual se constitui uma verdade e “a
verdade é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o produzem”11, quais
verdades estariam sendo produzidas pelos exames dos normalistas? Para Foucault, cada sociedade determina suas verdades, as veiculam como discursos confiáveis e verdadeiros produzindo
técnicas para obtê-las. Nesse sentido, os exames da Escola Normal de Niterói poderiam ser
considerados técnicas para aquisição de verdades? A verdade construída historicamente incorreria em se estabelecer os “aptos” e os “inaptos”, aqueles que possuem “o” conhecimento e
aqueles que não “o” possuem, talvez por isso o apelo à formação escolarizada estivesse tão
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presente na Primeira República brasileira.
Submeter alunos a exames não foi uma prática instituída apenas com a escolarização
moderna. De acordo com Larroyo (1974) não havia exames na Antiguidade Clássica, mas havia
indícios de tais dispositivos na Idade Média. Nas universidades medievais, os graus acadêmicos
eram obtidos por meio de disputas, última fase de duas que lhes antecediam: as lições e as
repetições. Para se proceder a “lectio” havia uma exposição de livros básicos; em seguida, as
repetições consistiam em explicações das partes consideradas difíceis das lições e eram feitas
em forma de diálogo entre mestres e alunos. Por último, a “disputatio”, que tinha por função
julgar o aproveitamento que o aluno havia obtido:
Verificava-se semanalmente; a ela concorriam professores e alunos da
faculdade. Um magister pronunciava uma conferência. Os demais professores apoiavam os pontos de vista da exposição (tese) ou lhes faziam objeção. A disputatio era como que uma parada, na qual a
faculdade exibia sua arte e sua clientela; para isso também eram convidados os doutores forasteiros. Afinal, a disputatio era um magnífico
expediente para desenvolver a destreza dialética, mas não poucas vezes fomentou o formalismo de sutilezas insubistanciais12.
No Brasil, no século XVIII, exames faziam parte das culturas de normalistas e professores. Os concursos para professores foram instituídos pelas Reformas Pombalinas, como meio de
controle do Estado. Segundo Pinto (2005), em 1760, tanto em Recife quanto no Rio de Janeiro,
os candidatos à docência prestaram provas mediante apresentação de atestado de bons antecedentes.
Em 1827, esse tipo de verificação do conhecimento constava na Lei Geral do Ensino.
Para se submeter a julgamento, o candidato a docente deveria ler um parágrafo de um compêndio e responder “sobre ele, as questões formuladas pelo examinador a respeito da Análise
gramatical, Sintaxe, Regência e Concordância, em um ou mais períodos” (PINTO, 2005, p. 121).
Os exames proporcionavam construir o profissional desejado para a instituição que preparava o recrutamento, visto que, com o regulamento de 1854, a formação do professor na
Corte passaria a ser feita pela prática. Se não havia um programa que conformasse e controlasse o futuro docente, os exames nos concursos assumir-se-iam como molde e domínio para o
exercício da profissão13.
Nos primeiros anos republicanos, de acordo com Souza, os exames da escola pública
primária foram utilizados como “instrumento simbólico” (2008, p. 49), com o objetivo de pontuar sua importância no meio popular. Os exames finais eram compostos por provas orais e escritas. No primeiro caso, abertas ao público, vigorando, dessa forma, até a década de 1920, e,
após este período, não perderam o “caráter meritocrático”14. Se, de um lado, havia a intenção
de civilizar o povo brasileiro por meio do ensino e, por isso, o apelo à expansão da escolarização foi intenso, de outro, a hierarquização e exclusão eram “tecnologias” presentes na ambiente escolar. Do mesmo modo se procedia na Escola Normal de Niterói.
As tecnologias se perfazem no olhar hierárquico, na sanção normalizadora e no exame.
Esse último traz em si técnicas que estão envolvidas com um campo de saber e um tipo de poder. O saber tem por fim controlar a manifestação de novos discursos, já o poder tem seu lugar
em um corpo singular.
Na escola, a prática de examinar seria uma “comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e sancionar” (FOUCAULT, 2008, p. 155), tornar cada
aluno um caso específico. Como nas Escolas Cristãs ou na escola de Ponts et Chaussées, cada
qual com a sua especificidade15, os alunos da Escola Normal de Niterói eram submetidos a provas, exercícios e sabatinas a cada mês e, no fim do desfecho de uma disciplina, eles prestariam
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exames finais, realizados em todos os anos de escolarização. Os exames permitiriam aos professores conhecer melhor seus alunos por meio do saber a eles transmitidos. Nessa troca de
conhecimentos, a vantagem era do professor por retirar do aluno um saber reservado a si próprio. O poder exercido via exame era capaz de tornar visíveis os normalistas, em virtude da vigilância constante.

O desfecho de um tempo escolar: os exames finais
O exame final encarna ainda com mais intensidade o papel de estabelecimento de uma
verdade, pois a ele é delegado o poder classificatório da condição do aluno, ou seja, da aprovação ou reprovação. Dados e vestígios das circunstâncias em que ele ocorre ajudam a entender
a situação dos alunos nesse momento que se coloca como desfecho decisivo de um tempo de
formação.
Quais critérios eram usados para classificar um aluno como “ótimo” normalista? Embora
não dê conta integralmente da problemática, a atribuição de conceitos e notas pode nos apontar pistas nessa direção.
Nas provas escritas e orais dos alunos, havia graus de aprovação, como: simplesmente,
se o aluno obtivesse maior número de votos ao seu favor; plenamente, se houvesse unanimidade de boas notas; com distinção, se houvesse unanimidade de notas ótimas. As notas individuais das disciplinas seriam: ótimas, boas, sofríveis ou más. A “má” inabilitaria aluno para a
prova oral, segundo as normas observadas nas leis estaduais de 1892 a 1915.
A matéria a ser estudada deveria ser todo o programa, pois qualquer assunto poderia
ser exigido nas provas. Porém, como caberia todo o programa em apenas um ponto sorteado?
Norma controversa, pela análise dos exames, não havia possibilidade de colocar todo o programa do curso em um só ponto, embora algumas questões tivessem uma maior abrangência.
Após o término dos exames, a banca se reuniria para julgá-los em segredo, e, caso não
decorresse dessa forma, a correção se faria no dia útil seguinte. Com as notas em mãos, a comissão procederia às provas orais. Seria considerado reprovado, o aluno que saísse logo após o
sorteio do ponto ou que não concluísse a prova do exame, com exceção de mal-estar repentino.
Pelo que percebi, os exames fizeram parte da dinâmica da Escola Normal de Niterói16
na Primeira República, como um “jogo de pergunta/resposta/recompensa que reactiva os mecanismos de constituição do saber numa relação de poder específica” (Ó, 2009, p. 111). A nota
atribuída ao esforço do aluno permitia a comparação entre ele e seus colegas, a partir do conhecimento que adquiriram, bem como de seus comportamentos e aptidões17.
O saber docente averiguado: exames de Pedagogia
A excelência do futuro professor estava atrelada à qualidade dos saberes ministrados
no curso e, para ser aferida, o instrumento de exame seria acionado incidindo sobre o conjunto
de conhecimentos considerados indispensáveis ao exercício da docência naquele momento. Para efeito de análise escolhi as provas de Pedagogia para ajudar-me na compreensão de como
se construiu esse campo de saberes na formação dos professores primários. Dentre tais provas,
elegi três, de cada ano, realizadas de 1897 a 1911.
Aos alunos eram propostas duas questões para desenvolvimento livre. A banca composta por três pessoas, por vezes quatro, incluindo o próprio Diretor da Escola Normal, Ataliba Lepage, dava as notas finais no canto superior esquerdo da folha, a começar pelo professor da
cadeira de Pedagogia, Joaquim Leitão, que participou de bancas até 1910. O lente ou professor
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da disciplina sobre a qual versaria o exame teria o direito de votar em primeiro lugar, de acordo
com o decreto de 189518. Os outros poderiam concordar ou não com aquele professor. Caso
ocorresse desacordo, permaneceria a nota/conceito em que houvesse maior consenso. Suas
rubricas, abaixo das notas, legitimavam a própria presença, como se quisessem dizer que realmente haviam participado do ritual, bem como as notas imputadas.
Do ano de 1897 a 1900 às provas eram atribuídos apenas conceitos como “má”, “sofrível”, “boa” ou “ótima”. Ao final do ano letivo, os conceitos eram “aprovado simplesmente”,
“aprovado plenamente” ou “aprovado com distinção”. Das provas analisadas, nenhum aluno foi
reprovado. A “aprovação simplesmente” era o grau mais baixo que um aluno poderia receber
para ser habilitado para a prova oral, cuja nota era registrada na mesma folha da prova escrita.
De 1901 a 1911, os conceitos passaram a ser acompanhados de “graus”. Para uma
prova “ótima”, um aluno teria que tirar grau dez ou nove; “boa”, graus oito, sete, seis ou cinco;
“sofrível”, graus quatro, três, dois ou um. Uma prova considerada “má” deveria estar associada
à nota zero, julgamento que também não foi encontrado nas provas que analisei. Receber o
conceito “má” na maioria das avaliações escritas tornaria o aluno inabilitado para a prova oral.
A parte oral dos exames teria julgamento especial, influindo as notas da prova escrita somente
para o grau de aprovação definitiva. Esse “jogo de promoções” (GONDRA, 2009, p. 178) no
qual a comparação torna-se o cerne que irá diferenciar, hierarquizar, excluir ou, sintetizando,
normalizar, participa da cerimônia de vigilância que pretende “qualificar”, “classificar” e “punir”
(FOUCAULT, 2008). Atribuir uma nota ou conceito ao exame torna a todos visíveis, fazendo
emergir as individualidades, transformando cada aluno em um caso “descritível” e “analisável”19
por meio do intenso registro e da “acumulação documental”20 a fim de captá-lo e fixá-lo.
A maioria das provas seguia uma espécie de cabeçalho. Primeiro, o nome da escola, o
local e a data. Em seguida, o nome da disciplina e o número do ponto sorteado e, por último,
as questões a serem desenvolvidas. A maior parte das provas era marcada em azul com o carimbo da cadeira de Pedagogia. Lopes (2008) pontuou que utensílios como carimbos, por
exemplo, poderiam dar um caráter mais pessoal à correção. As marcas de correção produzidas
pelos professores da banca se vinculavam às relações de poder, porque sinalizavam o que estava incorreto, mas também a “hierarquia das relações entre quem ensina e quem aprende”21.
Marcas de correção têm por fim manifestar-se de modo a serem reconhecidas por todos envolvidos com os exames - alunos, professores e diretor. Representam a presença do outro, de um
saber discursivo que contribuiu para a história escolar, mas que não deixou de se aproximar do
controle, das relações de força e poder e produzir certo tipo de saber.
Ao longo dos anos, as bancas que julgaram os alunos “aprovados com distinção”, aqueles que obtiveram as notas “ótimas”, com graus nove ou dez, não mantiveram uma regularidade nas correções. Pela Lei de 1895, por exemplo, os erros de ortografia e sintaxe portuguesa
sempre seriam computados na prova escrita de qualquer disciplina22. No entanto, observei provas como a de Maria Salles Ferreira Ruas, concluinte de 1905, e de Odette de Vasconcellos
Coutinho, concluinte de 1906, com o julgamento “ótima, dez”, que continham sinais de correção de erros, ou seja, os desacertos não foram computados pelas bancas, apesar da lei determinar o desconto na pontuação. Ainda que esse seja um ponto ínfimo, diante do universo
escolar, os professores também atuavam de forma autônoma, nem sempre seguindo a legislação ou se apropriando dela do modo como fosse mais conveniente a cada situação. Talvez o
exame dos procedimentos diários, como saber se portar, cumprir horários, ter uma vida íntegra
diante dos membros da escola e da sociedade, servisse para ajustar o foco de julgamento dos
alunos pelas lentes da banca. Penso dessa forma também por analisar as provas de Armando
Gonçalves e Beatriz Muniz, ambos concluintes de 1901, que construíram textos semelhantes
sobre “educação intelectual” e “escola primária e seu objetivo”, porém tiveram correções bem
diversas. A prova de Armando, com repetições de ideias que não foram marcadas pela banca,
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foi julgada como “boa, grau seis”, enquanto Beatriz, recebeu a nota “sofrível, grau quatro”, por
uma prova com poucas correções e com uma composição parecida com a de seu colega.
Em alguns casos, encontrei provas sem correção alguma, como a de Judith Halfeld,
concluinte de 1903, e a de Emerita Rodrigues, concluinte de 1908, ambas com as notas “ótima,
dez”, tanto na escrita, quanto na oral e “aprovadas com distinção”. As alunas foram sucintas ao
escrever e não se utilizaram de muitos exemplos. Pelas fontes analisadas, o que determinava a
“aprovação com distinção” não era o fato de escrever muito ou pouco, mas em se manter os
pensamentos encadeados, inclusive fazendo conexões com as duas questões propostas para a
prova.
O tempo dos exames, às vezes, não parecia ser suficiente para responder o ponto retirado à sorte. Raros não foram os “etc.” no fim de frases como se o aluno quisesse ou tivesse
que escrever mais e fosse tolhido, ou mesmo que não lembrasse mais o que registrar. Mas, o
normalista, o futuro professor primário fluminense, também seria disciplinado a lidar com os
horários estabelecidos. Mesmo que cada um possuísse especificidades, o tempo seria igual para
todos a fim de haver um controle minucioso do tempo, ao se executar as atividades propostas.
Assim como o tempo, a caligrafia tinha o objetivo de realizar um governo de todo o corpo, afinal, uma “boa letra” suporia uma ginástica como a apresentada por Jean Baptiste de La Salle
no Conduite dês écoles chrétiennes, datado de 1898, com prescrições para a postura, articulando o corpo ao objeto. O controle via caligrafia era mais um dispositivo disciplinar na formação
de professores. Aliás, manter os corpos sob vigilância constante seria oportunizar o próprio Panóptico de Bentham23, como organizador de “unidades espaciais que permitem ver sem parar e
reconhecer imediatamente”24.
Os exames de Pedagogia averiguariam os conhecimentos reservados à formação docente, como os métodos que deveriam ser empregados na escola primária, as qualidades do
“bom” professor e tudo o mais que englobasse a educação em geral.

Considerações Finais
Acessar a Escola Normal de Niterói, simplesmente, não garantia a certificação do aluno.
Para que isso ocorresse, ele teria que passar por uma série de sabatinas e provas, até chegar
aos exames finais das disciplinas. Cunhado por diversas regras, tais dispositivos abrangiam
apenas uma parte da matéria aprendida pelos normalistas, sorteadas em pontos feitos para
cada cerimonial. Os temas se repetiram ao longo de 14 anos, e envolviam questões ligadas ao
proceder do professor, à escola primária e aos métodos de ensino. Assim como nos exames de
admissão, parece não ter havido códigos que convergissem a uma única forma de correção, ou
seja, os critérios da banca não eram padronizados. Algumas provas apresentavam erros de ortografia e receberam a nota 10, outras com poucos erros receberam a nota 5. A correção abarcava mais do que o normalista mostrava com seu registro, era uma correção que, munida de
uma lente ampliada, observava a resposta, mas também o sujeito que a emitia, acompanhado
do histórico do seu proceder diário.
Os exames fizeram emergir várias críticas com relação à instituição, no fim da década
de 1910, momento no qual o próprio período republicano passava por uma avaliação. Cabe refletir sobre os limites, falhas e ações excludentes do dispositivo do exame, percebendo que ele
não abrange a totalidade do conhecimento aprendido.
A política de formação de professores, conforme se pôde perceber ao longo do estudo,
esteve atrelada ao papel atribuído à instrução naquele momento. Medidas tomadas em torno de
normas, programas e exames carregavam consigo o resultado de um debate e do jogo das forças envolvidas em torno da definição de um modelo de cidadão republicano, mas também de
um modelo de professor, o incumbido da “missão docente”.
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O FLUMINENSE. Niterói. 1898, 1 jan./30 jun. ano XXI.

1

Para uma visão completa da pesquisa conferir: ECAR, Ariadne Lopes. Conhecimentos pedagógicos
como orientação para a "missão docente": a formação na Escola Normal de Niterói na Primeira República (1893-1915). 2011. 281 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
2
Ibidem.
3
A autora não disponibilizou o ano, especificamente.
4
Ver O Fluminense (09/02/1898) e Nogueira (1938).
5
A ideia original do autor é “Nem tudo está nos cadernos”.
6
Ibidem.
7
Ibidem, p. 154.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 21.
11
Ibidem, p. 13.
12
Ibidem, p. 332.
13
Ibidem.
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14

Ibidem, p. 50.
De acordo com Foucault (2008), os Irmãos das Escolas Cristãs submetiam seus alunos a provas de classificação todos os dias, e, na escola de Ponts et Chaussées, os alunos faziam 16 exames por ano.
16
Nos relatórios do diretor da escola normal do fim da década de 1870 e na de 1880, há menções sobre
exames finais e parciais, bem como os exames de admissão ao curso. Como não abarca o período aqui
pesquisado, não analisei os relatórios e as leis que regulamentaram tais práticas na formação dos professores fluminenses.
17
Ibidem.
18
Decreto nº 236, de 31 de outubro de 1895, que regulou as escolas normais do Estado.
19
Ibidem, p. 178.
20
Ibidem.
21
Ibidem, p. 192.
22
Posteriormente, as outras legislações não trataram dos erros ortográficos.
23
O Panóptico de Bentham é uma composição arquitetural, onde na periferia há “uma construção em
anel; no centro, uma torre; esta é vazada de janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas
janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que
a luz atravesse a cela de lado a lado” (FOUCAULT, 2008, p. 165-166).
24
Ibidem, p. 166.
15

CD-ROM DE ATAS | 2154 | COLUBHE 2012

ESCOLA TÉCNICA COELHO E CASTRO: DO
TESTAMENTO À REALIDADE (1924 -1971)
Maria Amélia Vasconcelos FARIA
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

PA L AV R A S- C H AV E

Ensino Técnico Industrial e Comercial;
Escola Técnica Coelho e Castro;
Fundação Coelho e Castro
ID: 599

CD-ROM DE ATAS | 2155 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2156 | COLUBHE 2012

O testamento
“Eu, abaixo assinado, Manuel António da Silva Coelho e Castro, solteiro, maior, comerciante, morador nesta cidade de Lisboa, Rua da Madalena, número cento e dezanove, faço o
meu testamento e disposição de última vontade pelo modo seguinte: Declaro que não tenho
descendentes, pelo que posso livremente dispor de meus bens; nesta conformidade deixo o
usufruto de todos os bens, direitos e acções, que constituem a minha herança, a minha irmã
Lucinda da Conceição Coelho, por morte desta e sucessivamente deixo o usufruto dos meus
bens a minha irmã Rosalina da Conceição Coelho, enquanto se conservar no estado de solteira!
Por morte desta ou por ter cessado o usufruto pelo seu casamento, deixo em propriedade, metade dos meus bens a meus irmãos Vicente António da Silva Coelho, Rosalina da Conceição Coelho, Maria da Conceição Coelho e Silva, Felismina da Conceição Coelho e Silva e Carolina, e a
outra metade, ou seja do remanescente, procederão à venda e liquidação tão somente dos
bens que forem necessários para aplicar na construção de uma Escola Industrial e Comercial na
freguesia de Fiães, concelho da Vila da Feira, terra da minha naturalidade, sendo a direcção e
fiscalização da construção da mesma Escola entregue à Junta de Freguesia de Fiães, bem como
a sua gerência e administração; e da outra metade digo outra parte dos bens, ou venderão ou
liquidarão para o seu produto ser convertido em fundos para a manutenção da mesma escola,
ou então usufruirão os rendimentos dos bens que o tiverem a fim de aplicá-los ao mesmo fim.
Nessa escola deve ministrar-se o ensino pelo menos de duas cadeiras, uma prática do comércio
na qual se compreenderá escrituração comercial, contabilidade, francês e inglês, e outra de
indústria, incluindo o estudo especial sobre construção, desenho e artes correlativas. Dado o
caso porém de que o remanescente não chegue para mais do que a construção do edifício e
não se veja utilidade em edificá-lo para ser entregue à Junta de Freguesia e esta mantê-lo com
os seus recursos próprios que poderá não ter, então serão os rendimentos do remanescente
que houver anualmente, distribuídos pelos pobres mais necessitados da dita freguesia no dia
vinte e três de Dezembro de cada ano, devendo a distribuição corresponder em proporção à
necessidade de cada beneficiado. Os legatários ficam com obrigação de mandarem celebrar
nove missas em cada ano por alma de seus falecidos pais e irmã Angelina e mais três missas
por minha alma. Nomeio meus testamenteiros, em primeiro lugar, Domingos António da Silva, e
em segundo lugar, o Reverendo Padre Elísio António da Silva. Este é o meu testamento que
mando escrever, li e achei conforme o que ditei. Lisboa, vinte e dois de Agosto de mil novecentos e vinte e quatro. Manuel António da Silva Coelho e Castro.”1
Notas biográficas
Quem foi Coelho e Castro? É relevante para a compreensão do seu testamento tentar
conhecer a personalidade que em plena década de vinte do século XX, aos trinta e sete anos de
idade, a viver em Lourenço Marques, comerciante, registe um tal desejo para a sua terra. Tentamos, através da correspondência trocada por Coelho e Castro, com seus familiares e amigos,
perceber o seu percurso pessoal que o conduziu à redação deste testamento. Sabemos que as
pesquisas biográficas estão envoltas em torrentes de subjetividade e este terreno coloca-nos
armadilhas e perigos.

Uma escrita biográfica revelar-se-ia, portanto, um lócus privilegiado,
não mais para um acesso ao universal como imaginava Dilthey, mas
para revalorização dos atores sociais, alargando nossa compreensão
do passado sem tomá-lo como uma unidade dada e coerente, mas
como um campo de conflitos e de construção de projetos de vida.2
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A relevância deste conhecimento biográfico mostrou-se, no entanto, essencial para o
entendimento dos factos que permitiram a criação da escola na região de Fiães em Santa Maria
da Feira.
A nossa tentativa, através da correspondência, de compreender o percurso de vida de
Coelho e Castro, está à partida envolto na subjetividade do nosso olhar. Procuraremos, no entanto, tentar desenhar um retrato que nos ajude a aproximar dos motivos que fizeram deste
homem alguém que quis para os seus conterrâneos um futuro com horizontes mais amplos.
Manuel António da Silva Coelho e Castro, um de sete filhos, nasceu em Fiães a 28 de
maio de 1887 no seio de uma família humilde e católica praticante. Aos vinte anos de idade,
corria o ano de 1907, e segundo a correspondência encontrada, partiu para Moçambique. Levava na mala poucos recursos económicos, alguma ingenuidade que foi perdendo com o tempo, e
uma força de vontade imensa em vencer. As cartas enviadas pelos seus pais e irmãos são um
manancial de informação acerca da aventura deste jovem em terras de África. A família vai
acompanhando a viagem do seu ente querido por carta, nunca deixando de lhe fazer recomendações muito importantes e que irão ajudar a formar o seu caráter.

Praza a Deus que desses com bom patrão. Excusado será Manuel recommendarte máximo cuidado que deves ter ahi com o modo
de conseguires, que como empregado comercial, no que respeita ás
tuas obrigaçoes para com os teus patrões, quer no modo de ser e
proceder para com o teu bem estar, como seja a tua saúde, o teu socego e quietação, tanto física como moralmente considerada. Dedicate ao trabalho conquista a sympatia dos que te conhecerem, faze por
crear um bom nome porque a consequência das tuas acçoes na sociedade há-de reverter para ti próprio. O homem é um espelho onde
veem reflectir-se os raios das suas próprias acçoes. Livra-te dos passeios principalmente as noites.3
Já em terras de Moçambique as preocupações da sua família mantiveram-se sempre
presentes, e desde a longínqua Santa Maria da Feira procuraram prestar auxílio ao jovem que
iniciava uma nova vida em termos profissionais e pessoais.

A mae foi n’outro dia a Travanca pedir ao Vicente para elle
escrever ó Victurino Prata para elle te auxiliar em tudo que for necessário que cá se responçabelisa por tudo.4
Mas a vida não estava a sorrir a Coelho e Castro. Apesar de todo o seu empenho e trabalho, a correspondência é reveladora dos dissabores sentidos nos tempos iniciais da sua experiência africana. As suas cartas relatam os dissabores que sofreu e que se deviam, talvez, à sua
ingenuidade e princípios morais que a família, que detetámos na correspondência, sempre procurou viver e praticar.

Perdi no meu primeiro patrão aproximadamente e feitas bem
as contas 5000 reis, sahi de lá; vim para este como é uma casa de
confiança e de mais importância, não tenho recebido todos os meses
os meus ordenados, já tenho ganho nas mãos delles uns 300.000 reis
que brevemente vou pedir-lhes para pagar ahi aquém devo e é nessa
occasião que também te mando o meu retrato.5
Ao acompanharmos a correspondência trocada entre os membros da família fomos confrontados com um extenso intervalo de tempo sem que tenham surgido notícias de Moçambique. O acervo que consultámos está incompleto mas na nossa pesquisa deparámo-nos com
uma possível resposta para tal ausência de novidades. A realidade é que a própria família durante algum tempo nada dele sabia. Assim, é na missiva em que o seu irmão Vicente comunica
o falecimento da mãe que sabemos da falta de notícias por parte de Manuel.
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Todos nós tínhamos a mesma negra conjectura da tua inexistência, mas nenhum de nós ousava, perante ela e nosso Pai, deixar
transparecer tal sinistra ideia; mas todos, todos nos sentíamos derramar-se-nos no coração a horrível teriaga de tão amarga sugestão.
Pois como? Podia lá ser que o Manuel, o nosso irmão tão bom, tão
amável e tão amado, tão meigo e tão afectuoso, nos arremessasse
assim, voluntariamente, para tal abismo de despreso, onde vivêssemos uns anos após outros, torturado pela saudade e repelidos como
inimigos? Não. Essa hipótese não a podíamos admitir. Com certeza o
nosso Manuel era falecido. Assim íamos todos tragando este calice
amargôso, até que agora, o raio luminoso de uma feliz esperança nos
vem alegrar a alma: o Manuel é vivo! Nos diz José Soares de Sá, proprietário do Correio da Feira.6
A resposta de Coelho e Castro não tardou em chegar e nela relata as dificuldades que
até então enfrentou. Os objetivos que o levaram a sair da sua terra ainda não tinham sido alcançados e a amargura está latente nas suas palavras.

(…)e assim se por um lado me intristece meu esforço ter sido
inútil até à presente hora não tendo conseguido adquirir essa tão desejada fortuna que proporciona a felicidade de a gente poder satisfazer as necessidades naturaes.7
A década de vinte faz-nos conhecer outro Coelho e Castro, sabemos que tem uma firma, “Guerreiro & Castro”, dedicada ao comércio de produtos ultramarinos e da metrópole. O
sucesso finalmente bateu à porta de quem por ele tinha lutado sem desistir. A vida abastada
que transpira das suas cartas não o fez esquecer nem a família, os amigos e conhecidos que
em Fiães viviam. Dando cumprimento às promessas que preenchiam o seu íntimo desde que
partiu para Moçambique, envia presentes e quantias monetárias generosas que farão da vida
dos seus mais próximos uma caminhada mais agradável e feliz. A sua generosidade não o fez
esquecer quem o ajudou e muito menos quem ele sabia que precisava de apoio, rapidamente
passou de um homem que pediu emprestado para viajar à procura de uma vida melhor, para
um homem que empresta e muitas vezes paga dívidas aos seus amigos. Não podemos deixar
de citar uma das cartas de seu irmão Vicente que relata a vida da sua família e o quanto foi
importante a ajuda de Manuel na luta por um futuro promissor.

Meu querido e estremecido Manuel
Saúde e um novo ano de perenes felicidades é o que mais do
coração te desejo. Recebi ontem as tuas cartas e, com elas, a tua generosa oferta. Tu já não és para mim só um irmão bondoso, és um
protector, um anjo da guarda, um Pai. O dia de ontem, o dia de Reis
de mil novecentos e vinte e três, ficará gravado provavelmente no
nosso coração e na nossa memória como um dos dias felizes, dos
poucos dias felizes que na vida contam os esquecidos da fortuna.
Descrevo-te o entusiasmo, o delírio, a ternura, aquela ternura suave e
feliz que vem dos actos expontaneos das pessoas queridas que não
temos a dita de poder abraçar e beijar, senão em pensamento, as exclamações e agradecimento e de imploração das licenças do Céu para
ti e para o Lauristino, descrever-te ao vivo o quadro de comoções felizes que ontem se notaram debaixo deste tecto, não tento eu fazê-lo ,
não poderia mesmo fazê-lo, e nem devo fazê-lo para te não massar e
para que não corra o risco de parecer lisonja.8
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É nesta década de vinte, e mais propriamente entre 1923-24 que sabemos da sua visita
às berças natais. Na sua curta estadia aproveitou para descansar mas também instalar a sua
residência em Vilar - Fiães. É durante este período que, já em Lisboa, redige o testamento que
irá marcar indelevelmente a sua terra. Sabemos que regressou a Lourenço Marques em 1928
pois na correspondência trocada com a sua irmã Rosalina a isso faz referência. As décadas seguintes serão de crescimento para os seus diversificados negócios estando a família sempre no
centro das suas preocupações. Faleceu em 1952 sem ter constituído família e a abertura do seu
testamento foi o tiro de partida para a odisseia das partilhas junto dos potenciais herdeiros.
Contexto educacional português na década de vinte
Coelho e Castro na sua correspondência deixa transparecer os problemas que a sua falta de preparação escolar lhe trouxe ao procurar lançar-se no mundo empresarial. Seria talvez
esta uma das razões que o levaram a sonhar com a Escola Industrial e Comercial na freguesia
de Fiães?
Viviam-se na década de vinte os últimos capítulos da Primeira República que desde sempre viu
na educação o meio para criar o novo cidadão e para transformar a sociedade portuguesa. Essa
preocupação encontra-se gravada na legislação republicana.

No Decreto de 29/3/1911, sobre a instrução primária, se declarava
que o país precisava ”de fazer cidadãos” para o que, um dos instrumentos essenciais era, exatamente, a escolaridade obrigatória.9
A política e os políticos demonstraram sempre consciência que o país sofria de uma debilidade
endémica na formação profissional e cultural dos seus cidadãos. Infelizmente os resultados ficaram muito longe do que seria esperado. O tecido social português continuava a ver no ensino o
trampolim apenas para a obtenção de títulos académicos. O meio empresarial não via como
essencial a formação profissional para os seus filhos e sucessores nos negócios. O entusiasmo
popular quanto à frequência do ensino não transpareceu nos resultados obtidos. O ensino profissional irá crescer mas sem se aproximar das metas estabelecidas. Todos estes fracassos teriam o seu reflexo imediato no débil desenvolvimento da economia. Na verdade, todo o clima de
instabilidade política e governativa que caracterizou a 1ª República não contribuiu para a implementação de estratégias educativas eficazes. As sucessivas mudanças de governo significavam sucessivas alterações nos planos e vontades no que concerne à política educativa nacional,
apesar de se ter um denominador comum: o interesse pelo desenvolvimento educativo do país.

Do testamento à escola
Aquando da abertura do testamento, em 1952, já tinham falecido, solteiras as suas irmãs Lucinda e Rosalina, assim como as suas irmãs casadas e com filhos, a Maria, a Felismina e
a Carolina, restava apenas vivo o seu irmão Vicente. As dificuldades para se dar cumprimento
aos desejos do testador iriam começar num crescendo e tornar-se-iam num labirinto de interesses já que a interpretação das suas vontades não agradava aos potenciais herdeiros.
Na sequência do falecimento do benemérito, a Junta de Freguesia procurou candidatarse aos bens que segundo o testamento lhe pertenciam, e seriam entregues em benefício de
Fiães, cumprindo o desejo do testamentário.

Que a Junta se deveria deslocar à sede do Concelho para tomar parecer com um advogado acerca do legado testamentário deixado por
Manuel António da Silva Coelho e Castro falecido em quinze de Janeiro do ano corrente em Lourenço Marques. 10
A consulta feita ao Dr. Belchior Cardoso da Costa, não trouxe as melhores notícias aos
Fianenses:
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…do qual parecer se constatou que não havia poderes para a Junta se
habilitar como herdeira do legado deixado por aquele à Freguesia de
Fiães, mas a Junta deliberou nesta sessão continuar com mais diligências sobre o assunto do dito testamento.11
Como constatámos, as dificuldades que apareciam no horizonte não impediram os autarcas locais de defender os interesses da sua região. Assim, na reunião de 15 de maio de 1952
foi deliberado o seguinte:

Aberta a sessão e aprovada a acta da sessão anterior pelo presidente
foi dito que oficiou à Câmara Municipal da Feira para, por seu intermédio, fazer seguir até ao Ministério do Interior uma exposição relativa ao legado testamentário deixado a esta freguesia por Manuel
António da Silva Coelho e Castro, falecido em Lourenço Marques em
quinze de Janeiro do corrente ano. 12
A guerra pela criação da escola estava apenas no início, muitas batalhas se iriam deparar até que o sonho de Coelho e Castro e agora também dos seus conterrâneos se tornasse
realidade.
O primeiro desafio estava na distância e na necessidade de proceder ao inventário dos
bens. O grosso da fortuna de Coelho e Castro encontrava-se em Moçambique distribuída por
vários negócios: estabelecimento comercial, grandes armazéns, prédios rústicos e urbanos,
além de uma carteira de ações. O segundo desafio foi a contestação aos direitos da Junta feito
pelo cabeça de casal, António Vicente da Silva Coelho, irmão do falecido. Aliás, é o seu filho,
Dr. Elísio dos Santos Coelho, que passará a administrar a fortuna e a gerir os interesses comerciais da empresa, como procurador, que liderará os diversos impedimentos para aceder aos
bens. Assim, é a este que a Junta exige que sejam apresentados os balanços da herança. A
resposta a tal reivindicação foi simplesmente ignorada pelo administrador. Este conflito acabou
por desaguar num processo intricado nos tribunais e que se arrastou indefinidamente.
As dificuldades para se dar cumprimento aos desejos do falecido cresciam e o emaranhado de interesses não auguravam boas notícias para a freguesia de Fiães. O facto de os bens
em causa se encontrarem a milhares de quilómetros de distância dificultava o inventário e a
movimentação da Junta de Freguesia na sua legítima reclamação.
O tempo passava e os interesses da freguesia não eram respeitados pois não se conseguia dar cumprimento aos desejos do testamentário. Decorria já o ano de 1954 e não se projetava qualquer solução que satisfizesse as partes, tal poderemos constatar na leitura das atas da
Junta, no entanto os esforços para alcançar os objetivos mantinham-se. Os autarcas procuraram arregimentar todas as forças e influências que permitissem alcançar a sua meta.

Fizeram-se diligências junto da Presidência do Conselho, dos Ministérios do Ultramar e da Educação Nacional e solicitaram-se os bons ofícios de pessoas que, pela sua preponderância na vida do país,
pudessem, de qualquer maneira, contribuir para a solução do caso.13
O sonho da criação da escola ganhou, com estas diligências, aliados de enorme importância cujo peso institucional se revelou fulcral para que a Junta conseguisse, mais tarde, realizar os desejos do seu ilustre conterrâneo. Entretanto, os anos seguintes foram de contínuas
tentativas para atingir os nobres objetivos que a Junta e o povo de Fiães tinham em mente. Ao
longo das atas de Junta constatámos que nunca os seus responsáveis desistiram das prerrogativas escritas no testamento do benemérito, mas na frente de combate junto dos tribunais os
Fianenses vão acumulando insucessos,14 e as notícias acerca da administração dos bens em
causa não podiam ser piores… volvidos sete anos após a abertura do testamento a ruína dos
negócios começa a ser bem visível. Mas é também em 1959 que no Diário do Governo de 20 de
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Julho, o Ministério da Educação Nacional publica o Decreto-Lei nº 42 396 criando a Fundação
Coelho e Castro cujo objetivo passará pela instalação de uma escola técnica em Fiães. O Estado, após um processo moroso de recolha de pareceres, tinha concluído que era do interesse
local a criação do estabelecimento de ensino que Coelho e Castro desejara.

Apurou-se que uma escola técnica convenientemente localizada na freguesia de Fiães pode servir um núcleo populacional hoje não
inferior a 20 000 almas. Em atenção a esta circunstância, a Câmara
Municipal do concelho da Feira não só se manifesta, sem reservas, a
favor da criação da escola, como afirma o propósito de cooperar, na
medida do possível, na sua manutenção15
A Fundação assim constituída deveria trabalhar com base nos bens disponibilizados pelo
testamentário… o que ainda não seria possível já que as decisões judiciais definitivas tardavam
em acontecer. Entretanto, o decreto atrás referenciado definia a composição da junta que dirigia a fundação.

Art. 5º A gerência da Fundação cabe a uma junta directiva,
constituída por um representante do Ministério da Educação Nacional,
que presidirá, um representante da Câmara Municipal do concelho da
Feira e um representante da Junta de Freguesia de Fiães.16
Cumprindo as decisões superiores foi então criada a junta diretiva da Fundação, e no
Diário de Governo de 15 de Fevereiro de 1960 são apresentados os seus membros: Dr. Domingos da Silva Fontes, diretor da Escola Técnica Elementar Gomes Teixeira, Dr. Domingos da Silva
Coelho, presidente da Câmara Municipal do concelho da Feira e Joaquim Gomes da Silva, presidente da Junta de Freguesia de Fiães. Após a tomada de posse, que decorre a 21 de maio, a
junta passa a liderar o processo de apropriação dos bens necessários à criação da escola, mas
as dificuldades mantinham-se. A questão vai arrastar-se e chegamos a 1965 onde, em ata da
Câmara Municipal, encontramos referências à morosidade com que a instalação da escola se
debate. É na mesma ata que se procura dar uma solução, a Câmara assume fazer as despesas
para que a escola veja a luz do dia. Assim, foram tomadas as seguintes decisões:

Primeiro: Que a Câmara arrendasse uma casa em que pudesse ser
instalada a referida Escola Técnica;
Segundo: Que a Câmara adquirisse mobiliário e material didáctico necessário para a entrada em funcionamento no referido estabelecimento de ensino;
Terceiro: Que se oficiasse ao Senhor Ministro da Educação Nacional e
ao Senhor Director-Geral do Ensino Técnico Profissional a agradecer
toda a boa vontade demonstrada em ordem à solução deste problema
por que tanto ansiava a população do concelho da Feira.17
A escola ia agora começar a concretizar-se sem os bens da Fundação a financiarem o
projeto. A Câmara arrenda, já em 1966, uma casa no lugar do Souto ficando as obras de beneficiação a cargo do município, e dada a urgência não foi feito um concurso público mas sim pedidos de propostas de orçamento a vários empreiteiros. Na sequência destas diligências que
começava a dar corpo ao sonho é publicado, em Diário do Governo de 30 de Setembro desse
ano, o Decreto nº 47 228 que cria a Escola Técnica Elementar de Coelho e Castro. A política
nacional, na sequência dos Planos de Fomento, via no ensino técnico uma estrutura para o desenvolvimento.

A difusão do ensino técnico profissional (…) tem-se processado em obediência a planos sucessivos, convenientemente estudados,
e a que sempre presidiu, como ideia mestra, a de promover o desen-
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volvimento nacional e regional, no aspecto educativo e por via dele no
económico.18
A escola começava a instalar-se na vida dos Fianenses e em 1970 a Junta de Freguesia
sublinha

o contentamento de todos os Fianenses pela recente criação da Secção da Escola Comercial de Espinho, a funcionar já este ano em
Fiães.19
Os registos de 1970 revelam a inscrição de cento e trinta e sete alunos distribuídos pelos seguintes cursos: Curso Geral de Comércio, Aperfeiçoamento de Comércio e Aperfeiçoamento de Indústria. O ano de 1971 viria a trazer boas notícias, o Decreto-Lei nº 457/71, de 28 de
Outubro atribuiu a autonomia à escola e esta passou a designar-se Escola Técnica de Coelho e
Castro – Fiães, e são criados os seguintes cursos: Curso Geral de Administração e Comércio,
Curso Geral de Comércio noturno e mais tarde o Curso Geral da Formação Feminina e o Curso
Geral de Mecânica. A população escolar foi crescendo e os jovens de uma área geográfica desfavorecida tiveram, finalmente, acesso a uma formação escolar. Uma nova etapa em Fiães estava a desenvolver-se, terra desfavorecida e com uma população de baixos recursos, depositou
na sua escola a esperança de uma vida melhor para os seus jovens. Tal júbilo é visível quando
em reunião da Junta de Freguesia é

aprovada a despesa de três mil escudos proveniente do aluguer de
um autocarro que levou a Lisboa algumas dezenas de pessoas a
agradecer ao Senhor Ministro da Educação Nacional a criação em
Fiães de uma secção da Escola Comercial de Espinho20
Mas ainda falta responder a uma questão! Chegou a Fundação a conseguir cumprir os
fins para que foi criada? Em 1970 o património de Coelho e Castro encontrava-se lapidado e o
que restava mal chegava para responder às dívidas contraídas pelas várias administrações que
se sucederam. A independência de Moçambique ajudou ao não cumprimento dos objetivos iniciais, mas citando o Dr. Domingos da Silva Fontes:

Uma coisa é certa: foi satisfeita a vontade do benemérito Manuel António da Silva Coelho e Castro expressa no seu testamento.
Compreendendo de longa data o alcance da cultura e instrução dos povos, e manifestando entranhado amor à terra que lhe foi
berço, propunha ele que se criasse uma escola com os cursos industrial e comercial. Pois criou-se a escola que ele almejava e não só essa, mas também uma escola do ciclo preparatório, (…) e a servirem
uma população escolar que ronda pelos mil alunos.21
Considerações finais
O nascimento da escola técnica e a concretização dos desejos do benemérito permitiram que uma localidade, inserida num meio socialmente desfavorecido, conseguisse formar
gerações de jovens mais habilitados e com novas perspetivas de vida. Podemos afirmar que o
incentivo de uma individualidade foi o motor para o desenvolvimento de uma região desfavorecida. Coelho e Castro ao aventura-se por terras africanas, e aí ao sentir que a sua impreparação
escolar lhe trouxe dissabores, transformou-se no motor intelectual da sua terra natal. A preservação da memória deste ilustre fianense é de importância fulcral para a região, ele reflete os
valores que marcam a diferença: coragem, empreendedorismo, e contínua formação escolar.
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“Pequena Londres”, esta é a definição atribuída à cidade de Londrina, nome dado pelos
ingleses que vieram na década de 20 do século XX para principiar um grande empreendimento
capitalista de colonização de terras do norte novo paranaense, no território brasileiro. Conhecida como Patrimônio Três Bocas em 1929, tornou-se, a partir de 1934, o primeiro município
fundado pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), nome escolhido em homenagem a
Londres, cidade onde situava a sede da empresa colonizadora no continente europeu.
A venda de terras ditas férteis promoveu a reocupação desse espaço sertanejo por imigrantes que valorizavam a instituição formal de ensino. A chegada desses grupos sociais implicou em mudanças significativas no que se refere à necessidade de um local para formação das
futuras gerações.
É neste cenário, de criação da cidade e de instituições educativas, que focamos a presente comunicação. Na tentativa de contribuir para a produção do conhecimento na área de
História da Educação e no processo de revisão sobre a história da educação londrinense, a investigação teve como meta principal compreender o processo de constituição da escolarização
primária em Londrina; entender como se instituíram as escolas étnicas, as escolas isoladas e os
grupos escolares, adentrando no contexto histórico, econômico, político e social de criação do
município. Sobretudo, centramo-nos na primeira escola primária pública, o Grupo Escolar “Hugo
Simas”, haja vista que a diretora desta instituição esteve concomitantemente também no cargo
de Inspetora Municipal de Ensino, este GE tornou-se referência e cumpriu o papel de mediador
entre Estado e demais escolas londrinenses.
Como recorte temporal, delimitamos o estudo ao período que abrange desde o processo de institucionalização do primeiro grupo escolar, em 1937, até o início da década de 1970,
momento em que estas instituições tornaram-se “Escola de 1º. Grau”, com a aprovação da Lei
de Reforma 5692/71.
Estudiosos da história da educação brasileira ressaltam que investigações centradas na
origem do processo de escolarização primária em cada estado são pertinentes e ainda necessitam de investimento, não obstante consideram que devem ser expandidas as análises ao período de 1930 a 1960. Desse modo, buscamos colaborar para a reescrita da história das
instituições escolares neste recorte temporal. Trata-se da tentativa de escrita de uma história
que considera as particularidades e, no conjunto com outros estudos, poderá escrever “de baixo para cima” a História da Educação.
Esta investigação se legitima ao verificarmos que há outras pesquisas, em âmbito nacional, que se interessam pela história da expansão da instrução primária, sobretudo, nos seus
diferentes formatos. Souza e Lopes (2011, p.8) lembram ainda “[...] a necessidade de se refletir
sobre a relação dos grupos escolares com essas outras modalidades de escolas primárias”.
Como em demais investigações que objetivam entender a constituição histórica de instituições escolares, uma característica deste estudo consistiu no trabalho com fontes documentais antes ignoradas, como relatórios, provas de alunos, atas, ofícios, correspondências, dentre
outras.
Além deste acervo documental, inúmeras pesquisas nos auxiliam no alcance do objetivo
traçado. Sem nos determos no levantamento dessas produções, destacamos os trabalhos de
Souza e Lopes (2011), Vidal (2006), Nascimento (2006), Bencosta (2006) e Miguel (1997), pois
resgatam a História da Educação no Brasil e, especificamente, no Estado do Paraná.
Contudo, ao focarmos em particular a cidade de Londrina, encontramos diversas investigações importantes. Dentre elas, a tese de Capelo (2000) nos forneceu elementos basilares
por abordar a história da escola isolada, sobretudo das étnicas, forma escolar predominante nos
primórdios de Londrina. Batista (1998) e Primo (1977) tornam leituras obrigatórias e fundamentais, haja vista que relacionam cidade e campo e discorrem acerca das escolas primárias rurais
londrinenses.
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Convictos de que para adentrar o passado é importante acessar diferentes fontes, utilizamos documentos escritos, iconográficos e fonográficos. Como recomenda Le Goff (2003, p.
538), para que um documento contribua “[...] para uma história total, importa não isolar os
documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte”. Significa que, ao romper com a
supremacia de um documento sobre o outro, com a utilização de uma diversidade documental,
o historiador pode cooperar para a construção de uma “história total”.
No contato com o acervo da instituição e no encontro com os entrevistados, deparamonos com fotografias. Como partimos de uma noção ampliada de documento, elencamos diferentes fontes para a coleta de dados.
Neste escrito, centramo-nos em três modalidades de escolas: as étnicas predominantes
nas primeiras décadas da fundação da cidade; as isoladas rurais, instituições precárias, que ensinaram a muitos e se tornaram o formato majoritário no decorrer das décadas de 30 e 70 do
século XX; e, ao fim, trazemos algumas análises referentes ao Grupo Escolar “Hugo Simas”,
modelar para as demais instituições escolares primárias.

A constituição da escolarização primária em Londrina: escolas étnicas e escolas isoladas no meio rural
Com a chegada de brasileiros e estrangeiros, inclusive os já residentes no Brasil e que
faziam uma segunda migração, intensificou-se a necessidade de escolas em Londrina. Na falta
de instituições públicas, entre os anos de 1931 e 1934, foram criadas as primeiras escolas financiadas pela iniciativa particular, em especial pelas comunidades estrangeiras.
Capelo (2000) expõe que a primeira instituição de ensino foi a Escola Alemã, fundada
em 1931. Localizada no Heimtal, ao norte londrinense, contava com trabalho voluntário, com
recursos da comunidade e do consulado alemão. Contrariando as expectativas, foi construída
antes da igreja. Era uma casa de madeira, onde se ensinava alemão para diversas séries.
Esta instituição escolar se manteve fechada durante a Segunda Guerra Mundial e, com
a criação do DEPAS (Departamento de Educação Pública e Assistência Social), nos fins dos anos
de 1940, e na tentativa de enquadrá-la nos moldes de uma escola nacional-brasileira, aos poucos se diluiu. Em 1945 se transferiu para um novo local e recebeu o nome de Escola Padre Anchieta, até hoje existente. Vale destacar que, esta primeira escola londrinense perdeu muito de
seu acervo destruído como forma de repressão à comunidade alemã ali residente. (CAPELO,
2000).
Também no início da década de 1930, a segunda escola foi estabelecida na sede da
propriedade rural da família Palhano, de origem italiana e vinculada ao Movimento Integralista.
Em 1948, esta instituição passou a pertencer ao município com a nomenclatura de “Escola Duque de Caixas”, porém existem poucos dados sobre ela. (CAPELO, 2000).
Em julho de 1933, foi fundada a primeira escola japonesa na área urbana, “numa casa
que abrigava também o clube japonês (kaikan) [...]. Ensinando a língua japonesa, servia aos
filhos dos moradores da cidade e às crianças que residiam em sítios próximos da área urbana”.
(CAPELO, 2000, p. 226). Outra escola urbana japonesa que funcionou entre os anos de 1946 e
1961, estudada pela autora, chegou a ter 350 alunos e ocupava uma quadra inteira, tinha um
campo de esportes e um pensionato para os discentes de 7 a 19 anos.
Na década de 60 do século XX, discorre a pesquisadora, registrou-se o número de 11
escolas japonesas em Londrina, sendo que, posteriormente, foram doadas para os governos
locais1. Com a doação, a manutenção e pagamento de professores tornavam-se atribuições do
poder municipal e estadual.
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Outra tentativa de se enquadrar nos moldes brasileiros é percebida na primeira instituição de ensino japonesa em Londrina. Mesmo antes das normatizações decorrentes da Segunda
Guerra, contratou uma professora brasileira para ensinar a língua nacional. No período da guerra, interromperam seu funcionamento, que se destinou para o ensino rural brasileiro e, anos
depois, transformou-se em sede da Beneficência Japonesa. Antes do término da Guerra, as escolas rurais foram municipalizadas, inclusive as de ensino estrangeiro, mais uma amostra de
uma política de nacionalização.
É interessante mencionar que, desde a institucionalização do DEPAS (1948), todas escolas apresentavam currículo e esquema avaliativo único. Um caso de sucesso dessa tentativa
de homogeneização do ensino foi a Escola de Lorena, situada em uma colônia japonesa. Com
reprovação quase nula, uma exceção entre as escolas, tinha atividades

culturais, esportivas, intelectuais e manuais tais como plantar, cuidar
de animais, cultivar flores e também a organização de comemorações
oficiais, participação nas exposições agrícolas, bem como a preparação e realização das gincanas ficaram a cargo do Clube 4H, sempre
com a coordenação do professor, auxiliado pelos alunos que integravam os diversos clubes instituídos na escola. (CAPELO, 2000, p. 242).
Notamos, pela descrição feita das ações educativas do interior dessa escola japonesa,
sua sintonia com o pensamento escolanovista. Frente ao modelo de modernidade que representava, é compreensível o porquê foi escolhida para fazer a abertura de um desfile e para mostrar
aos professores municipais o praticado por eles em reuniões mensais, indica Capelo (2000).
O título “Colônia Internacional”, atribuído a Londrina, não foi empregado por acaso, visto que a propaganda da Companhia de Terras Norte do Paraná chamou a atenção até dos poloneses fixados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no sul do Paraná e São Paulo. Fato que
levou famílias polonesas, ucranianas, russas e tcheco-eslovacas a reocuparem o espaço de
Warta, distrito londrinense, “[...] situado ao norte do município, que também emergiu nos primeiros anos da década de 30, com características planejadas para ser uma espécie de entreposto comercial entre as cidades que estavam sendo projetadas pela CTNP.” (CAPELO, 2000, p.
194). De procedências distintas, o elo entre essas famílias era a língua que compartilhavam: a
polonesa. Vale lembrar que, por se tratarem de grupos étnicos oriundos de outras localidades
brasileiras, já falavam o idioma português.
Neste distrito, foi edificada, entre os anos de 1935 e 1936, a Casa Escolar de Warta, a
qual possuía uma ampla sala, dispunha de um palco, biblioteca e anexo para acomodar a família do professor. Mas este espaço, não restrito ao uso escolar, era aproveitado para a realização
de missas, que, até então, eram celebradas nas casas dos moradores. (CAPELO, 2000).
Famílias procedentes de outras etnias como portugueses, italianos e japoneses, migraram para Warta a partir de 1938, por isso a demanda por escolarização primária aumentou e se
diversificou. Nela, o professor polonês só admitia que se falasse português, pensava que a língua de origem deveria ser cultivada fora do espaço escolar, o que favoreceu a entrada de crianças de outras etnias na instituição. Em 1955, a pesquisadora salienta que a casa escola foi
demolida e transferida para o Grupo Escolar de Warta. (CAPELO, 2000).
Brastilava, atual cidade de Cambé, um dos povoados vinculados a Londrina e inserida
na área de terras adquiridas pela CTNP, teve seus primeiros lotes vendidos em 1932 para imigrantes de Danzig, cidade livre e porto de acesso da Polônia ao mar Báltico. A região era habitada mais por eslovacos, todavia havia famílias de várias nacionalidades europeias e brasileiras.
Os primeiros moravam na parte de baixo do bairro e, por ser maioria, apropriaram-se da escola
como pertencentes à sua etnia. Os moradores da parte de cima, composto por diferentes naci-
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onalidades, trataram de construir uma escola e igreja para seu uso. Os dois grupos sociais em
disputa estendiam a rivalidade às instituições e mediam forças entre si. Como os eslovacos
eram mais conservadores, tinham dificuldades em aceitar professoras provenientes da escola
de cima. Em 1949, mostrando-se insuficientes, as duas escolas deram lugar ao Grupo Escolar
Bratislava. (CAPELO, 2000).
Com a finalidade de suprir as necessidades de escola primária por parte das famílias de
imigrantes que chegavam à região, várias escolas étnicas foram criadas, como explicitamos até
aqui: a Escola Alemã, a Escola Palhano, algumas escolas japonesas, a Casa Escolar de Warta e
as escolas do povoado de Brastilava.
No entanto, Capelo (2000, p. 155) critica a fixação do marco histórico inicial de escolarização de Londrina nos anos de 1930. As críticas tecidas são pertinentes, uma vez que, ao se
referir a uma história de Londrina pós 1930, desconsidera o caboclo, o indígena e os demais
brasileiros que ocupavam esse espaço, os quais criaram formas de se educarem e de educarem
seus semelhantes. Falamos, portanto, em antecedentes e também na coexistência de modelos
educacionais à medida que, anterior à chegada dos imigrantes, ocorriam outras experiências
educativas dos que aqui habitavam e, com a vinda destes, escolas étnicas se estabeleceram e
se mantiveram por algum tempo concomitante a outras formas de instituições escolares.
A “ruptura”, se assim podemos expressar, aconteceu com o movimento nacionalista e
as políticas implantadas na era Vargas. Medidas que requisitaram a figura estatal para se efetivarem. Londrina utilizou como estratégias a transformação destas instituições étnicas em escolas municipais ou estaduais. Muitas se tornaram grupos escolares, outras sucumbiram e,
também, expandiram-se as escolas primárias rurais sob a responsabilidade do poder municipal.
Estas iniciativas estavam em concordância com a Campanha Nacional de Nacionalização
do Ensino. Iniciada em 1936 pelo governo federal, objetivavam integrar os imigrantes, mediante o aprendizado do idioma e de valores nacionais. (MAGALHÃES, 2001). Uma tática era o fechamento de escolas étnicas e aumento de instituições escolares públicas. Em particular no
Paraná, aponta Renk (2004, p. 117), “[...] foram fechadas 78 particulares estrangeiras e abertas 70 escolas públicas”.
Ao analisarmos, em específico, os dados referentes à população residente no meio rural
e urbano de Londrina, concluímos que, até os anos de 1960 e início da década de 70, fruto dos
tempos áureos proporcionados pela cafeicultura, ampliou-se as escolas isoladas londrinenses,
sobretudo na zona rural.
Batista (1998) escreve que, mediante o decreto n◦25 de 1939, foram criadas 10 escolas
primárias municipais. Consta no Artigo 2° deste decreto: “As escolas a que se refere o art° 1°,
serão instaladas nas zonas rurais e povoados distantes da séde e especialmente nos nucleos de
colonização extrangeira.” (LONDRINA, 1939 apud BATISTA, 1998).
Se considerarmos que em muitas regiões do país se difundiram as ideias do “ruralismo
pedagógico”, originária antes mesmo dos anos de 1920 e ainda em vigor na década de 40 do
século XX, torna mais nítido o entendimento deste processo de implementação de escolas rurais
no município em foco. O problema de inchaço das cidades e sua incapacidade de absorção dos
trabalhadores pelo mercado urbano, encontrou na educação uma possibilidade de solução à
medida que esta mostraria ao homem do campo “[...] o “sentido rural da civilidade brasileira” e
a reforçar os seus valores, a fim de fixá-lo à terra, o que acarretaria a necessidade de adaptar
programas e currículos ao meio físico e à cultura rural.” (CALAZANS, 1993, p. 25).
Partindo do pressuposto que as ideias estão em circulação, subentende-se que a preocupação em instalar escolas rurais tinha variadas motivações, entre elas a tentativa de fixar o
sujeito no meio rural e também resultante de reivindicações da população campesina.
Quanto à sua caracterização, Batista (1998) explica que funcionavam em casas cedidas
por fazendeiros, próximas aos antigos armazéns ou era edificada pela própria comunidade,
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eram verdadeiros “pardieiros”, como diria Faria Filho (2000). Sendo que o pagamento do docente ficava a cargo da prefeitura.
É relevante frisar que na década de 1940 Londrina tinha um limite territorial muito maior do que os dias de hoje, muitos distritos se desmembraram e se constituíram em novos municípios só depois desta data. Desta maneira, compreendemos a dificuldade daquele momento
histórico no que concerne ao atendimento escolar de todos. Dos anos 40 aos 50 do século XX a
ampliação da rede municipal foi morosa, houve necessidade de atender no período intermediário. O auge da expansão das escolas isoladas aconteceu paralelo ao alto índice de produção
cafeeira. O número de escolares residentes na zona rural pressionou o poder público municipal
a aumentar as vagas das instituições educativas. (BATISTA, 1998).
De 10 escolas primárias municipais previstas para o ano de 1939, em 1945 o número
dobrou, cinco grupos escolares foram instalados, bem como fundaram uma escola particular
anexa à Igreja Adventista. (PRIMO, 1977).
Esta ampliação não é fato isolado, em todo Paraná, durante o governo de Manoel Ribas
(1937-1942) deu-se ênfase ao número de escolas públicas. Baseada em um relatório referente
às realizações deste governo, Renk (2004, p.121) informa que

[...] em 1932 havia 1.136 unidades de ensino e que, no ano de 1942,
este número era de 1.966. Sobre o número de professores, em 1932
havia 1.816 e em 1942 este número havia aumentado para 3.587. O
número de matrículas também aumentou: em 1932 era de 63.895
alunos, e, em 1942, este número era de 123.776 alunos matriculados.
As investigadoras, Primo (1977) e Renk (2004), destacam a expansão escolar, respectivamente em Londrina e no estado do Paraná. Mesmo assim, é sabido que as vagas eram insuficientes para atender à crescente demanda. No caso de Londrina, ilustrativo é que a riqueza
proporcionada pelo “ouro verde” atraiu trabalhadores urbanos e rurais. Enquanto em 1950 o
total de londrinenses registrado pelo Censo é de 71.412, dez anos mais tarde este número subiu para 134.821 (IBGE, 1950-1960 apud PRIMO, 1977). Pelos jornais da época e outras informações, é perceptível a falta de escolas para esse município em crescimento constante.
Em particular o estudo monográfico de Batista (1998) clarifica o quanto o meio rural se
expandiu e, atrelado a ele, ocorreu a necessidade de ampliação da rede municipal de ensino.
Ao compararmos as informações disponíveis em documento datado de 1969, notamos a predominância de escolas municipais no campo, de 153 escolas municipais primárias, 121 localizavam-se no espaço rural e apenas 32 na cidade. Já em 1971, existiam no município, 144 escolas
rurais isoladas. (LONDRINA, 1969 apud BATISTA, 1998).
Contudo, o funcionamento dessas simples e (in)desejadas escolas somente seria possível se houvessem profissionais dispostos a lecionar nelas. Em documento de 1949, elaborado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apresenta a
necessidade de aprimorar a educação rural brasileira. O escrito se pergunta qual é o professor
que atua naquele espaço e ressalta a falta de motivação do docente defronte a realidade das
escolas rurais. Indaga: “[...] que entusiasmo poderia apresentar o docente [...] cuja sala de
aula mais se assemelhava a um depósito atulhado de bancos imprestáveis e de crianças vencidas, desde logo, pelo ambiente?” (INEP, 1949 apud ALMEIDA, 2005, p. 287).
Batista (1998) responderia que no espaço londrinense a maioria era constituída de professores leigos, em geral da localidade onde estava a escola. Estes participavam de reuniões
pedagógicas bimestrais e, uma vez ao ano, de cursos de aperfeiçoamento.
Em contexto nacional, no fim dos anos de 1940 e nos anos de 1950, ainda que tenha
se disseminado algumas Escolas Normais Rurais, o número de professores era insuficiente. Dos

CD-ROM DE ATAS | 2171 | COLUBHE 2012

que ministravam aulas no meio rural, 48% não tinha formação pedagógica mínima, com algumas variações conforme as regiões do Brasil. (ALMEIDA, 2005).
Em território londrinense existem semelhanças. A prefeitura somente nos anos de 1960
instaura um mecanismo de seleção docente via “teste de aptidão”. E, mesmo assim, apenas
exigia conhecimentos mínimos de português e matemática. Como também era frequente a indicação de candidatos por políticos ou sujeitos influentes na comunidade. (BASSOS, 1993 apud
BATISTA, 1998).
Observa-se que ter uma formação pedagógica não era um requisito. Ainda conforme
Batista (1998) nas escolas primárias municipais, sobretudo as situadas na zona rural, difícil era
a presença de normalistas uma vez que estas não se submetiam às adversidades da época (distância, falta de estradas e de meios de transporte, barro, perigo da mata, entre outras). A fim
de amenizar esta dificuldade, quando surge a Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(1969), criaram um incentivo de 20% para os professores normalistas que se deslocassem às
escolas rurais. (BATISTA, 1998).
Sobre a duração desse incentivo e os resultados alcançados não temos informações, no
entanto esta comunicação elucida que as normalistas, profissionais tão desejadas nas escolas
primários, preferiam os grupos escolares. Especificamente, a seguir discutiremos acerca de um
deles, o primeiro Grupo Escolar criado em Londrina.
Em cena: o “Hugo Simas” – Primeiro Grupo Escolar Londrinense
Percebemos a disseminação de escolas públicas como uma medida para unificar o diverso, que tem por meta transformar essa “Colônia Internacional” em “Brasileira”. Por isso, o
Grupo Escolar “Hugo Simas”, primeiro prédio público edificado na cidade em estudo, vem a ser
o representante que faltava em um município que nasce e permanece por muitos anos sob a
administração de uma empresa privada.
A fotografia da década de 1930 mostra o momento do lançamento da pedra fundamental e ratifica o quão importante era essa construção. Homens, crianças e algumas mulheres,
trajados para esta situação especial, estampam a satisfação em seus rostos.
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Ilustração 1 – Lançamento da pedra fundamental do edifício do Grupo
Fonte: Acervo Fotográfico. Colégio Estadual “Hugo Simas”, [193-].
É mais uma tentativa de solucionar o problema da educação pública em Londrina. Da
precariedade e ausência de espaços públicos de ensino, projetou-se uma arquitetura que trazia
em seu cerne a modernidade, a disciplina e a racionalização do uso dos espaços escolares. Como pode ser observado na planta abaixo do Grupo Escolar:

[...] construído em alvenaria, com salas amplas, trazia a funcionalidade como tema principal. As salas se interligavam ao corredor principal
a diretoria e a secretaria foram projetadas para ocupar a entrada do
prédio, um meio considerado eficiente para controlar a entrada e a
saída dos alunos em tempos de rigorosa disciplina. A obra surtiu
grande efeito e foi bastante apreciada pela população como a materialização dos desejos de modernidade, levados aos extremos pelos
londrinenses. (ABRAMO, 2004, p. 58).
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Ilustração 2 - A planta da construção do Grupo Escolar.
Fonte: Acervo Fotográfico: Colégio Estadual “Hugo Simas”, [193-].

Reiteramos, uma obra que inspirava modernidade, disciplina e poder aparece como características desta primeira benfeitoria pública londrinense. Como descreve a autora, o contorno
do espaço destinado ao aluno, bem como o da administração escolar cumprem a finalidade de
controlar o interior da escola.
Indubitavelmente, que este símbolo de modernidade e da presença do Estado, estava
em conformidade com a política paranaense. Na década de 1930, o Interventor Manoel Ribas
assegurou o funcionamento das instituições de ensino particulares, mediante registro na Diretoria Geral de Educação e obediência a algumas disposições que intentavam tornar o ensino mais
brasileiro, sintonizado com a nossa pátria.
O cumprimento destes decretos só aconteceria por intermédio de instituições capazes
de fiscalizar e de fazer valer as normatizações propostas. O GE “Hugo Simas” veio a ser este
órgão governamental em Londrina. A escolha do nome do homenageado e o contato com documentos produzidos no seu interior certificam o papel de fiscalização e controle exercidos pelo
estabelecimento de ensino.
Ilustrativo é o fato de que, em 1937, o diretor do GE “Hugo Simas”, Antenor Henrique
Monteiro, pediu ao Delegado Regional de Ensino “[...] instruções para com o grande número de
Escolas particulares estrangeiras que existe neste município sendo que nenhuma delas preenchem as formalidades exigidas pelas leis de Ensino [...].” (COLÉGIO ESTADUAL HUGO SIMAS,
1937-1941, p. 1).
Ainda no mesmo ano, o diretor escreveu ao Delegado Regional de Ensino e solicitou a
relação das escolas particulares do município a fim de fiscalizá-las.

Venho mui respeitosamente a presença de V.E. pedir a relaçao das
escolas particulares deste município que acham-se registradas, sendo
que desejo fazer uma fiscalização rigorosa, visto diariamente abriremse novas escolas sem nenhum metodo e sem professores competentes, tornando-se dest’arte em prejuiso para o proprio ensino, sendo
que crianças que entram nessas escolas saem sem nenhuma noção e
completamente viciadas na pronuncia e demais materias. Uma verdadeira pergunta é a prefeitura municipal sub-vencionar uma simples
escola particular com um professor e uma leiga completamente com a
importancia de 500$000 (Quientos mil reis) mensais, que bem poderi-
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am reverter em escolas isoladas nas fazendas. (COLÉGIO ESTADUAL
HUGO SIMAS, 1937-1941, p. 6-7).
As medidas nacionalizantes interferiram nas escolas étnicas rurais, sobretudo na alemã
e nas japonesas. No entanto, a escola fixada em Warta não teve problemas porque se enquadrava nos moldes brasileiros. (CAPELO, 2000).
Também localizamos ofícios, datados de 1938 na instituição pesquisada, que evidenciam sua função de comunicar a situação das demais escolas. A inspeção e o pedido de providências aparecem com certa recorrência, consta o seguinte comunicado ao Delegado Regional
de Ensino no mês de abril:

Venho à vossa digna presença pedir urgentes instruções quanto as
escolas particulares do município e cidade, na maioria estrangeiras
(alemães e japonezes). Na mesma situação acha-se o Colegio Mãe de
Deus, dirigido por irmãs alemãs. Taes escolas estão impossibilitadas
de preencherem o exigido por lei. (COLÉGIO ESTADUAL HUGO SIMAS, 1937-1941, p. 12).
Em maio do mesmo ano, outro ofício de similar teor foi encaminhado, evidenciando a
preocupação com as escolas étnicas na era Vargas. Pelos escritos, observa-se que, nesse momento, ao “Hugo Simas” competia a fiscalização, envio de comunicados aos órgãos superiores
de ensino e era dado a ele o poder de atuação para que as normatizações nacionalistas se concretizassem. Esclarecedor também é a frequência de informativos acerca da educação ofertada
por estrangeiros em seus lares ou instituições fundadas por eles. Em agosto de 1938, o diretor
do GE escreveu ao Delegado de Ensino da 2ª Região para pedir providências em relação às escolas étnicas e famílias de estrangeiros que ensinavam no idioma de origem.

Levo ao vosso conhecimento, para os devidos fins, e pedindo as providencias necessárias, que as famílias japonezas nesta cidade, continuam ensinando a língua japoneza em suas casas em pequenas
turmas de 5 á 10 alunos. (COLÉGIO ESTADUAL HUGO SIMAS, 19371941, p. 16).
Na sequência desta notificação, o diretor avisa ter fechado “[...] duas escolas japonezas, sendo que aprisionei livros, cadernos, etc.” (COLÉGIO ESTADUAL HUGO SIMAS, 19371941, p. 17-18).
Tais medidas retratam a política nacional e paranaense. De 1930 a 1945, o Paraná foi
governado pelos interventores nomeados por Vargas, portanto, a política paranaense se ajustava aos projetos governamentais em nível nacional. (TOMAZI, 1997).
Instituições, aparelhos burocráticos do Estado, outros decretos e medidas com o mesmo intuito foram instaurados ao longo da era Vargas. A edificação deste GE é percebida como a
figura do Estado que faltava nesta terra de multiplicidade étnica. Os trechos de documentos do
“Hugo Simas” elucidam o papel que desempenhou e nos instigam a buscar outras fontes documentais, saber mais acerca da relação entre as diferentes modalidades de escola primária em
Londrina e o processo de democratização do ensino.
Considerações finais
No entrelaçamento das fontes encontradas, notamos que Londrina se constituiu de uma
maciça população estrangeira, que vinha em busca da tão sonhada “Terra de Promissão”. Na
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ausência de escolas financiadas pelo poder público, o estrangeiro tratou de organizar suas próprias escolas, as étnicas. A historiografia relata o surgimento de escolas por iniciativa de particulares. A presença do Estado foi resultante do aumento populacional, da demanda por escola
e, com o Estado Novo, de medidas nacionalizantes.
Ainda como mecanismo nacionalista, houve o processo de criação de escolas primárias
municipais e extinção das escolas étnicas. De forma análoga, surgiu o primeiro Grupo Escolar
de Londrina, representante estatal institucionalizado em um espaço que se originou da fusão
entre o público e o privado e que teve, desde sua gênese, a especulação imobiliária como predicado. O “Hugo Simas”, modelo educacional baseado no que se tinha de “mais moderno” para
a época, estabeleceu-se no coração da cidade.
A instauração de um projeto de educação popular serviu de complemento à imagem de
“terra de promissão”, a terra em que todos podiam progredir, uma vez que, conforme era divulgado, o que se teve em Londrina foi uma “verdadeira reforma agrária”, fato desmistificado
por historiadores locais.
Registros importantes evidenciam o diálogo entre algumas escolas existentes: étnicas,
particulares e públicas, existentes nas zonas rural e urbana. Sob a era Vargas, num movimento
intenso de nacionalização, a cidade, composta pela multiplicidade étnica, teve de articular meios para unificar o diverso.
O GE “Hugo Simas”, primeira obra pública londrinense, exerceu relevante papel no
atendimento a uma parcela de escolares e, boa parte de sua constituição, foi o “olho” do Estado ao fiscalizar as demais instituições para o cumprimento das normatizações decretadas.
Para fazer jus a essa prerrogativa, denunciou escolas étnicas que persistiam em propagar sua língua, apreendeu materiais de ensino, avaliou o desempenho escolar de instituições
particulares, distribuiu materiais para as escolas isoladas, demais grupos escolares e escola
normal, dentre outras iniciativas que indicam o papel central desta instituição de ensino.
Ainda há muito a investigar. Onde estão os documentos do interior das escolas isoladas, étnicas e demais grupos escolares londrinenses? O que diriam os sujeitos históricos que
auxiliaram no processo de constituição da escolarização primária? Estas modalidades escolares
foram destinadas a quem? Como a maior parte do alunado frequentava instituições primárias
isoladas do meio rural, pesquisar este espaço educativo é imprescindível para a escrita da História da Educação londrinense.
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Esta passagem de escolas de imigrantes japoneses para a rede oficial também aconteceu no Estado de
São Paulo, 40% delas já se encontrava aos cuidados do poder público nos anos de 1930. (KREUTZ,
2000).
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O presente estudo assumiu por objetivo interpretar as características da disciplina História da Educação no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina / Paraná / Brasil no período de 1962 a 2004, considerando os conteúdos ou indicação de temas presentes nos
programas da disciplina. Entendendo que o passado nunca será plenamente conhecido e compreendido, conforme Lopes (2001) é possível, pela interpretação, a descrição parcial desse passado a partir dos vestígios que permaneceram. Esses vestígios são representações da cultura
escolar dos diferentes “tempos” que se pretende investigar. Os vestígios constituem, a partir do
problema elencado, as fontes, matéria prima para o historiador descrever o passado. Identificou-se no contexto deste trabalho como fonte, o acervo documental. Documentos Institucionais, nesse caso, os programas da disciplina História da Educação no período de 1962 a 2004.
Adotou-se como procedimento para a pesquisa, a análise documental.
O questionamento sobre a disciplina História da Educação nos cursos de formação de
professores implica uma dupla preocupação: primeiro, a necessidade de uma compreensão
mais elaborada da constituição institucional e social desse componente disciplinar; segundo, o
reconhecimento de sua importância para formação de professores. A preocupação com o entendimento do sentido e da especificidade da História da Educação como componente curricular
na formação de professores, tem atualmente feito parte da agenda de pesquisadores da área,
instigados pela necessidade de compreensão do que foi e do que vem sendo realizado nesse
campo disciplinar, no que respeita aos seus saberes e práticas. Segundo Nóvoa, “A História da

Educação vive um tempo de grandes debates e interrogações, no qual se manifesta claramente
a vontade de reflectir sobre o sentido da disciplina, do ponto de vista do ensino e da investigação” (1996, p.26.).
A História da Educação construiu sua “identidade” na interação de duas áreas de conhecimento. A educação, definindo o objeto a ser trabalhado e a história, indicando o suporte
teórico-metodológico, numa relação de compartilhamento. A disciplina História da Educação
tem sido componente curricular presente nos cursos de formação de professores desde o início
de sua institucionalização. Nesse percurso histórico a disciplina assumiu diferentes características. Nóvoa esclarece que a construção disciplinar da História da Educação pode ser entendida a
partir de três processos simultâneos: “[...] a estatização do ensino, a institucionalização da formação de professores e a cientificização da pedagogia” (1996, p.4). Esses processos são expressão do século XIX e início do século XX.
A organização dos Estados Nacionais e a progressiva elaboração e implantação dos sistemas nacionais de ensino, instalaram um exercício comparativo entre os Estados no que respeita a condição da organização da educação escolar. A História da Educação como base para
que se realizasse esse exercício comparativo, permitiu avaliar a condição da organização escolar
e canalizar por parte do Estado esforços no sentido de sua composição.
A nova condição de regulamentação do ensino e do entendimento de sua organização
impôs ações para formação de professores, que deveriam ser preparados para os “novos” desafios, o maior deles a formação de uma nova “sociedade”, “nação”. Essa formação deveria ser
conduzida e proposta pelo Estado, característica que diferencia essa proposta de formação de
professores das desenvolvidas em períodos históricos anteriores. O Estado a partir de suas representações estabeleceu as regras, os conteúdos e o método para a formação desses professores. É nesse contexto que se instalou a escola normal. A História da Educação ocupa nesse
período, por meio dos conteúdos trabalhados, o papel de reforço junto aos professores, da convicção de que a “escola é o fator essencial do progresso” (NÓVOA, 1996, p.4). Nesse sentido a
disciplina se pautou pela apresentação de modelos, o que deve e o que não deve ser seguido
na condução dos trabalhos na escola.
Esse período também manifestou uma intensa e crescente preocupação com a reflexão
e sistematização de conhecimentos que assumiam como objeto a educação, a formação huma-
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na e mais especificamente a prática educativa constituída na relação ensino aprendizagem. A
pedagogia empreendeu um movimento de conquista de seu estatuto de ciência.

Nanine Charbonnel demonstrou que, no final do século XIX, a invenção da Pedagogia como Ciência da Educação teve como elemento estruturante a descoberta de uma história prévia, susceptível de
legitimar os novos grupos e ambições de cientificidade: “pedagogia e
História da Pedagogia sustentam-se mutualmente; somos levados a
crer que a primeira existe porque a segunda partiu a procura das suas
origens” (NÓVOA, 1996, p.3).
No seu percurso histórico vemos com Nóvoa (1996) que a História da Educação passaria de uma disciplina que sustenta a Pedagogia, como indicado por Nanine Charbonnel, citado
por Nóvoa, para a condição de uma disciplina que perde seu valor de “teorização pedagógica” e
se transforma “numa evocação descritiva de factos, idéias e práticas para consumo dos futuros
professores e, mais tarde, num tempo dominado pelas ‘ciências da observação’ numa disciplina
sem qualquer utilidade” (NÓVOA, 1996, p. 5- 6).
É notório na apresentação da história da História da Educação, realizada por Nóvoa, a
identificação das mudanças de objetivo e de valoração dos conhecimentos vinculados a disciplina na formação de professores. Essa valoração está circunscrita às contingências do contexto
histórico que determina prioridades em relação aos objetivos da escola e também, quais as “ciências”, que pelo objeto de estudo que elegem e pelos conhecimentos que produzem, respondem mais “adequadamente” a essa demanda. Segundo Nóvoa essas mudanças podem ser
caracterizadas em quatro grandes orientações:

De início, a História da Educação organiza-se como uma reflexão essencialmente filosófica, baseada na evocação das idéias dos grandes
educadores, desde a antiguidade ao período contemporâneo (século
XIX). [...] No final do século XIX, e de modo mais evidente no princípio do século XX, esta primeira tradição é prolongada por uma outra,
mais marcadamente institucional. Numa época de edificação dos sistemas estatais de ensino, tal como os conhecemos nos dias de hoje, é
natural que fosse concedida uma atenção privilegiada à gênese e ao
desenvolvimento das instituições educativas. [...] Acentua-se, assim, o
valor prático e a funcionalidade da História da Educação, disciplina
que estreita laços de proximidade com as temáticas da organização e
administração escolares. [...] Em meados do século XX verifica-se
uma reacção contra estas duas tradições [...]. Há, por um lado, a crítica dos historiadores, claramente sintonizada com as revoluções em
curso na sua própria área científica e, por outro lado, a crítica dos sociólogos, imbuída frequentemente de uma perspectiva marxista ou
neo-marxista. [...] Nos dias de hoje, há uma diversificação de perspectiva na forma de ensinar a História da Educação e de justificar a
sua inclusão nos programas do ensino superior e universitário: por um
lado, há uma espécie de redescoberta da especificidade das temáticas
escolares e do papel dos diferentes actores educativos e da sua experiência; por outro lado, há uma tendência para retomar práticas de
história intelectual e cultural, a partir de novas concepções teóricas;
finalmente, há um regresso às origens da História da Educação através de uma revalorização das abordagens comparadas. (NÓVOA,
1996, p.7-8)
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Uma avaliação da proposta da disciplina História da Educação no arco temporal, de sua
inserção nos currículos de formação de professores até os dias atuais, permite observar um
processo de revisão e de alteração tanto do foco da disciplina, quanto dos recursos e procedimentos utilizados nesse trabalho. Em seus momentos iniciais encontramos uma História da
Educação que assume como orientação uma reflexão essencialmente filosófica, adotando como
tema a história das teorias pedagógicas, ou que expressavam um ideal de formação humana,
buscando no passado lições para o presente. Na seqüência, encontramos uma História das instituições educativas, em que se acentua o valor prático e a funcionalidade da História da Educação, priorizando as reformas educacionais e administrativas. A crítica dos historiadores e
sociólogos marxistas e neo-marxistas forjaram para a disciplina uma renovação conceitual e
metodológica, instaurando, a partir do patrimônio construído e pelos embates teóricometodológicos, a redescoberta da especificidade das temáticas escolares e a retomada das práticas da história intelectual e cultural.
No Brasil, a disciplina História da Educação surgiu à semelhança da experiência internacional, atrelada aos cursos normais, no século XIX, e depois também aos cursos de pedagogia,
que foram criados no século XX, década de 30. No início esteve intimamente relacionada à Filosofia, sendo que na primeira fase foram tratadas conjuntamente, o que de certa forma dificultou a precisão do objeto de pesquisa da História da Educação. Na primeira metade do século
XX, após o movimento escolanovista, outras ciências ganharam notoriedade na explicação do
fenômeno educacional, como a Sociologia, Psicologia e a Biologia. Dessa forma a História da
Educação foi vista com menor valor no processo de formação de professores, definida por alguns como de pouca “utilidade”. Os conteúdos definidos nos programas de História da Educação, geralmente, consideravam a História da Educação Geral. Segundo Lopes,

Por muito tempo, a História da Educação ensinada nos cursos de formação de professores era restrita à história Geral da Educação. Às vezes, no final do programa, se o professor tivesse tempo e disposição,
podia incluir uma unidade sobre a História da Educação no Brasil. Somente na década de 1970 se inicia sistematicamente, nos cursos de
Pedagogia, a introdução de uma disciplina específica que trata da história da educação brasileira. (2001, p. 33)
Esta composição de conteúdos foi parcialmente alterada principalmente a partir das
produções no campo da História da Educação Brasileira. Mas, pode-se supor que não foi alterada significativamente, conforme estudo realizado pelo professor GATTI (2009), que indicou o
uso prioritário, no trabalho com a disciplina, de manuais que apresentam o conteúdo do contexto geral da História da Educação. O desenvolvimento da pesquisa no campo específico da história da educação, principalmente no final do século XX e primeira década do século XXI, poderia
em tese ter mobilizado uma reconfiguração nos saberes e práticas vinculados à disciplina História da Educação. Mesmo com a disponibilização de novos resultados de pesquisa em publicações da área, muitos autores, como NUNES, LOPES e GATTI, indicam um distanciamento entre
os resultados das pesquisas e a organização do trabalho na disciplina História da Educação.
A constatação deste distanciamento entre pesquisa e ensino, abre espaço para uma
análise mais detida sobre os saberes e as práticas da disciplina História da Educação. É recorrente a indicação nas obras dos autores de referência nesse campo, do reforço da importância
desse conhecimento para a formação de professores. Mas, são ainda escassos os trabalhos que
buscam desenvolver uma genealogia dos saberes e práticas, desenvolvidos na disciplina História da Educação, interpretando os sentidos assumidos pela disciplina nos diferentes períodos e
contextos históricos.
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Enfrenta-se um desafio em relação à disciplina História da Educação, a saber, a integração entre a pesquisa e o ensino. Mas, o que se sabe sobre o ensino? Como a disciplina História
da Educação, por meio de seus protagonistas, tem apresentado a história das Instituições, dos
saberes e das práticas escolares? O que tem sido priorizado no trabalho com a disciplina História da Educação? Em relação à composição de conteúdos da disciplina: como as instituições
educativas, seus saberes e práticas, são apresentados no arco histórico? Que recortes temporais e de objeto são eleitos? A busca e a interpretação de dados sobre as questões apresentadas devem contribuir para abrir a “caixa preta” (JULIA, 2001) do cotidiano da formação dos
pedagogos, pelo menos no campo particular da disciplina História da Educação. Além disso,
possibilitaria a ampliação do patrimônio histórico sobre a disciplina, mais precisamente no que
diz respeito à proposta da disciplina História da Educação no Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Neste trabalho, como já indicado, desenvolveu-se uma análise dos programas da disciplina História da Educação, mais precisamente uma descrição dos
conteúdos presentes nos programas. Conforme Faria Filho, “[...] sabemos que os programas

objetivam práticas e são espaços de práticas e de disputas, as quais se dão no entanto, em torno de prescrições, e não em relação àquilo que será ou não efetivamente trabalhado” (FARIA
FILHO, 2003, p. 162). Mesmo assim é possível pelas prescrições ter informações sobre as escolhas dos professores em relação ao objeto de estudo, aos conteúdos que estes entendem mais
adequados à formação do Pedagogo. Manifesta-se na seleção realizada pelos professores suas
representações sobre o tipo de formação que qualificam mais adequada e nesta a contribuição
da disciplina História da Educação.
Em Londrina, o curso de licenciatura em Pedagogia foi criado em 1960, com início de
atividades em 1962. Os dados coletados indicam que a criação do Curso de Pedagogia na UEL1,
ocorreu por solicitação dos professores da escola normal ali existente, no Colégio Mãe de Deus
e na Escola Normal de Londrina. A primeira constatação em relação ao Curso de Pedagogia da
UEL, no arco temporal da pesquisa, a saber, 1962 a 2004, diz respeito a existência de três períodos bem demarcados. Esclarece-se que a indicação dessa periodização foi orientada pelas alterações do sistema acadêmico2.
1º período de 1962 a 1973. A ainda Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras
tinha como orientação geral para os cursos de graduação o Sistema Acadêmico Seriado, ou seja, os cursos compunham seus currículos considerando a matrícula por série, neste caso, séries
anuais. O estudante era matriculado em todas as atividades acadêmicas / disciplinas previstas
para a série. Quanto ao Curso de Pedagogia identificou-se uma formação única: licenciatura em
pedagogia, em um curso de 4 anos. Nesse período é possível constatar, que a disciplina de História da Educação estava presente na 2ª e 3ª séries do Curso. A preservação dos programas3
de disciplinas deste período, como também do segundo foi bastante precária. Deste período,
conseguiu-se acesso a 17 programas. Os programas tinham diferentes formatos. Alguns apresentavam apenas objetivos e descrição dos conteúdos. Outros mais completos apresentavam
além daqueles itens, proposta de atividades, avaliação, bibliografia. Percebe-se que não havia
um formulário padrão a ser seguido pelos professores.
Em relação à disciplina de História da Educação alocada na 2ª série, na fase inicial de
sua implantação 1963 e 1964 a abrangência temporal eleita para o trabalho foi do século XIV
ao XX, indicado pelos assuntos abordados, exemplo: movimento renascentista, Reforma e Contra Reforma apresentadas como marcos importante e definidores da temporalidade. A orientação no tratamento dos conteúdos foi o das ideias pedagógicas. O último tópico dos programas
indicava o trabalho sobre a visão histórica da Educação Brasileira, considerando a temporalidade política. De 1965 a 1971, a abrangência temporal oscila, no que respeita ao início da disciplina, entre o trabalho com a educação primitiva ou educação clássica indo até o final da Idade
Média. A marcação temporal parece ser política. Propôs como discussão inicial a definição de
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história e História da Educação e a relação destas áreas na formação do professor. A organização no tratamento dos conteúdos foi a organização social e cultural e a história das ideias pedagógicas.
Em 1972 a disciplina aparece na 1ª e 2ª série, com indicação de código e organização
semestral. Foi possível observar pela organização dos programas que dos anos 1971 a 1973 o
Curso estava na transição do sistema acadêmico seriado para o sistema acadêmico de créditos
ou matrícula por disciplina.
De 1969 a 1972 o recorte temporal da disciplina na 2ª série foi da Educação Primitiva
a Educação Romana. Os conteúdos privilegiavam os movimentos filosóficos que foram destacados na literatura tradicional como referências.
A disciplina de História da Educação que apareceu na 3ª série, neste período, tinha
como referência de trabalho na apresentação dos conteúdos a organização social e a educação
numa apresentação a partir da história das ideias pedagógicas. Nos programas conseguidos até
1967 a abrangência temporal vai do século XIV ao XX, contexto geral, trabalhando os grandes
movimentos como Renascimento, Humanismo, Romantismo, Iluminismo bem como os pensadores indicados como marcos, Descartes, Comenius, Rousseau, Herbart. Também foi prescrito o
trabalho com a história da educação brasileira, na sua temporalidade política, “colônia, Império,
República, período atual”. Em 1969 e 1970 a abrangência temporal foi do Iluminismo ao século
XX, contexto geral e contexto brasileiro. Em relação ao contexto geral o trabalho é orientado
pelas ideias pedagógicas, no contexto brasileiro pela organização política. Uma curiosidade é
que no programa de 1970 aparece pela primeira e única vez um tópico de história da educação
paranaense. Em 1971, retorna o recorte temporal do Renascimento ao século XX, contexto geral e brasileiro. Em 1972 há novamente uma mudança, conteúdos do final do século XIX e século XX, também contexto geral e brasileiro.
De 1973 a 1992, 2º período, já sob orientação da Reforma Universitária regulamentada pela Lei 5540/68, foi implementada uma mudança no sistema acadêmico da então Universidade Estadual de Londrina. Do sistema acadêmico seriado para o sistema de matrícula por
disciplina (créditos) e uma novidade no Curso de Pedagogia a oferta de habilitações4. Nesse
período foram encontrados registros das disciplinas História da Educação I, II e III, que eram
ofertadas semestralmente. Foram consultados 24 programas.
Em relação à História da Educação I a abrangência temporal indicada abarcava da antiguidade clássica aos movimentos de Reforma e Contra-Reforma. Foi proposta na introdução
do trabalho a discussão sobre o “problema da análise histórica em educação”. Em alguns programas a partir de 1982 foi feito um detalhamento desta proposta de conteúdo, “conceituação
de história; o que é história da Educação? – conteúdo, método, fontes e importância”. O tratamento do conteúdo pareceu observar as teorias filosóficas e movimentos culturais e a partir
deles a ideia e a organização da educação.
Na disciplina História da Educação II, a abrangência temporal indicada foi do século
XVII ao século XX, conteúdos do contexto geral da educação. Os conteúdos foram apresentados a partir das teorias e indicação de pensadores considerados de referência desse período.
Movimentos culturais e seus representantes. A partir de 1982 os conteúdos foram descritos por
século, do XVII ao XX. Cada século indicando o trabalho com “panorama geral”, movimentos
filosóficos e culturais e seus representantes. Já em relação à disciplina História da Educação III,
conseguiu-se um número menor de programas. O único programa HE III de 1973 a 1981 apresentava como objeto de estudo as ideias pedagógicas no contexto geral com abrangência dos
séculos XVII ao XX e a organização da educação no Brasil do século XVI ao XX, a partir de um
enfoque político. A partir de 1982 o objeto estudado na disciplina HE III, foi a história da educação brasileira a partir de uma orientação política século XVI ao XX. Foi observada uma pe-
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quena variação na composição e detalhamento dos conteúdos, o que não alterou a abrangência
temporal e nem a seleção dos temas.
A partir de 1992, 3º período, o sistema acadêmico volta a ser seriado e o curso passa
a oferecer habilitações acopladas, ou seja, uma habilitação nuclear, que no caso do Curso de
Pedagogia da UEL foi a Habilitação para o Magistério das Matérias Pedagógicas no Ensino Médio. No final da segunda série do curso, que estava organizado em quatro séries, o aluno optaria por outra habilitação, as ofertadas na ocasião: Orientação Educacional, Supervisão Escolar,
Magistério para a Educação Infantil e Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
De 1992 a 2004 os programas indicaram que os conteúdos de História da Educação foram tratados em duas disciplinas, História da Educação I e II, respectivamente na 1ª e 2ª séries do
curso. Foram consultados 15 programas.
No que respeita a disciplina História da Educação I, de 1992 a 1998 a abrangência
temporal foi da antiguidade ao século XX, tratando de conteúdos da história geral em educação
e um tópico da educação brasileira da colônia ao “Estado Independente”. Nos últimos dois tópicos o conteúdo geral da educação e a educação brasileira foram tratados concomitantemente.
O conteúdo inicial propunha o estudo das “concepções de história e a História da Educação. A
História da Educação na formação do educador”. De 1999 a 2004, mesmo a ementa indicando
o tratamento da história da educação geral e a brasileira, como nos anos anteriores, o programa apresenta apenas conteúdos vinculados a História da Educação geral propondo conteúdos
da educação primitiva ao século XX sendo o conteúdo introdutório a discussão sobre história e
historiografia. Foi possível observar uma variação na forma de apresentação dos conteúdos,
indicando o que poderia ser a orientação teórica do professor responsável no tratamento dos
temas e o que ele entendia adequado na seleção do objeto a ser estudado. Essa variação não
alterou a abrangência temporal, nem a composição dos “principais temas”.
A disciplina História da Educação II tinha como referência o tratamento da história da
educação brasileira. De 1992 a 1998 iniciava-se a discussão a partir da Educação na república
até a década de 1990, com a discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9394/96. Na maioria dos programas os conteúdos seguiam a orientação política. Há ao que parece, um tratamento do ideário educacional, dos movimentos “ideológicos”. A partir de 1999, a
disciplina passou a tratar da História da Educação Brasileira desde a Colônia. Assim, a partir
deste ano as duas disciplinas, mesmo não tendo sido alterada as ementas, “dividem” a apresentação dos conteúdos de História da Educação no curso, da seguinte forma: na 1ª série História da Educação Geral da antiguidade ao século XIX; na 2ª série a História da Educação
Brasileira da colônia ao século XX década 1990.
Do conjunto de documentos analisados, ao todo 56 programas foi possível perceber,
mesmo considerando que no limite deste trabalho a análise seja ainda inicial, algumas características das propostas da disciplina História da Educação. Em relação a nomenclatura, a única
alteração identificada foi a indicação numeral a partir de 1972, de História da Educação para
História da Educação I, II e III até 1992 e História da Educação I e II de 1992 a 2004. A História da Educação esteve presente desde a implantação do Curso situada nas séries iniciais. Ela
compunha os chamados fundamentos da educação. O curso apresentava uma composição curricular em que as disciplinas vinculadas aos fundamentos da educação vinham num primeiro
momento e depois as didáticas ou metodologias e os estágios.
Quanto às temporalidades, no período em que a História da Educação Brasileira figurava como apenas um tópico, tratava-se em quase todo o percurso da disciplina, os conteúdos da
história geral da educação, da educação primitiva ao século XX. Mesmo depois da inserção mais
extensa em termos de carga horária dos conteúdos da História da Educação Brasileira continuou-se tratando a história geral da educação da antiguidade ao século XX e a história da educação brasileira do século XVI ao XX. Figurou mais recorrentemente a organização dos conteúdos
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pela temporalidade política e dos marcos instituídos pela elaboração das “ideias pedagógicas”. A
partir de meados da década de 1980 e na década de 1990 percebe-se uma ênfase na organização sócio-econômica na análise do contexto, e a partir desta a apresentação da organização
educacional. Estabeleceu-se em alguns programas como marcos as mudanças na organização
política, as reformas educacionais propostas pelo governo, e os movimentos educacionais dos
quais resultaram propostas sobre a organização escolar ou pedagógica.
Esteve presente nos programas da disciplina História da Educação no período investigado a prescrição do trabalho a partir das grandes sínteses tanto no tratamento da História Geral
da Educação quanto no da História da Educação Brasileira. A descrição deste quadro de prescrições para o trabalho com a História da Educação permitiu a elaboração de um panorama dos
conteúdos e temporalidades assumidos como indispensáveis, pelos professores à época, para a
formação do pedagogo, e abriu ao mesmo tempo um campo vasto e ainda não explorado de
investigação sobre o ensino de História da Educação e a sua história.
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1

A Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina foi criada pelo Decreto n° 2568-A de 25
de janeiro de 1956, publicado no Diário do Estado n° 267 do mesmo mês e ano, foi autorizada a funcionar pelo Decreto n° 43143, de 03/02/1958. Em 28/05/1960, pelo Decreto 29.916 publicado no Diário
Oficial do Estado n°70, foram criados os cursos de Pedagogia e Didática. O Curso de Didática permaneceu apenas nos anos de 1962 e 1963. Não funcionou mais a partir de 1964 como curso autônomo, de
acordo com orientação do Conselho (Parecer n° 292), as matérias pedagógicas passaram a fazer parte
do Curso de Pedagogia. O Curso de Pedagogia é autorizado pelo Decreto Federal 50.628 de 19/05/1961.
Inicia suas atividades em 01/03/62. Seu reconhecimento se deu pelo Decreto 62.170 de 25 de janeiro de
1968. A Fundação Universidade Estadual de Londrina – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno com
sede no campus universitário, foi instituída pelo Governo Estadual pelo Decreto n. 18.110 de 28 de janeiro de 1970 e oficialmente reconhecida pelo Decreto Federal n. 69324 de 07 de outubro de 1971.
(Fonte: Arquivo Geral da Pró-Reitoria de Graduação / UEL e Arquivo do CDPH – Centro de Documentação e Pesquisa Histórica / Depto História / CLCH Centro de Letras e Ciências Humanas / UEL).
2
Neste texto, com base na documentação analisada, entende-se Sistema Acadêmico como a organização das atividades acadêmicas vinculadas aos cursos de graduação, a saber, forma de matrícula, organização curricular, sistema de avaliação, promoção e retenção.
3
Fonte de pesquisa: Programas da Disciplina História da Educação. Arquivo Geral da Pró-Reitoria de
Graduação da Universidade Estadual de Londrina. Coleta de dados realizada nos anos de 2005 e 2011.
4
Habilitações ofertadas: Informação do setor de documentação ano de 1973: Orientação Educacional;
Supervisão Escolar; Administração escolar escolas de 1º e 2º graus; Ensino das disciplinas e atividades
práticas dos cursos normais. Informação do catálogo geral dos cursos de graduação da Universidade
Estadual de Londrina – 1982/1983: Orientação Educacional; Supervisão Escolar 1º e 2º graus; Administração escolar escolas de 1º e 2º graus; Magistério das matérias pedagógicas do 2º graus.
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Resumo: O património histórico edificado, a ideia da sua defesa, conservação e salvaguarda,
isto é, a sua valorização e o desejo de preservação, são aqui pensados a partir da reflexão
sobre a instrução nacional portuguesa. Indissociáveis da afirmação do Estado-nação, educação
e património associam-se na tarefa de construir a memória e a identidade dos jovens escolares.
Os discursos pedagógicos, entre a segunda metade do século XIX e meados do século XX,
fornecem-nos uma matriz de pensamento que permite colocar a hipótese de que os discursos
veiculados aos valores patrimoniais, durante a experiência escolar dos alunos liceais, se
traduzem numa dinâmica de identificação entre o conhecimento do passado nacional como
conhecimento de si. De que modo o gesto educativo moderno se apropria da herança cultural
para desenhar uma identidade para os seus alunos, e de que modo essa forma de subjetivação
se transmuta num sentimento de pertença que institui o desejo incontestado de perpetuar
objetos da memória constituem as questões centrais que aqui nos instigam a pensar
historicamente a educação.
Nota Introdutória
Entendemos a valorização e apropriação da herança pelo discurso pedagógico, no âmbito do
desenvolvimento de uma ideologia educativa (Ó, 2003), decorrente dos movimentos que
sustentam a necessidade de uma “Educação Nova” articulados com o Estado-Nação. Tanto o
monumento histórico como a modernidade pedagógica estão associados à emergência e
afirmação daquele: a) no que concerne ao património arquitectónico, sensivelmente a partir da
Revolução Industrial, este assume-se um conjunto de bens materiais de valor histórico, artístico
e cultural insubstituíveis (Riegl, 1982) e, como tal, imprescindível para a continuidade da
memória da nação; b) no que respeita à modernidade pedagógica, o poder político inscreve a
educação como responsabilidade pública nacional, nomeadamente com a instituição da
obrigatoriedade escolar. A lenta constituição da escola de massas liga-se ao projeto de
formação do cidadão, instruído e virtuoso. Pode dizer-se que a própria semântica da
modernidade, ao mobilizar o passado de um país, assume-se indissociável da construção de
uma identidade nacional, imprescindível para a própria continuidade da memória da nação, que
“permite a consciência do presente e projeta o futuro de uma determinada sociedade”
(Magalhães, 2005: 22).
Legitimada pelos documentos dos vários organismos mundiais, esta herança encerra em si um
objectivo educativo maior: o respeito, proteção e conservação de todo o património cultural da
humanidade. Enquanto espelho (Choay, 2006) no qual contemplamos a nossa imagem e
enquanto produto simbólico da cultura elaborado pela consciência histórica, importa procurar
compreender o modo como os monumentos se viram capturados pela cultura escolar e as
consequências menos evidentes dessa apropriação pelos jovens escolares.

Qualquer desmistificação pode trazer consigo uma outra mitificação.
As riquezas da dimensão estética dispensadas por esse tesouro,
descoberto na sua proximidade insuspeitável, foi proclamada a alto e
bom som, e apresentada demasiado depressa, por abuso, como
inerente ao próprio ser das obras de arte. Na ocasião, ver e saber em
redor de si a densa presença dos testemunhos artísticos do passado e
de hoje, não abre senão um acesso ilusório. (…) É verdade que
existem edifícios que, movendo-se no domínio do sublime, subjugam
no instante. Mas essa eventualidade não é costume. A arquitetura é a
única (…) cuja utilização faz parte integrante de uma relação
complexa e aí participa com as suas finalidades estética e simbólica,
mais difíceis de apreender nos casos dos edifícios históricos órfãos do
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destino prático que lhes deu existência. (Choay, 2006: 200-201)
Invenção da cidadania
A dinâmica de identificação que o discurso da escola potencia na relação que estabelece entre
o aluno e o património cultural é operada a partir de uma transferência do saber para o ser
vinculada aos objetivos da moderna pedagogia. Esta vai definir-se por oposição à tradição e
preconizar o ideal de educação integral, em que o aluno participa pela vontade não apenas na
sua instrução, mas sobretudo na formação do seu carácter (Vasconcelos, 1909). A escola
institui o trabalho dos sujeitos sobre si, com vista ao seu aperfeiçoamento moral, traduzindo-se
na formação pessoal e social, na qualidade de cidadão por vir, instruído e participante da
construção e progresso da sua pátria:
“O ensino público, em todos os seus ramos, deve ter em vista formar
homens capazes de compreenderem os interesses gerais da
humanidade e os especiais da nação portuguesa, de lhes
subordinarem os interesses puramente individuais e de contribuírem
pela sua ação, em qualquer domínio da atividade humana, para o
bom funcionamento e progresso social.” (Coelho, 1911: 129)
A apologia do ensino integral e a atitude reacionária contra a “decadência geral” e “a
desnacionalização pelintra de todo um povo” (Ortigão, 1896: 109) vão caracterizar a
discursificação pedagógica sobre a importância da relação entre a educação e o património.
Para Ortigão “é pelo culto da arte”, diz, “que a religião da nacionalidade se exerce” (1896: 10 e
172). A crença de que o “nosso povo (…) desaprendeu de ver a obra artística do seu passado, e
nem sequer levanta os olhos para os seus mais comunicativos monumentos, que ninguém lhe
explica, que ninguém o ensina a compreender e a amar” (1896: 151), está na génese da
necessidade que a cultura escolar teve em capturar a herança cultural para projetar um ideal de
aluno-cidadão. Aqui está patente a construção de uma imagética nacionalista, associada a um
sentimento de amor à pátria que deverá definir os sujeitos e pautar a sua ação:

Qualquer que seja a posição de um individuo perante uma sociedade,
adivinha-se sempre a presença de um país, que deve residir em todas
as nossas atividades, no desinteresse de nós próprios, e cujo sucesso,
que se pretende atingir, deve estar seguro de antemão no interesse
nacional. (…) Há no amor da pátria, que o tempo não cansa, nem
muda de aspecto, um enriquecimento que vive permanentemente na
segurança individual e que não cessa de atingir e admirar todos os
acontecimentos que confirmam a ideia de solo pátrio, que não pedem
mais que sentir a felicidade de ficar no que se é, amando a sua
tradição; (…) Esse sentimento vive do nosso esforço, para entrar no
heroísmo, fazendo a união do ser humano com o berço que o viu
nascer e que, apesar dos atos separados e independentes, não
precisa de qualquer estímulo para ser sentido, nem pode ser
quebrado por nenhuma crise, porque se liga à natureza espiritual do
lugar à qual a nossa natureza se incorpora e evoluciona. (Oliveira,
1931: 178-179)
A tópica do nacionalismo vai enraizar-se no intrincado de objectivos pedagógicos no sentido de
formar “elementos da vida e de progresso, e não corpos inertes ou agentes de dissolução”
(S.A., 1929: 96). Se “a educação tem por fim facultar a cada indivíduo a maior cultura e o maior
desenvolvimento mental possíveis, de forma a obter a maior cultura e a maior eficiência
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sociais”, ela assume-se como “instrumento de progresso” (Tôrres, 1929: 330). O conhecimento
do passado e, com ele, da herança – “pela sua presença de objecto metafórico” (Choay, 2006:
19) – permitiram à instituição escolar transformar-se “num elemento central do processo de
homogeneização cultural e de invenção de uma cidadania nacional” (Candeias, Nóvoa &
Figueira, 1995: 13 e 23).
Conhecimento de si
Na formação do aluno-cidadão, a nova gramática escolar que identifica o dever de estudante
com o dever de patriota (S.A., 1929), vai tomar a noção de cultura para mobilizar o
conhecimento do passado na formação dos jovens. Conotando-a com a cultura nacional, é
instituída como uma das finalidades do ensino liceal e secundário: a consecução da “cultura
geral do espírito e até o decoro da nação” (Decreto de 22/12/1894). De facto, a sua
necessidade e premência confunde-se com a própria história da nação, patente na importância
atribuída aos objectivos do ensino de disciplinas como Língua e a História Pátrias:

Efetivamente, sem conhecimentos históricos, não há verdadeira
cultura. Como é que alguém, sem ter a consciência do passado, sem
fazer uma ideia da evolução da humanidade, poderá ter a
compreensão dos fenómenos sociais? (…) No ensino do português e
da história (…) é preciso não esquecer que o ensino deve ter uma
feição acentuadamente nacional, deve ter um cunho profundamente
patriótico; é o ensino secundário que mais nenhum outro pode e deve
dar coesão e grandeza, e portanto solidez e elevação, à alma
nacional. (S.A., 1929: 99-100)
A história foi entendida como “uma das disciplinas fundamentais (…) pelo seu excepcional valor
cultural”, na medida em que condensa em si “a política, a sociologia, a ciência, a moral, a arte,
a filosofia, a religião, toda a vida humana enfim, no seu aspecto dinâmico e evolutivo” (Tôrres,
1929: 353-354). Focada na construção de capital cultural (Bourdieu, 1989) e na exaltação da
memória da nação, foi através dela que a escola capturou o património histórico para dotar o
aluno de um passado – individual e coletivo.
Pelo estudo e pela contemplação, esta herança convida a comungar do sentimento de pertença
baseado numa “essência trans-histórica” (Hauser, 1973), numa concepção presente do valor
patrimonial, cuja universalidade possibilita a apropriação do adquirido histórico. O passado
materializado apresenta-se no discurso pedagógico como:

factor de anulação da «distância temporal», gerador de um
movimento de aproximação, de identificação e de intropatia que,
situando-nos no fluxo do tempo, nos conduz à compreensão da
comunidade da condição humana e da solidariedade do esforço dos
homens, criadores de Cultura (…). a História não é essencialmente a
ciência do passado irrevogavelmente morto, mas a ciência da vida
que, pela Cultura, se transmite e se expande. (…) garantia de um
retorno às próprias coisas, onde todo o saber construtivo se origina.
(Abreu, 1972: 146-147)
Esta aproximação é conseguida pela apreensão da configuração de significados com que o
edifício se apresenta aos sujeitos. Os monumentos representam um testemunho de valor
incontestável, universal, merecedor de deleite, contemplação e apreciação. Por outro lado,
impelem a reconhecer e constatar um conjunto de premissas que fazem já parte da sua
memória histórica, tornando-se elas próprias constitutivas do eu do sujeito:
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Ter a consciência do que se foi, do que se é e do que se tende a ser, é
indispensável para se andar na vida sereno de ânimo e com passos
firmes (…) Um povo que ignora a sua história e os elementos de toda
a ordem que o constituem, diz o Sr. Dr. Leite de Vasconcelos, não
pode ter ideal. E um povo sem ideal é como se estivesse morto
(Coelho, 1926: 287)
Uma vez que “o passado em si é incompreensível e amorfo” e que “assume significado e forma
apenas quando relacionado com um determinado presente” (Hauser, 1973: 271), o aluno
inteligibiliza o património, enquanto objecto metafórico e simbólico, testemunho vivo de uma
memória e de um ideal. A intemporalidade destes “templos de arte, que falam de glórias
passadas, como se vivas fossem” (Barros, 1915: 378) transmuta objetos da memória em bens
culturais. Constituindo produtos manufaturados pelo homem, memória e cultura confundem o
conhecimento do passado com o conhecimento de si.
Relíquias que persistem no presente, retratam a “história no seu estado objetivado, quer dizer,
a história que se acumulou ao longo dos tempos nas coisas”, e permitem “a história no seu
estado incorporado” (Bourdieu, 1989: 82), isto é, a naturalização de premissas que ligam uma
pertença individual ao colectivo. O processo de contemplação-compreensão autoriza pensar a
sua apropriação pela educação como veículo de construção de identidades: “O capital cultural é
um ter que se tornou ser, (…) que se fez corpo e tornou-se parte integrante da ‘pessoa’, um
habitus” (Nogueira & Catani, 2007: 74-75). Este “ter que se tornou ser” é conseguido por meio
do conhecimento da história, mas também pela aproximação afetiva que a apreensão estética
possibilita:

É sempre difícil, pela idealização abstrata, gizar nitidamente no
intelecto do público a imagem vasta e complexa dum grande edifício.
E as extensas delineações verbais, por mais detalhadas que sejam,
não bastam para a fixação impressiva dum monumento heterogéneo,
como a Batalha. Eu julgava ter a noção exata do imponente edifício. E
todavia senti-me surpreso e deslumbrado, quando, pela primeira vez,
tive ensejo de o contemplar (Gonçalves, 1929: 377)
Concebemos que a “educação estética por meio do estudo dos elementos da arte é um recurso
muito moderno da nossa educação nacional” (Vasconcelos, 1916: 293), porque faz operar corpo
e alma dos alunos no constante diálogo entre sensibilidade e razão em que a compreensão dos
monumentos se inscreve. Através da apreensão cognitiva e estética destes, o aluno estabelece
uma relação com a herança, onde o conhecimento da história da nação se identifica com o do
passado de cada um e de todos. Esta “educação sentimental da arte”, “apanágio comum de
todos os homens que vivem em sociedade” (Gonçalves, 1929: 378), permitiu à educação
influenciar a opinião e a conduta da sociedade, inculcando nos alunos um capital cultural
impregnado de valores morais. A presença dos edifícios históricos educa a consciência e
memória históricas como conhecimento do passado, mas também como projeto de futuro.
Na medida em que o monumento histórico expõe o evidente, inquestionável e indiscutível, que
garante a mobilização social da nação, é então que a natureza do gesto educativo pretende
objetivar a construção de significados de acordo com um habitus patrótico (Ó, 2003). A
educação patrimonial assegurou ainda a continuidade histórica da nação ao inculcar nos jovens
a ideia de um todo que os constitui; promoveu discursos de valorização desses testemunhos
materiais e a crença no seu valor imaterial identitário, desencadeando o desejo da sua
conservação e eterna permanência. De facto, assemelhando-se a uma bandeira nacional, o
culto dos monumentos apresenta-se como princípio orgânico de homogeneização de diferentes
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perspectivas confluindo numa única tão universalmente reconhecida que não necessita de
discussão.
Indiscutível e estranha
De que forma estabelecemos uma relação com a herança cultural? O que é ter? A oração de
sapiência de Outubro de 1855, proferida em latim na ilustre solenidade da sala dos atos
grandes da Universidade de Coimbra é acerca do valor da ciência e do conhecimento. Proferida
pelo médico de Coimbra, António Joaquim Ribeiro Gomes d’ Abreu escolhe a história como
transmissor de uma mensagem central: enquanto cultivou a sabedoria, Portugal foi próspero.
“Proponho-me demonstrar esta verdade com mais largueza e diligencia, se lograr,
humanissimos ouvintes, conseguir vossa benevolência e benigna atenção” (Abreu, 1880: 458).
Se versa sobre ciência e conhecimento, a sua lição é reveladora do tópico da herança cultural.
No discurso, a herança cultural é “as fortalezas tomadas e conquistadas, os acervos de inimigos
feridos e mortos” (Abreu, 1880: 459); os presídios destruídos, as praças de guerra e cidades
arruinadas; as igrejas fundadas por Afonso Henriques sobre as quais o autor pergunta: “estes
monumentos venerandos não atestam, por ventura, não só o estudo das boas-artes, e
conseguintemente o das sciencias (…)?” (Abreu, 1880: 460); é igualmente o pinhal de Leiria e a
Universidade de Coimbra; é o mosteiro da Batalha, “admiravel epopêa de marmore” (Abreu,
1880: 463). É João das Regras, que edifica, sob a força de lei, as convicções necessárias à
liberdade da pátria; é o conjunto de naus sobre os mares e a temeridade dos homens sobre as
naus: “Eis aqui donde proveio aquella grande gloria, illustres Academicos! Foi da cultura das
sciencias, da religião, da fé; quer dizer, da sabedoria.” (Abreu, 1880: 465). É um grupo de
heróis, Vasco da Gama, Pedro Hispano e, acima de todos, Camões. É tanto um património
material quanto espiritual, à custa do sangue, do sonho e da morte. É difícil conceber qualquer
avanço na nossa ideia contemporânea de património nestes últimos 160 anos, na ideia de ter.
Não é a estranheza de os nossos antepassados do século XIX pensarem assim; é nós
pensarmos com os mesmos pressupostos que se constitui como a nossa estranheza. Herdeiros
dessa herança, não a revolucionámos, estabilizámo-la. Essa herança inquietante é também a
idealização de tudo o que acabou:

Desappareceu então a sabedoria, que nos havia constituido senhores
e dominadores de tantas e tão vastas regiões, desapareceu o numen
tutelar das sciencias e das lettras, que investira de purpura regia o
povo portuguez ante o conspecto [presença] de todas as nações do
mundo. Deixou de fazer parte do estudo da theologia a meditação dos
livros sanctos; pereceu imediatamente a philosophia, que ligada á
mathematica dirige o entendimento na inquirição dos segredos da
natureza. Acabou o amor da arte Nautica (Abreu, 1880: 467).
Tudo o que acabou resplandeceu entretanto noutros lugares, a favor de outras nações, como se
um movimento de translação tivesse deslocado o nosso imaginário grandioso para o ponto
estrangeiro e tivéssemos ficado no mapa apenas com o traço pontoado dessa transferência.
Pois nesses hiatos por preencher, nessas lacunas dos traços brancos, habita, para o autor, a
ignorância, filha do desprezo, e a decadência. Nenhum maniqueísmo nesta formulação, antes
um desafio. Gomes d’ Abreu confia o seu discurso aos jovens, para se aventurarem; os
portugueses são, como ele diz, poucos e pobres mas “não eram mais em numero, nem mais
opulentos em riquezas os que fundaram o imperio portuguez. O trabalho tudo vence; e, como
temos de andar muito, é necessario não parar”. Ou, como diz ainda, “não nos condemnemos
nós mesmos ao esquecimento” (Abreu, 1880: 470). A oração termina com o incitamento aos
presentes porque a vida humana é curta, embora a glória seja eterna.
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Bernardino Machado, numa das muitas intervenções públicas, fala do que deve ser o programa
do ensino: “a eschola tem de ensinar como se ha de proceder na natureza e como se ha de
proceder na sociedade; tem de definir a liberdade que pertence ao homem perante as forças
physicas, e a liberdade que lhe pertence perante os direitos de seus similhantes” (Machado,
1883: 42). Fala de uma obra “patriótica”, a da construção do operário, do homem e do cidadão,
isto é, do homem integral que, desde meados do século XIX, nos não deixou mais. Tornou-se
evidente que esta construção do homem visa alcançar a “felicidade”.1 E que o governo da
felicidade dos homens pressupõe o convencimento sem reservas destes, a sua anuência
incondicional em face das “resistências”:

Não basta que a instrucção com a educação que a acompanha
tenham arrancado ao homem as resistencias que podiam oppor-se
para desgraça d’elle ao progresso social, não basta que o homem se
haja convertido num instrumento docil nas mãos da sociedade pela
sua communhão nas idêas e nos sentimentos que intimamente a
constituem; é indispensavel que elle, acto contínuo, se torne activo,
capaz de se governar a si e de accrescentar uma componente de
força na vida solidaria da nação (Machado, 1883: 45).
Homem e cidadão são não tanto uma condição mas “profissões”, de acordo com Bernardino
Machado. A ideia de que o edifício da instrução está muito para lá do gesto de receber
conhecimentos, é eloquentemente alimentada por A.A. da Fonseca Pinto. Este autor,
escrevendo sobre a vontade de homenagear o político Joaquim António de Aguiar, por três
vezes chefe do governo e promulgador da célebre lei que extinguiu todas as casas das ordens
religiosas regulares em 30 de maio de 18342, sugere que se construa não um monumento mas
uma escola. Ouçamo-lo quanto à razão de fundo: “A soberba coluna de bronze, embora fundida
com canhões do inimigo (…), póde ser prostrada por terra em dia de revolução: a modesta casa
do ensino popular, como a arca mystica de Noé, ha de sobrenadar no mais sacudido
cataclysmo.” (Pinto, 1889: 611).
Mais à frente diz o seguinte: “Não ha sombras que a luz não dissipe; e a sombra que póde
offuscar a liberdade, e escravizar o homem, é a ignorancia. A instrucção porém esmagará a
ignorancia e, aonde ella chegar, ha de a liberdade vencer” (Pinto, 1889: 612). A frágil instrução
de meados do século XIX, que lutava contra salários baixos dos professores, ausência de
espaços e de condições e sobretudo contra a desconfiança das famílias para que estas
libertassem da sua tutela as crianças e as entregassem a uma inteiramente nova – gesto
radicalmente novo – veio a tornar-se no decorrer do século XX, uma via indestrutível, como
Fonseca Pinto predisse, indestrutível e ligada às ideias de liberdade, autonomia e amor à pátria.
Fernando Catroga relembra-nos que são os conceitos de pátria e de patriotismo que alimentam
“a nova ideia de nação política e de Estado moderno e, não o contrário” (Catroga, 2011: 18).3
Os discursos, que são práticas em potência, estão impregnados da ideia de patriotismo e, no
caso de Portugal por razões históricas, eles são ainda potenciados por acontecimentos como
invasões estrangeiras, a questionação do papel de Portugal no conserto internacional e as
ingerências das potências que disputam os farrapos mal cosidos do império colonial.
O professor catedrático de teologia Francisco Martins, na abertura do ano letivo de 1890-91,
dedica um sermão às relações entre religião e patriotismo. Sacerdote, professor e português,
como se apresenta para dissertar sobre o tema, traça um historial dos entrelaçamentos entre a
vertente religiosa e a pátria. Se bem que o papel consignado à Providência nos apareça como o
mais deslocado, todo o restante conteúdo enforma a aprendizagem dos escolares de então e –
sem surpresa – de nós próprios, descontando os efeitos retóricos do momento:
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“A patria, a sociedade civil de que somos membros, ou antes filhos e
sustentaculo, é digno objecto da nossa dedicação e dos nossos mais
generosos e heroicos sacrificios. (…) É por designio paternal da
Providencia que permanecemos indissoluvelmente unidos ao paiz, á
nacionalidade, para constituir o estado, e fazer d’elle uma grande
familia, um povo de irmãos, livres, unidos e leaes. Assim o amor da
patria brota espontâneo, tem sua raiz na consciencia humana, parte
de nossa natureza, manifesta-se e desenvolve-se no ambiente dos
estados politicos.” (Martins, 1892: 5)
É a partir do sentimento de pátria “que comunidades e grupos narram a história que os filia e
identifica (e os constrói), como se de famílias alargadas (e de grupos etnoculturais) se tratasse”
(Catroga, 2011: 12). Volvemos ao púlpito de onde emanam as palavras do teólogo: “A patria é
pois alguma coisa que fórma parte de nós mesmos, a que devemos quasi todos os affectos
purissimos que modelam e nutrem o nosso espirito, ao passo que nos ligam ás multiplices
espheras sociaes em que a nossa actividade se desenvolve” (Martins, 1892: 6).
Se nessa pátria de todos os portugueses, é Camões que os precede a todos, o que significa
ele? Na mesma sala dos atos grandes da universidade de Coimbra, Augusto Filipe Simões
defendeu que o autor da grande epopeia lírica portuguesa, Os Lusíadas, transcende as nações.
“Os grandes espiritos, os genios immortaes, que por seus escriptos instruem ou deleitam ou
aperfeiçoam os outros homens, não têm uma só pátria, não pertencem a uma só familia, não
vivem numa só epocha; a sua pátria é o mundo, a sua familia a humanidade” (Simões, 1880:
514). E a obra de Camões trata do desvelamento do mundo que as navegações, laboriosamente
preparadas, permitiram. Augusto Simões destaca as viagens por mar como particularmente
felizes no conhecimento da natureza, obrigando os medos de outrora e os mitos que os
construíam a recuarem para a sua própria obscuridade. O trabalho de preparação das
navegações são resultado de “uma convergencia de forças collectivas, um largo cabedal de
sciencia e experiencia acumulados”, movendo-se “pelo amor da patria”, e pela ideia de que, no
passado, foi possível trabalhar para colher, situação difícil de ser compreendida “a uma geração,
que só attende ao seu proprio gozo e que não hesita em comprometer, a troco de bens
ephemeros e apparentes, a felicidade das gerações vindouras” (Simões, 1880: 519). Esta
herança, conquistadora, sabedora e gloriosa, foi sendo celebrada por muitos milhares de
navegantes e soldados regressados das viagens, misturada de elementos míticos e cantada
popularmente: são, diz o autor, os elementos primitivos de Os Lusíadas. A obra é a fixação da
grande identidade de um pequeno país muito cedo tornado independente e, como refere
Eduardo Lourenço, estranhamente estável a partir de meados do século XII.4
Podemos dizer que Camões é o maior dos portugueses, na medida em que ele soube
transcender a sua pátria. E os feitos maiores dos navegadores, que tiveram de transcender as
fronteiras de Portugal, são-no na medida em que são feitos por portugueses: “O Oceano, a
mais larga de todas as vias que no seculo XV conduziram á renascença, foi Portugal quem o
patenteou aos outros povos da Europa.” (Simões, 1880: 519). Que é o mesmo que dizer: um
português, ao saltar a fronteira da sua origem política, ergue-se como bandeira maior da sua
pátria, pelo que fez fora dela; ou de outra forma ainda: os feitos dos portugueses são grandes
na medida em que são de portugueses, mas cometidos longe do seu país. Eis, bem resumida,
uma herança como modo de ser que não nos abandonou: um destino grandioso está à nossa
espera na exata proporção da nossa pequenez.
Francisco Augusto Corrêa Barata, evocando outras figuras históricas, conde D. Henrique,
Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, D. João de Castro, entre outros,
utiliza os epítetos do valor, da pertinácia, da ousadia, do génio da conquista, da coragem e da
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absoluta integridade para os caracterizar (Barata, 1880: 574). Contudo, nem a Providência
evitou o desaparecimento de “tantas gerações heroicas” e viu “immergir subitamente um paiz
inteiro do maior auge de grandeza e poderio na mais profunda fraqueza e indigencia” (Barata,
1880: 575). A segunda metade do século XIX é frequentemente, uma reflexão amarga, de
revolta em relação ao estado presente e de busca de uma justificação na glorificação do
passado para a pergunta que se impõe: seremos viáveis?
Glória, apogeu e grandeza ficam inscritos no livro das maiores façanhas. Uma forma de ser que
corresponde a uma idade maior do povo português e que parece determinar qualquer
comparação futura, diminuindo-o para sempre e comparando-o sem cessar. Muitas razões
houve para os empreendimentos. O infante D. Henrique pensa nas riquezas do oriente. Mas
“animava-o sobretudo o amor da patria, porque elle sabia que era a união do Tejo com o
Ganjes, da Europa com a Asia, que havia de immortalisar o nome portuguez” (Martins, 1881:
479). Da grandeza é testemunho maior “o templo verdadeiramente sumptuoso e bello de
Sancta Maria de Belem” (Cunha, 1881: 528). A ligação dos feitos ao amor da pátria é um dos
tópicos mais generalizados para entendermos a sedimentação da necessidade da conservação
das coisas do passado. Os objetos que resistem com o tempo encarnam qualidades humanas,
uma alma coletiva, isto é, o ter é igualmente ser e ser reenvia a nossa vitalidade para trás de
nós como exemplo e fonte de inspiração; e prolonga-a para o futuro como desejo de
perpetuidade.
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1
“Multiplique-se por toda a parte o ensino primário; diffunda-se como tão expressivamente se diz.
É o baptismo social de todo homem moderno. Ha um mínimo de saber, umas certas noções das cousas,
um poder de reflexão, uma quantidade de aptidões, que constitue, o fundamento do homem moderno, o
fundamento portanto das sociedades modernas. Nesse fundamento assentam a felicidade individual e a
felicidade publica.” (Machado, 1883: 43)
2
O relatório de Joaquim António de Aguiar rezava assim: “Está hoje extincto o prejuizo, que
durou seculos, de que a existencia das ordens religiosas é indispensavel á religião catholica e util ao
estado; e a opinião dominante é que a religião nada lucra com ella, e que a sua conservação não é
compatível com a civilisação e luzes do seculo, e com a organisação politica que convem aos povos.”
3
“…a evolução da linguagem política indica que foram a ideia de pátria e o ideal de patriotismo
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que alentaram, ideologicamente, o movimento que, como sentimento, alicerçará a nova ideia de nação
política e de Estado moderno, e não o contrário, precedência que, contudo, não invalida que este último
não tenham procurado promover (sistema educativo; serviço militar; impostos; sistema judicial) um
renovado patriotismo comum, isto é, um «patriotismo nacional» abstracto, tendo em vista transubstanciar
não só os indivíduos em cidadãos, mas também a população em «povo», demarcando , em simultâneo, os
«nacionais« dos «estrangeiros». (Catroga, 2011: 18)
4
“Ainda hoje, olhando o mapa da Península Ibérica, ocupado quase todo com a grande mancha da
Espanha, custa a perceber como só o pequeno rectângulo português se constituiu e, sobretudo, perseverou
ao longo de oito séculos como uma nação politicamente independente. E, com este estatuto, um dos mais
antigos e coerentes estados da Europa. Compreende-se mal que o pequeno reino de Portugal do século
XII tenha resistido ao destino comum de todos os pequenos reinos da Ibéria, seus contemporâneos ou
anteriores, como os reinos de Aragão, de Castela e Leão, ou do condado da Catalunha, incorporados com
o tempo à «grande Espanha».” (Lourenço, 2011: 17)
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Introdução
Este artigo discorre sobre o atendimento e educação das crianças de zero a seis anos
nos séculos XIX e XX, tem como objetivo analisar as concepções que perpassaram a educação
da criança de zero a seis anos nesta historicidade, bem como a relação família e escola construída nesta trajetória.
A abordagem da pesquisa é qualitativa com revisão bibliográfica composta por autores
que investigam o atendimento à criança e a relação entre famílias e escola construída historicamente como Rago ( 1985), Neder (1984), Cunha (2003), Kuhlmann (2003), Kramer (1992)
entre outros que subsidiassem o tema.
O texto organiza-se da seguinte maneira: Inicialmente apresentaremos as ações de
cuidado e educação da criança na sociedade brasileira no século XIX e a concepção de assistência cientifica que influenciou ações e práticas envolvendo a participação das famílias. Posteriormente no tópico “A criança e sua educação no século XX”, apresentaremos a materialização
de mudanças relacionadas à legislação, atendimento e educação, resultantes da defesa de criança como sujeito de direitos, o que teve como consequências, o investimento em educação
que primasse pelo desenvolvimento integral e valorização das famílias. Nas considerações finais, refletimos acerca dos avanços ou heranças desta construção que é política, econômica,
histórica e cultural.
Convidamos o leitor para refletir acerca da construção desta relação família e escola,
com vistas a compartilharmos conceitos, superações e possibilidades de novos estudos acerca
da Infância e Famílias no contexto da Educação Infantil.

2.As primeiras ações de cuidado e educação da criança no Brasil
A Educação Infantil, como etapa de ensino, transitou entre práticas de assistência e
educação. Expomos, aqui, as primeiras intervenções oficiais do Estado voltadas à educação das
crianças e suas famílias, além daquelas que resultaram em ações a partir da década de 1990 no
Brasil.
Ao escrever sobre a Educação Infantil, Rui Barbosa propõe que os jardins-de-infância
funcionariam como laboratórios de escolas de formação de professoras entre 16 e 25 anos preparando a mulher para, futuramente, exercer a maternidade. Este teórico, defendia a educação
da infância como necessária à preparação das crianças para as escolas elementares e para a
formação familiar. Embora houvesse, no país, um sentimento de preocupação com a infância,
os Pareceres redigidos por ele não foram implantados na educação (NASCIMENTO 1997, p. 7).
As primeiras intervenções que demonstram preocupação com a educação da criança no
Brasil integram o contexto de transformações do final do século XIX ao início do século XX,
quando a sociedade brasileira é permeada por mudanças ideológicas, materializadas nas relações econômicas, culturais e sociais inauguradas pelo Governo Republicano.
As primeiras iniciativas que possibilitaram o acesso à criança de zero a três anos, segundo estudos de Kuhlmann (2003), ressaltam o fato de que, no Brasil, a primeira creche pública surgiu em 1899, assim como a Fundação do Instituto de Proteção à Assistência e Infância,
neste mesmo ano. A creche visava atender aos filhos de operárias da Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro, e o Instituto viabilizava ações relacionadas à saúde e à preservação da
criança. O primeiro jardim-de-infância foi construído em 1896, anexo à Escola Normal Caetano
de Campos, em São Paulo. A finalidade desses espaços era a de ser campo de estágio para estudantes das Escolas Normais, além de oferecerem assistência e higienização preventiva às crianças de classes menos favorecidas.
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Ainda segundo Kuhlmann (2004), as primeiras intervenções situadas no final do século
XIX e início do século XX exaltavam a assistência científica como medida de combate à miséria,
de modo a atender à população e priorizar a infância. Tais medidas justificavam-se, ideologicamente, como ações necessárias ao desenvolvimento do país e à prevenção de futuros problemas sociais relacionados aos menores, registrando-se, a partir de 1870, a influência de médicos
que orientavam ações higienistas nas práticas educativas da criança. Cabe afirmar que reconhecemos o ato de cuidar implicado no educar; compreende-se, desta forma, que as ações de
assistência e educação não se desvincularam.
A extrema valorização da educação assentada em bases científicas relacionava-se aos
ideais da intelectualidade brasileira, representada por grupos de políticos dispostos a desenvolverem ações que superassem “um Brasil” rotulado como habitado por ex-escravos e analfabetos. Iniciava o processo de industrialização e urbanização das cidades e, com isso,
materializavam-se a construção de praças e parques públicos, palácios e a inauguração de escolas de formação de professores. Tais mudanças refletiam novas formas de pensar as relações
entre o homem e o projeto de modernização da sociedade e a crença na valorização extrema
da ciência, o que se denomina cientificismo1 (NAGLE, 1976).
As mudanças relacionadas à urbanização priorizavam, essencialmente, as condições de
vida da elite brasileira, representada por ex-senhores, comerciantes e intelectuais, habitantes
dos grandes centros urbanos. Com relação às intervenções dirigidas às camadas populares, as
ações tinham caráter de assistência médica e preventiva, na tentativa de amenizar as conseqüências da pobreza, como problemas de saúde e combate aos hábitos da população considerados inadequados, como o alcoolismo e a promiscuidade. Atribuía-se ao “pobre” tais
características e a sociedade precisava criar novos hábitos, a fim de adquirir costumes que respondessem ao modelo de desenvolvimento que os grupos hegemônicos buscavam implantar no
país. Daí adviria:
[...] o discurso (médico-higienista, jurídico-político) sobre o pobre que
se elabora na virada do século XX com base na contraposição entre
‘trabalhador’ e ‘vadio’. O pobre é identificado com o ‘vadio’ e esta categoria remete justamente ao mundo do não-trabalho: quem não trabalhasse em fábrica ou oficinas de artesãos ou nos serviços públicos,
enfim, no mercado de trabalho formal, era ’vadio’. (VALLADARES
apud SARTI, 2007, p. 40).
Segundo Neder (1994), no período Republicano prevaleceu um “racismo de inspiração
biologista”, fundamentado na Ciência Positiva. A modernização européia, em seu caráter ideológico, impunha valores culturais que influenciavam os demais países quanto à aceitação da
cultura européia, branca, ocidental cristã, superior a todas as demais culturas. Desta forma, a
sociedade brasileira naturalizava a hierarquização sociocultural do “branco”, com argumentos
baseados na ciência, afirmando haver um “determinismo biológico”, que tornava incapazes para
exercerem funções intelectuais os índios e mulatos.
Higienizar não foi uma prática isolada voltada à saúde publica das crianças, mas resultava de um contexto social que tinha como norte as ações orientadas pela ciência que, por
meio de médicos, difundia cuidados, formas de vestir e alimentar as crianças, sendo que a população deveria incorporar tais práticas aos seus hábitos, principalmente a população trabalhadora e, de maneira específica, suas famílias (KUHLMANN, 2004).
As famílias eram orientadas segundo os fundamentos científicos que sustentavam os
discursos preventivos às mães de classes trabalhadoras. Tais informações eram veiculadas por
mulheres que auxiliavam os maridos cujas profissões eram medicina ou cargos relacionados à
política pública.
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As ações voltadas à infância tinham influência jurídico-policial e religiosa, sendo que a
primeira relacionava-se ao cumprimento legal do direito do cidadão, visando que as famílias
internalizassem positivamente a instrução; a segunda caracterizava-se pelo posicionamento da
igreja diante das intervenções direcionadas à população pobre. Esses fatores contribuíram para
a consolidação de uma preocupação para com a infância na sociedade brasileira pautada nos
princípios da ciência e da modernidade (KUHLMANN, 2004).
A medicina exerceu atuação decisiva nos cuidados destinados à infância, por meio de
trabalhos e pesquisas, a fim de que a sociedade alcançasse avanços a partir de uma lógica racional médica e formadora de opiniões que, em alguns momentos, contestava a igreja, a qual
indicava os casamentos consangüíneos como único motivo para a deformidade das crianças,
afirmação diversa da sustentada pela ciência médica.
O médico Moncorvo Filho desempenhou importante contribuição à infância com estudos
na área de saúde sobre o alcoolismo, aborto e infanticídio2 (a morte prematura da criança).
Segundo ele, a superação do problema da mortalidade infantil deveria pautar-se em ações do
Estado, fundamentadas na medicina, que exerceria a vigilância sobre os adultos, considerando
a ignorância dos pais, principalmente a das mães, como fator que deveria ser objeto de preocupação e intervenção oficial. Desta maneira, haveria a superação de tratamentos inadequados
às crianças (GONDRA, 2002).
As ordens médicas e religiosas concebiam a infância como preservação da vida e criticavam a ausência de qualidade dos orfanatos, enfermarias e abrigos destinados às crianças
brasileiras. Moncorvo Filho (apud GONDRA 2002, p. 308-9) argumenta:
[...] uma verdadeira revolução social visando a preservação da infância, [...] com a criação de não pequeno número de obras filantrópicas
[...] no Brasil [...] displicência e desinteresse desoladores, completamente indiferente ao movimento progressista e humanitário.
O autor criticava, ainda, a ausência de políticas públicas de saúde direcionadas à infância, pois os atendimentos eram considerados ínfimos se comparados aos demais países da Europa. Havia o interesse pela superação do atraso social e para isso era necessário defender a
infância com ações preventivas que promovessem o desenvolvimento e o progresso do país.
3. A criança e sua educação no século XX
Nos primeiros anos do século XX ocorreram ações de proteção à criança, como a construção de creches, jardins-de-infância e diversos debates sobre o tema infância e criança. Em
1908, funda-se a primeira creche popular dirigida para crianças de até dois anos e, após um
ano, o Jardim de Infância Campos Sales, no Rio de Janeiro. Tais ações compreendiam o amparo social à criança como investimento para o futuro progresso da nação brasileira (KRAMER,
1987).
As ações para a preservação da infância foram efetivadas em organizações como: (1) a
Associação das Damas da Assistência à Infância, que desenvolvia proteção para a mãe grávida,
incentivo ao aleitamento, à nutrição, vacinação e higienização; (2) o Patronato de Menores,
fundado em 1906 e (3) em 1916, a Assistência de Santa Thereza, que incluía os cuidados com
os enfermos, idosos, famílias pobres e atenção às crianças desamparadas (KUHLMANN, 2004).
A sociedade brasileira, do início do século XX, primava pela reconstrução do espaço impulsionada por novas ideias. Contraditoriamente, porém, convivia com um país que tinha como
herança o período colonial e suas consequentes desigualdades sociais, ocupações desordenadas
e sem saneamento, miséria e doenças. Desta forma, as intervenções oficiais buscavam amenizar as consequências da pobreza, mediante uma política de atendimento que contava com
apoio voluntário. Tais iniciativas amenizavam os problemas sociais sem, no entanto, superá-los.
As intervenções propostas a partir de políticas das primeiras décadas do século XX, sob
a liderança do Estado brasileiro, representam o interesse em construir uma sociedade desen-
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volvida, moralizada e constituída por uma raça forte3. Indiretamente, o Estado não assumia a
responsabilidade de gerir a educação das crianças menores de sete anos, na medida em que
incentivava o voluntariado e as ações de caráter privado, representados por médicos e grupos
de mulheres.
Rago (1985) demonstra como as concepções da equipe médica e de grupos políticos
contribuíram para os discursos e ações voltados às famílias pobres, responsabilizando a pobreza
como causa da ignorância nos cuidados com a infância. A mulher exercia a função de “guardiã
do lar”, devendo ter como compromisso constituir uma raça forte e uma educação disciplinar.
Diante das ideias oficiais veiculadas sobre as famílias, contrapunha-se o movimento operário,
por meio de sindicatos de orientações anarquistas e associações de trabalhadores que denunciavam as severas práticas das fábricas e as condições de pobreza e desigualdade a que estavam
submetidos homens, mulheres e crianças.
Um fato importante para a infância foi a criação, em 1919, por Moncorvo Filho, do Departamento da Criança no Brasil, que desenvolvia ações como: a documentação histórica da
criança no Brasil, amparo à gestante e à criança pobre, execução de leis de proteção à infância,
creches, serviços de exames, entre outros. Havia um movimento em defesa da infância que
visava combater a pobreza, com ações de saúde e educação. Cumpre ressaltar que um dos limites desta concepção de “assistência científica” devia-se ao preconceito em relação às famílias
pobres destas crianças, que exaltava as instituições, sem responsabilizar o Estado pelo insuficiente atendimento à população (KUHLMANN, 2003).
Eventos como o Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, em 1922, cujo objetivo foi
o de discutir intervenções direcionadas à criança, no que diz respeito aos aspectos sociais, médicos, pedagógicos e higiênicos, tiveram importância na defesa da infância (KRAMER, 1987).
Havia uma dicotomia entre o que previa a legislação e o que deveria ser garantido pelo
Estado. Em 1923, regulamentava-se o trabalho da mulher com a exigência de que nos estabelecimentos de trabalho a amamentação, creches ou salas de alimentação existissem nas proximidades como forma de garantir o cuidado materno. Em 1943, com a regulamentação da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), previa-se que em estabelecimentos com pelo menos
trinta mulheres maiores de dezesseis anos deveriam ser construídas creches. Apesar do previsto na legislação, entretanto, poucas empresas cumpriam esta exigência (KUHLMANN, 2003).
O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, defende o direito da criança em
educar-se e prevê “[...] o desenvolvimento das instituições de educação e assistência física e
psíquica às crianças na idade pré-escolar (creches, escolas maternais e jardins-de-infância) e de
todas as instituições pré-escolares e pós-escolares [...]”. (KUHLMANN, 2003, p. 482).
As décadas de 1930 e 1940 registram a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública e, posteriormente, a criação do Departamento Nacional da Criança, em 1940. O departamento possuía maior abrangência em sua atuação, coordenava atividades nacionais
relacionadas à proteção da infância, maternidade e adolescência, com a oferta de serviços como higiene da maternidade, infância e assistência social. Havia ações de caráter médicohigienista, tais como vacinações, combate à desnutrição e estudos de natureza médica. No âmbito da assistência educacional, registra-se a construção de Centros de Recreação em áreas
anexas às igrejas (KRAMER, 1987).
A criação do Serviço de Assistência a Menores, em 1941, atendia crianças e adolescentes abandonados ou que cometiam infrações, em todo o território nacional e tinha como objetivos combater a má influência familiar e formar bons cidadãos. Este Serviço foi extinto por lei
em 1964, quando, seguindo alguns princípios desse modelo, foi criada a Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor.
As famílias pertencentes às classes trabalhadoras foram convocadas pelo Estado para
assumir a responsabilidade com seus filhos como forma de prevenir a criminalidade entre os
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menores. As mães eram solicitadas a “[...] observar os desvios de personalidade de seus filhos
[...]”. Intervenções como estas resultavam da proposta educativa higienista, que conclamava as
ações da família como sustentação e fortalecimento do Estado (CORRÊA, 2003, p. 85).
Em 1942, surge a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que previa o atendimento às
famílias, mães e crianças, atuando no período de 1946 a 1966, exclusivamente com a maternidade e a infância. Conforme a análise de Rosemberg (2003), em ação conjunta com o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Legião objetivava realizar o atendimento em
massa ao pré-escolar, pois havia o caráter político nesta intervenção por parte do governo militar, que amenizando a pobreza, pretendia sustentar e manter a sociedade capitalista. Assim, as
ações e cuidados com a infância eram prioridades.
Kramer (1987) afirma que o atendimento médico preventivo direcionado às famílias das
crianças de classes populares sustentava ideologicamente o Estado enquanto omitia as contradições sociais, pois estas eram apontadas como o “foco do problema” pelas políticas do Estado
em razão da mortalidade infantil e da criminalidade que envolvia as crianças pobres.
As ações do Departamento Nacional da Criança, em 1950, dirigidas às famílias pretendiam que estas pudessem desenvolver atitudes educativas no lar. Ministravam-se palestras,
cursos e exposições que enfatizavam a responsabilidade da mulher na educação dos filhos, partindo do pressuposto de atendimento individualizado à criança. O Departamento Nacional da
Criança encerrou suas atividades em 1960, passando a integrar, oficialmente, a Coordenação
Nacional de Proteção Materno-Infantil, incorporada pelo Ministério da Saúde (KRAMER, 1987).
Aproximadamente dez anos depois, a Lei nº. 4.024/61 estabeleceu o acesso à educação maternal e jardim-de-infância para os menores de sete anos. O contexto que antecede a
LDB de 1961, a partir de 1955, é influenciado pelas ideias inovadoras que demonstram a preocupação com a educação e, progressivamente, com a educação das crianças de zero a seis
anos. As mudanças na sociedade, como o crescimento econômico, o acesso da população ao
emprego e a liberdade de expressar seus interesses refletem-se no campo educacional com o
predomínio da concepção humanista, que defendia a escola pública moderna e previa a organização do ensino (RIBEIRO, 1993).
A Lei nº. 4.024/61 definia: “[...] Ensino Pré-primário composto de escolas maternais e
jardins de infância [...]” (ROMANELLI, 1985, p. 181). Neste momento, a legislação sinaliza progressiva organização do que, posteriormente, seria a educação infantil.
O contexto da década de 1970 é marcado pelo período do regime militar.
A Lei nº. 5.692, de 1971, ampliou para oito anos o ensino de 1º grau, sem definir como
prioritária a educação infantil. Consequentemente, esta etapa da educação restringiu-se às crianças da classe economicamente privilegiada, e a oferta à classe popular persistiu como concessão de cunho assistencial e de caráter compensatório.
Davies expõe os artigos referentes à Educação Infantil:
Artigo 19 § 2º: Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de
idade inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas
maternais, jardins-de-infância e instituições equivalentes.
Artigo 61: Os sistemas de ensino estimularão as empresas que tenham em seus serviços mães de menores de sete anos a organizar e
manter, diretamente ou em cooperação, inclusive com o poder público, educação que preceda o ensino de 1º grau (2004, p. 118; 129).
A legislação da década de 1970 não se refere ao pré-escolar como direito a ser garantido pelo Estado, pois o termo velar denota um sentido vago, que não o caracteriza como obrigatório a ser garantido às crianças, visto que a focalização da Lei 5.692/71 centra-se na
organização e estruturação dos ensinos de 1º e 2º graus e na regulamentação da Educação
Profissional.
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Tancredi (2006, p.18) apresenta críticas à Lei 5.692/71. Ao questionar o termo velarão
problematiza de quem seria a responsabilidade e de onde demandariam os recursos para a
educação pré-escolar. Argumenta que este silêncio omitido pela referida lei revela que a criança
não é importante e que não precisa ter política pública de qualidade e investimento nesse nível
de educação. Em síntese, evidencia-se quase um descompromisso total do poder público com a
criança brasileira, cuja conseqüência naquele momento era não ter ainda uma política nacional
para a faixa etária de zero a seis anos de idade.
A Fundação da Legião Brasileira de Assistência executa o Projeto Casulo, em 1976, que
tinha o objetivo de assistir o menor de seis anos de idade, como forma de atender às mães que
trabalhavam, prevenir a criminalidade e os efeitos da pobreza. O objetivo deste atendimento
era suprir as carências nutricionais e recreativas das crianças, com vistas ao futuro ingresso na
educação do então 1º grau.
O Projeto Casulo era executado por voluntários que trabalhavam em comunidades. Em
razão da insuficiência de recursos, fora substituído pelo Programa Nacional de Educação Préescolar, orientado pelos mesmos princípios daquele, sendo coordenado pelo Ministério da Educação. Embora com a expansão do atendimento em Educação Infantil, preservava-se o modelo
de baixo investimento. É importante ressaltar que ainda permanecia o discurso preventivo e de
preocupação com o aperfeiçoamento da raça brasileira (ROSEMBERG, 2003).
Observamos que as ações de atendimento às crianças de zero a seis anos, apresentavam caráter compensatório e alternativo. Campos et al (2001) argumenta que, no início da década de 1980, em conseqüência do desinteresse do Estado para com a Educação Infantil,
ínfimas ações de educação estiveram sob o financiamento do Ministério de Educação, mediante
convênios com as Secretarias Estaduais de Educação para a criação de programas alternativos
que permitissem a expansão do atendimento com a participação voluntária da família e da comunidade.
A educação da criança de zero a seis anos, regulamentada como um direito na Carta
Magna de 1988, é produto do anseio da sociedade e de movimentos sociais como o Movimento
de Mulheres, o Fórum em defesa da Criança e do Adolescente, o Grupo de Ação Vida, Comissão
Nacional Criança e Constituinte, sediado no MEC e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
vinculado ao Ministério da Justiça, que se constituíram em forças impulsionadoras do reconhecimento de educação desta faixa etária na Constituição Federal (cf. CAMPOS et al, 2001).
A Constituição de 1988 regulamenta os direitos reivindicados em favor da infância, assegurados legalmente à Educação da criança de zero a seis anos em seus artigos:
Art. 208: O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante
a garantia de: [...] IV: Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Os efeitos da Constituição Brasileira atendem aos preceitos da legislação quando a sociedade reflete a educação da criança como processo ideário de maneira marcante na década
de 1990, em que esta etapa é compreendida como um direito a ser efetivado. Direito esse que
após concepções como assistência cientifica e filantropia ensaia seus primeiros passos na conquista da cidadania de crianças de zero a seis anos, concebendo-se a família como primeiro
lugar de guarda e educação.
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Considerações Finais
Revisitar a História da infância e da Educação Infantil nos Séculos XIX e XX possibilitanos refletir acerca das perenidades que envolvem a educação da criança em ações de caráter
assistencial em pleno século XXI, visto que o Estado brasileiro ainda não atende com prioridade
integralmente este nível de ensino, resultando em ações paliativas lideradas pela sociedade civil, há, portanto, a convergência de diferentes concepções em ações direcionadas às crianças
que outros estudos poderão fomentar.
No século XIX, para a maioria das crianças de classes desfavorecidas economicamente, destinaram-se políticas filantrópicas de caráter assistencialista e compensatória mediadas pelas Instituições
educativas, judiciais e médicas que desenvolviam ações paliativas para amenizar as conseqüências das
desigualdades sociais. Suas famílias também foram assistidas em tais intervenções.
O século XX demarca novas práticas acerca da concepção de criança mediada por fatores sociais, culturais, econômicos e impulsionados por movimentos sociais, avanços científicos
relacionados ao conhecimento da especificidade da criança, seu desenvolvimento e aprendizagem, bem como a trajetória da construção do conceito de infância, além de movimentos liderados pela sociedade civil, que se constituíram em lutas pelos direitos das crianças de zero a seis
anos, fortalecendo a interação com as famílias, os quais se constituíram em marcos que repercutiram na legislação e nas ações de Educação Infantil neste período.
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1

Cunha (2003) identifica o período situado entre o final do século XIX e início do século XX, caracterizado por um pensamento de exaltação da ciência, traduzido em políticas públicas de assistência, educação
e saúde, havia a crença na difusão dos conhecimentos e ações de caráter científico, para possibilitar o
progresso e modernização da sociedade brasileira, em contraposição ao atraso econômico, social e cultural do país.
2
Segundo o médico Doutor Machado (1855), baseado em leis da Alemanha, Áustria e França, a morte de
crianças a partir de 24horas de vida, no mínimo, se caracterizaria como um homicídio, no qual os praticantes deveriam ser isolados do convívio social (GONDRA, 2002, p. 303).
3
Conforme Patto (1999, p. 60) “O Eugenismo visava controlar e dirigir a evolução humana, aperfeiçoando a espécie através do cruzamento de indivíduos escolhidos especialmente para este fim, baseado na
racionalidade científica”.
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A centenária Universidade de Lisboa tem, ao longo da sua história, desenvolvido um amplo
trabalho científico e pedagógico, centrado nas grandes áreas do saber, nomeadamente da
Filosofia.
A Universidade de Lisboa, instituída pelo decreto-lei de 22 de Março de 1911, foi, inicialmente,
estruturada em torno daquelas que ficariam para a História como sendo as suas mais antigas
Faculdades: Faculdade de Letras, Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina.
A Faculdade de Letras, tratando-se da continuidade do projecto do Curso Superior de Letras
fundado em 1859 por D. Pedro, dada a transição do corpo docente e discente, cedo se revelou
um polo de proliferação científica, cultural e pedagógica, acompanhada por uma sólida
actividade filosófica com repercussões válidas na esfera da educação.
Todavia, a forma superior de racionalidade filosófico-educativa não permaneceu enclausurada
no espaço educacional da Faculdade de Letras, acabando por alastrar a sua influência à
Faculdade de Ciências, à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e, num passado
mais recente, ao Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Esta Instituição contribuiu, notoriamente, durante os últimos cem anos, para o progresso
cultural, pedagógico e científico do país, na medida em que nela se formaram algumas das mais
prestigiadas figuras de todos os ramos da sociedade, incluindo o ensino e a educação.
A Filosofia da Educação, nesta Universidade, institucionalmente associada ao processo de
formação pedagógica de professores, dedicou-se à clarificação do seu estatuto epistemológico e
à consolidação da sua presença temática nos currículos dos estudos educativos produzidos no
contexto académico da Faculdade de Letras, da Faculdade de Ciências, da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação e, mais tardiamente, do Instituto de Educação.
É vasto o conjunto de nomes de professores da Universidade de Lisboa que, de 1911 à
actualidade, marcaram o campo de produção cultural da Filosofia da Educação,
nomeadamente: Manuel Antunes, Delfim Santos, Leonel Ribeiro dos Santos, Teresa Levy,
Rogério Fernandes e Olga Pombo.
Nesta conformidade, deparamo-nos com 3 grandes questões correspondentes a cada uma das
partes do trabalho: como é que se constituiu o campo disciplinar da Filosofia da Educação?
Como é que se organizou a estrutura das relações dos indivíduos e grupos que integraram e
integram o campo da Filosofia da Educação? Quais foram e quais são os Habitus e Ethos dos
Filósofos da Educação da Universidade de Lisboa?
A constituição do campo disciplinar da Filosofia da Educação na Universidade de Lisboa verificase extensível ao conjunto de quatro realidades institucionais distintas, nomeadamente: a
Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação e o Instituto de Educação.
A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na condição de herdeira natural do Curso
Superior de Letras que em 1911 se transformou na actual Faculdade passando para esta a
totalidade do seu corpo docente, em pouco mais de um século progrediu no estudo das
Humanidades, antigas, medievais, modernas e contemporâneas, com tantos e notáveis
trabalhos, que marcou bem alto o seu lugar, como instituição cultural.
A Filosofia, autonomamente ou associada à História, ocupando um lugar pioneiro no seio da
Faculdade de Letras, foi vivendo as várias reformas que visavam adaptar o ensino às
concepções académicas de cada época.
Foram vários os filósofos pertencentes ao corpo docente da Faculdade de Letras de Lisboa que,
apesar das circunstâncias nem sempre propícias ao fomento do pensamento filosóficoeducativo, reflectiram sobre a educação e contribuíram para a consolidação da constituição do
campo disciplinar da Filosofia da Educação.
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Da primeira geração de filósofos pertencentes ao quadro docente da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, destaca-se o pensamento e a obra de Francisco Lopes Vieira de
Almeida, Délio Nobre dos Santos, Delfim Santos e Manuel Antunes.
Porém, apesar da dedicação dos referidos filósofos, docentes da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, à causa educacional, a presença disciplinar da Filosofia da Educação,
nesta Instituição, teve que aguardar pela década de 80 do século XX para que, sob a docência
do Professor Francisco José da Gama Caeiro, fosse ministrada.
Foi nos primeiros anos da década de 80 que a organização da estrutura das relações dos
indivíduos e grupos que integraram o campo disciplinar da Filosofia da Educação na Faculdade
de Letras se começou a delinear. Nessa data, começaram a agudizar-se as pressões dos alunos
desta Faculdade, reivindicando a garantia de integração no mundo do trabalho em igualdade de
circunstâncias com os colegas do Ramo de Formação Educacional das Faculdades de Ciências e
das licenciaturas em Ensino das Universidades Novas.
Após um período de debate alargado sobre esta matéria, a 4 de Novembro de 1987, foi
publicada a Portaria nº 852/87 que consignou, em termos legais, a nova reestruturação
curricular que estabeleceu o Ramo de Formação Educacional o que, consequentemente,
permitiu à Faculdade de Letras de Lisboa oferecer aos seus alunos formação profissional para a
docência no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário (LAGARTIXA, 2006).
No caso particular dos alunos do curso de licenciatura em Filosofia, âmbito no qual a disciplina
de Filosofia da Educação foi pioneiramente leccionada, o Ramo de Formação Educacional era
constituído, no primeiro ano, pelas cadeiras anuais de Filosofia da Educação, Didáctica da
Filosofia, Psicologia Educacional, Introdução às Ciências da Educação e Organização e
Desenvolvimento Curricular e, no segundo ano, pelos seminários semestrais de Didáctica e
Conteúdos Programáticos e de Organização do Sistema Educativo e Gestão Escolar e pelo
estágio anual em Escola de Ensino Secundário.
Começando por ser leccionada por Francisco José da Gama Caeiro, no ano lectivo 1980-1981, a
docência disciplinar da Filosofia da Educação foi presença constante no Plano de Estudos do
Ramo de Formação Educacional dos alunos do curso de licenciatura em Filosofia durante as
décadas de 80 e 90 do século passado e nos primeiros anos do século XXI.
Ainda na década de 80, mais especificamente a partir do ano lectivo 1987-1988, a disciplina de
Filosofia da Educação passou ser regularmente ministrada na Faculdade de Letras por Leonel
Ribeiro dos Santos.
Permanecendo na esteira de análise da organização da estrutura das relações dos indivíduos e
grupos que integraram o campo disciplinar da Filosofia da Educação na Universidade de Lisboa,
uma outra Instituição que se destacou pela presença da disciplina de Filosofia da Educação nos
Programas Curriculares dos seus cursos foi a Faculdade de Ciências.
Fundada pela Constituição Universitária de 19 de Abril de 1911, a Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa teve que aguardar pelo dia 23 de Novembro de 1971 para que, com a
publicação do Decreto 443/71, fossem criados os Ramos de Formação Educacional das
Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, fazendo com que passasse a ser atribuída à
Universidade a responsabilidade explícita da formação profissional dos professores.
Na Faculdade de Ciências, a reforma curricular de 1971 fez com que o Plano Curricular das
licenciaturas do Ramo de Formação Educacional passasse a estruturar-se segundo um modelo
de formação de professores em que as componentes de formação científica, pedagógica e
metodológica e prática docente (estágio pedagógico), se sucediam sequencialmente.
O ano de 1976 foi um momento importante para a formação de professores na Faculdade de
Ciências de Lisboa, uma vez que foi, nessa data, que a Instituição optou por afirmar esta sua
vocação, pondo em curso o então apelidado como Programa Inovador no âmbito do qual se
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haviam definido Institutos entre os quais havia um que viria a associar a Filosofia e a
Metodologia das Ciências à área da Educação.
Entretanto, começaram a ser esboçadas algumas propostas de alteração aos Planos de Estudo
iniciados com o Programa Inovador, propicias à presença da área de Filosofia, de História e de
Sociologia no campo da educação, e que haviam de ser trabalhadas pelas Comissões
Interuniversitárias, criadas pelo Decreto-lei769/B/76, nos termos da solicitação do Ministro da
Educação e Cultura, constante do Despacho 32/78, de 18 de Fevereiro.
Porém, para que se viessem a consagrar, ainda que parcialmente, as linhas apontadas, foi
necessário aguardar pelo Decreto 125/83 de 3 de Novembro para que os currículos das
Licenciaturas em Ensino fossem alterados e os respectivos Planos de Estudo, publicados na II
Série do Diário da República de 21 de Junho de 1983, fossem aprovados de modo a que as
disciplinas do campo das Ciências da Educação passassem a instar nos novos currículos.
Contudo, só a partir do ano lectivo 1991/1992, é que a disciplina de História e Filosofia da
Educação terá começado a ser leccionada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Entre os vários cursos ministrados na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
contavam-se várias licenciaturas especificamente voltadas para o ensino. Os currículos destas
licenciaturas incluíam formação científica e pedagógica e ainda um ano de estágio pedagógico e
no respeitante ao conjunto disciplinar da formação pedagógica, que era dividido pelo 3º e 4º
ano, a disciplina de História e Filosofia da Educação era parte integrante dos planos de estudo
de todos os cursos.
No ano lectivo 1984/1985, o campo de pesquisa em Filosofia da Educação, na Faculdade de
Ciências, foi animado pela constituição da área de Doutoramento em Educação, pelo Despacho
nº 59/SEES/84, que compreendia a especialidade em História e Filosofia da Educação. Apesar
de, por deliberação da Comissão Científica do Senado da Universidade de Lisboa, o Despacho
nº 59/SEES/84 ter sido alterado pela Deliberação nº 42/94, publicada na II Série do Diário da
República em 17 de Janeiro de 1995, alterando as ofertas de especialidades constantes até
então, a especialidade em História e Filosofia da Educação manteve-se até à data.
No ano lectivo 1984/1985 houve um outro factor determinante para a presença disciplinar da
Filosofia da Educação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: a criação, pela
Portaria 849/84 de 5 de Novembro de 1984, dos Cursos de Mestrado em Educação da
Faculdade de Ciências que começaram a realizar-se a partir do ano lectivo seguinte.
A essa data, os cursos de Mestrado em Educação oferecidos pelo Departamento da Educação
da Faculdade de Ciências, criado pelo despacho publicado a 23 de Junho de 1983, eram de
diversas áreas e a disciplina de Filosofia da Educação era comum a todos eles.
A partir desse mesmo ano lectivo, a disciplina de Filosofia da Educação foi pioneiramente
leccionada no âmbito desses cursos de Mestrado por Olga Pombo Martins que, a partir do ano
lectivo 1984/1985, passou a integrar o corpo docente do Departamento de Educação da
Faculdade de Ciências.
Aliás, desde o ano lectivo de 1984/1985 ao ano 2007/2008, as únicas duas docentes de
Filosofia da Educação, leccionada no âmbito dos cursos de Mestrado do Departamento de
Educação da Faculdade de Ciências, foram as professoras Olga Pombo e Teresa Levy que, ou
autonomamente ou em regime de co-docência, asseguram a leccionação da disciplina.
No ano 1991/1992 os Planos de estudo dos cursos de Mestrado em Educação oferecidos pelo
Departamento de Educação incluíam a Filosofia da Educação como disciplina anual e obrigatória
comum a todas as áreas de especialização. Mas, a partir do ano lectivo 1995/1996, a disciplina
passou a ser semestral e opcional.
Porém, no ano lectivo 1994/1995, o campo de pesquisa em Filosofia da Educação, da
Faculdade de Ciências, viveu mais um momento marcante da sua História, atendendo a que a
Comissão Científica do Senado aprovou, através da Deliberação nº15/94 publicada na II Série
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do Diário da República a 31 de Maio de 1994, a proposta oriunda do Departamento de
Educação que visava o alargamento dos cursos de Mestrado a outras áreas, incluindo a História
e Filosofia da Educação. No entanto, passados oito anos, o anexo a esta deliberação, contendo
o regulamento do Mestrado em Educação, foi entretanto alterado, pela Deliberação do Senado
nº 883/2002, publicado na II Série do Diário da República em 20 de maio de 2002, retirando a
área de História e Filosofia da Educação do leque de especialidades integrantes dos cursos de
Mestrado em Educação.
Continuando com a abordagem à organização da estrutura das relações dos indivíduos e grupos
que integraram o campo disciplinar da Filosofia da Educação na Universidade de Lisboa, uma
outra Instituição que se destacou, não pela presença mas, pela ausência da disciplina de
Filosofia da Educação nos Programas Curriculares dos seus cursos foi a Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação.
Criada a partir do início do ano lectivo 1980/1981, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Lisboa, curiosamente, nunca conteve no Programa Curricular dos
seus cursos de Licenciatura e de Mestrado a disciplina de Filosofia da Educação.
A curiosidade dessa realidade, sustentada no facto de uma das mais prestigiadas figuras das
Ciências da Educação, nomeadamente Gaston Mialaret (1996:72), afirmar a impossibilidade de
desenhar o quadro das Ciências da Educação sem atribuir um lugar de destaque à Filosofia da
Educação, agudiza-se perante a constatação da disponibilidade de corpo docente especializado
para leccionar a disciplina.
Também é curiosa a constatação de que alguns professores que já haviam leccionado a
disciplina de Filosofia da Educação noutras instituições, como por exemplo Rogério Fernandes,
não o terem feito nesta Faculdade.
Igualmente curioso é o facto de alguns docentes desta Faculdade, apesar de nunca nela terem
leccionado esta disciplina, como por exemplo João Amado, se terem dedicado ao ensino de
Filosofia da Educação após uma mudança institucional.
E não deixa de ser curiosa, a análise ao programa da disciplina de Teoria da Educação que,
imbuído de conteúdos e bibliografia filosófico-educativa, se afirmou com certa regularidade
como presença assídua no currículo dos cursos de licenciatura e mestrado em Ciências da
Educação ministrados na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, deixando
transparecer a presença velada de uma forma de racionalidade que é, por inerência, a mais
própria à disciplina de Filosofia da Educação.
Um sopro de esperança para o campo de pesquisa da Filosofia da Educação na Universidade de
Lisboa, foi a criação do Instituto de Educação, pelo despacho nº23161/2009 do Diário da
República, 2ª série – Nº 204 de 21 de Outubro de 2009, que, visando promover o reforço e a
rentabilização do potencial de intervenção da Universidade nos campos da Educação e da
Formação, contempla como opção o curso de Doutoramento em Educação na área de
especialidade em Filosofia da Educação.
Passando à análise do Habitus e do Ethos dos Filósofos da Educação da Universidade de Lisboa,
importa identificar e sediar institucionalmente os representantes maiores do campo disciplinar.
Constatando que os Filósofos da Educação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
que asseguraram a docência desta disciplina foram Francisco José da Gama Caeiro, Leonel
Ribeiro dos Santos e João Paulo Monteiro, interessa explanar os seus percursos filosóficoeducativos.
A presença disciplinar da Filosofia da Educação, na Faculdade de Letras, foi inaugurada no ano
lectivo 1980/1981, sob a docência do Professor Francisco José da Gama Caeiro.
Inicialmente licenciado em Direito e posteriormente licenciado em Ciências Históricas e
Filosóficas (1953) e Doutorado em Filologia Clássica (1968) pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Francisco da Gama Caeiro iniciou a sua actividade docente, nesta
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Faculdade, em 1969, tendo-lhe sido, até 1971, incumbida a regência da disciplina de História da
Filosofia em Portugal.
Contudo, o incentivo ao seu interesse pelas temáticas afins à especificidade do campo
disciplinar da Filosofia da Educação foram exaltados pela colaboração, entre 1975 e 1979, com
o Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo no Brasil, onde assumiu a regência da disciplina de Educação e
Cultura Portuguesa e Brasileira.
Regressado à Faculdade de Letras em 1980, Francisco da Gama Caeiro inaugurou a presença
disciplinar da Filosofia da Educação na Universidade de Lisboa, ministrando a valorização da
pesquisa e da difusão da cultura filosófica e da Filosofia na arena educacional.
Contudo, a partir do ano lectivo 1987-1988, a disciplina de Filosofia da Educação passou ser
regularmente leccionada na Faculdade de Letras por Leonel Ribeiro dos Santos.
Licenciado em Filosofia, em 1976, e doutorado em Filosofia (Moderna e Contemporânea), em
1990, pela Universidade de Lisboa, com a dissertação intitulada Metáforas da Razão ou
Economia Poética do Pensar Kantiano, Leonel dos Santos Ribeiro, iniciou a sua carreira docente,
em 1977, como assistente na Faculdade de Letras desta Universidade, passando, em 1990, a
Professor Auxiliar, sendo a partir de 1996 Professor Associado, defendendo Provas de
Agregação em Filosofia em Julho de 1998 e ascendendo a Professor Catedrático no ano 2001.
Investigador e coordenador de investigação no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e,
desde Novembro de 2008, Director (Coordenador científico) desta unidade de investigação, o
interesse e dedicação de Leonel Ribeiro dos Santos pela Filosofia da Educação foi constante ao
longo do seu extenso e vigente percurso académico.
Como já havia sido referido anteriormente, no ano lectivo 2000-2001, a regularidade da
docência da disciplina anual de Filosofia da Educação, a cargo de Leonel Ribeiro dos Santos, foi
interrompida, sendo a incumbência da regência disciplinar sido delegada a João Paulo Monteiro
que, na condição de Professor Catedrático convidado, a ministrou.
Licenciado, Mestre, (1967) e Doutor (1973) em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o trabalho docente de João Paulo Monteiro,
apesar de tendencialmente preponderante noutras áreas da Filosofia para além da Filosofia da
Educação, foi desenvolvido, na Faculdade de Letras de Lisboa, numa base curricular e
bibliográfica suportada pelo recurso às grandes figuras da Filosofia que, desde a origem da
História da Cultura e do Pensamento Ocidental, se destacaram no exercício de reflexão
filosófica sobre o problema da educação.
Prosseguindo com a análise do Habitus e do Ethos dos Filósofos da Educação da Universidade
de Lisboa, interessa, por hora, abordar os docentes de Filosofia da Educação da Faculdade de
Ciências, nomeadamente Olga Pombo, Teresa Levy, Agostinho Monteiro, Rogério Fernandes e
Joaquim Pintassilgo.
Começando por tratar a leccionação da disciplina de Filosofia da Educação no âmbito dos cursos
de mestrado em Educação oferecidos pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
importa referir que a introdução disciplinar em causa foi coetânea ao ingresso da professora
Olga Pombo, no ano lectivo 1984/1985, a esta realidade institucional.
Assumindo, a partir do ano lectivo seguinte, a docência da disciplina de Filosofia da Educação
leccionada no âmbito de cursos de mestrado em Educação, acto continuado nos anos lectivos
1988-89, 1994-95, 2001-2002 e 2002-2003, a filósofa complementou a sua actividade docente
com a leccionação de outras disciplinas de caris estritamente filosófico-educativo aos cursos de
licenciatura em Ensino das Ciências, ministrados no mesmo Departamento desta Instituição.
Partilhando com Teresa Levy a docência da disciplina de opção de Filosofia da Educação
leccionada aos cursos de mestrado em Educação durante os anos lectivos 1985-86, 1988-89,
1994-95 e 2002-2003, Olga Pombo desenvolveu, em regime de co-docência, um programa
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disciplinar tripartido em que a fase introdutória foi assumida simultaneamente pelas duas
docentes, a fase sequente ficou exclusivamente a seu cargo e a leccionação da parte final foi
delegada à sua colega.
Começando por apresentar a Filosofia da Educação como campo problemático específico da
reflexão filosófica, para seguidamente o situar no espaço disciplinar das ditas Ciências da
Educação, Olga Pombo e Teresa Levy introduziram os seus discentes na fase pioneira do
programa disciplinar avançando para o momento expositivo referente aos esclarecimentos
conceptuais e às distinções operatórias, para seguidamente prosseguirem com a
problematização do objecto e método da Filosofia da Educação.
Leccionada ou autonomamente por Teresa Levy, ou regime de co-docência com Olga Pombo, a
Filosofia da Educação era apresentada aos alunos de Mestrado como sendo um campo da
Filosofia que partilha a especificidade da reflexão filosófica que, por inerência, se diferencia das
metodologias próprias das ciências e das Ciências da Educação em particular.
Acreditando que a força de uma disciplina filosófica se mede mais pelos problemas que coloca e
pelas questões que suscita do que pelas respostas que proporciona, o magistério filosóficoeducativo assegurado por Teresa Levy pretendeu elevar os seus educandos ao nível crítico e
autónomo da razão.
Passando a analisar o habitus e o ethos dos docentes da disciplina de História e Filosofia da
Educação no âmbito dos cursos de licenciatura em ensino da Faculdade de ciências da
Universidade de Lisboa, há cinco professores a mencionar: Rogério Fernandes, Olga Pombo,
Agostinho Monteiro, Joaquim Pintassilgo e Teresa Levy.
Nesta consonância, o ano lectivo 1990-1991, foi um marco importante para a História da
Filosofia da Educação na Universidade de Lisboa, atendendo a que se tratou da data de
regresso de Rogério Fernandes à actividade docente nesta instituição. Discente do curso de
licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas, concluído em 1955, e do curso de Ciências
Pedagógicas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Rogério Fernandes iniciou a
sua carreira docente, em 1957, como 2º assistente de Filosofia dessa Faculdade, pedindo a
rescisão de contracto em 1960.
Permanecendo atento e dedicado à questão educativa, durante os trinta anos de interrupção da
actividade lectiva na Universidade de Lisboa, Rogério Fernandes assumiu desde o ano lectivo
1991/1992 até ao ano lectivo 1993/1994 a docência da disciplina semestral de História da
Filosofia da Educação leccionada no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa leccionada aos alunos dos vários cursos de licenciatura especificamente
voltados para o ensino.
Leccionada por Rogério Fernandes no âmbito da formação pedagógica dos cursos de
Licenciatura em Ensino da Faculdade de Ciências, do ano lectivo 1991/1992 ao ano 1993/1994,
a disciplina de História e Filosofia da Educação inaugurou a sua presença disciplinar nesta
Instituição.
Iniciando a abordagem do seu programa disciplinar problematizando epistemologicamente o
lugar da História e da Filosofia da Educação no conjunto das Ciências Humanas e Sociais e
reflectindo sobre a função da História e da Filosofia da Educação no processo da formação de
professores, Rogério Fernandes prosseguia a docência da disciplina explanando os grandes
temas e problemas alusivos à escola, ao ensino e à educação que atravessaram a História da
Cultura do Ocidente da Antiguidade à Contemporaneidade.
Acreditando na necessidade de interrogar a História e de questionar a sociedade como condição
para poder (re)pensar a educação, Rogério Fernandes, apesar de tendencialmente ser
perspectivado como historiador fundamentalmente ligado à questão educacional, deverá ser
reconhecido como pensador pre(ocupado) com os problemas da sociedade do seu tempo.
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Prosseguindo com a análise do habitus e do ethos dos docentes da disciplina de História e
Filosofia da Educação no âmbito dos cursos de licenciatura em ensino da Faculdade de ciências
da Universidade de Lisboa, a filósofa a que se retorna é Olga Pombo que, simultaneamente à
docência da disciplina de Filosofia da Educação leccionada aos cursos de mestrado em
Educação durante os anos lectivos 1985-86, 1988-89, 1994-95 e 2002-2003, nos anos lectivos
compreendidos entre 1994-95 e 2005-06 leccionou a disciplina de História e Filosofia da
Educação aos alunos dos curso de licenciatura em ensino das Ciências da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, partilhando, alguns anos, a docência disciplinar com os colegas
Agostinho Monteiro, Joaquim Pintassilgo e Teresa Levy.
A primeira abordagem disciplinar, proposta por Olga Pombo, visava problematizar e articular o
objecto e método da História da Educação com os da Filosofia da Educação, no sentido de
esclarecer o objectivo e o significado da presença da disciplina no curriculum do processo da
formação de professores.
Foi no âmbito da docência desta disciplina que Olga Pombo organizou, em pareceria com os
alunos, um conjunto de sete Cadernos de História e Filosofia da Educação, dedicados à
publicação de textos capazes de se constituir como fundo bibliográfico de apoio ao estudo da
disciplina.
O projecto de publicação, iniciado em 1994 com a tradução e análise do texto “A Escola e os
Media” de McLuhan, foi continuado em 1995 com a apresentação do segundo caderno
intitulado “Dois Textos Sobre Educação. Hannah Arendt e Eric Weil”, em 1996 com o terceiro
caderno designado como “A Invenção da Escola na Grécia”, em Março de 1997 com o quarto
caderno apelidado como “Utopia e Educação”, em Maio de 1997 com o quinto caderno
denominado como “O Museu de Alexandria”, em 2001 com o sexto caderno sob a nomenclatura
“Educar/Ensinar” e em 2005 com o sétimo caderno sob o título de “Três Textos Sobre Educação
para um Mundo Difícil. Bertrand Russell e Ortega y Gasset”.
Interpelada pela necessidade de divulgar a sua peculiar perspectiva filosófico educativa, Olga
Pombo publicou três obras de referência no campo da Filosofia da Educação, nomeadamente a
obra de 2000 sob o título “Quatro Textos Excêntricos. Filosofia da Educação (Hannah Arendt,
Eric Weill, Bertrand Russell e Ortega y Gasset)”, a de 2002 som o nome “A Escola, a Recta e o
Círculo” e a de 2004 designada como “Interdisciplinaridade: Ambições e Limites”, estando, por
hora, uma quarta intitulada “O Insuportável Brilho da Escola” a ser ultimada para colocar no
prelo.
No que se refere à actividade docente de Olga Pombo, no âmbito da disciplina de História e
Filosofia da Educação, um outro momento a destacar será o convite apresentado a Agostinho
da Silva para leccionar esporadicamente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Assim sendo, a primeira ida do Filósofo à Faculdade, acontecida a 19 de Janeiro de 1987, deu
lugar a uma segunda, ocorrida a 19 de dezembro de 1988 e à publicação de um texto inédito
de Agostinho da Silva, intitulado “Divagações Quanto ao Futuro”, na Revista de Educação.
Por sua vez, a proposta disciplinar apresentada por Agostinho dos Reis Monteiro para leccionar
História e Filosofia da Educação, foi desenvolvida em torno do estudo da “República” de Platão,
do “Emílio” de Rousseau, do movimento da escola moderna e do surgimento das “Escolas
Novas” e do direito à educação.
No ano lectivo 2001/2002, o programa disciplinar de História e Filosofia da Educação, oferecido
pelo Departamento de Educação aos alunos dos cursos de licenciatura da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa foi repartido pelos professores Teresa Levy, Olga Pombo e Joaquim
Pintassilgo, .
Chegado ao Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa no
ano lectivo 1998-1999, Joaquim Pintassilgo passou a partilhar a docência disciplinar de História
e Filosofia da Educação, oferecida quer aos alunos dos vários cursos de mestrado do
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Departamento como aos alunos de licenciatura em ciências, com as colegas Olga Pombo e
Teresa Levy.
Assim sendo, verificou-se que, apesar de Olga Pombo e Teresa Levy terem mantido a
programação disciplinar até à data vigente, a chegada do historiador Joaquim Pintassilgo
acrescentou uma mais valia ao ponto de vista historiográfico da disciplina que, paralelamente
não descurou o questionamento filosófico.

Considerações finais:
Em primeiro lugar, importa salientar que ao longo da História da Universidade de Lisboa a
reflexão filosófica sobre a educação se verifica constante.
Contudo, ao ser tomada em consideração a holicidade dos discursos filosóficos referentes à
questão educativa, é legitimo apontar duas linhas de (pre)ocupação distintas:
- Por um lado, os filósofos da Faculdade de Letras das décadas de 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70,
nomeadamente: Francisco Lopes Vieira de Almeida, Délio Nobre dos Santos, Delfim Santos e
Manuel Antunes, entenderam a racionalidade filosófico-educativa como reflexão sobre um saber
próximo de um género de mundividência pedagógica que tinha por função essencial contribuir
para a construção de um elevado ideal ético e axiológico para a educação, definindo quais os
fins e os valores que valiam a pena ser transmitidos, que seria responsável pelo tipo de
sociedade a ser erigida a partir dela.
Por outro lado, os filósofos da educação da Faculdade de Letras e da Faculdade de Ciências das
décadas de 80, 90 e dos primeiros anos do século XXI, nomeadamente: Francisco José da
Gama Caeiro, Leonel Ribeiro dos Santos, Teresa Levy e Olga Pombo, revelando que a proposta
curricular de uma disciplina tem, necessariamente, que ser resultado de uma simbiose entre
uma dada posição reflexiva pessoal e a hegemonia epistemológica do contexto educacional da
época, dedicaram o seu ministério filosófico-educativo ao processo de formação docente
acreditando que pelo estímulo do espírito crítico e pela dotação de uma sólida cultura filosófica,
adquirida através das humanidades clássicas e modernas, poderiam contribuir para a melhoria
do futuro desempenho docente dos seus discentes.
Outra preocupação constante desta geração de filósofos da educação, de caris assumidamente
epistemológico, prendeu-se com o esclarecimento do sentido da expressão conceptual “Filosofia
da Educação”, com a definição dos seus objectivos e com a clarificação do seu enquadramento
disciplinar no campo das Ciências da Educação ou da Filosofia.
Constatando que, apesar de maioritariamente leccionada por filósofos, a disciplina de Filosofia
da Educação na Universidade de Lisboa se verificou vinculada ao Ramo de Formação
Educacional e ao Departamento de Educação, não é de admirar que esta se tenha revestido de
um caris disciplinar parcialmente pedagógico e que a investigação filosófica da realidade
educacional se verifique tão escassa.
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1. Objetivos, problemática e fontes
Apresentam-se neste texto os principais eixos do trabalho de investigação em curso dedicado
ao ensino da náutica no século XVIII1. Em termos cronológicos, este estudo debruça-se sobre o
período compreendido entre a segunda metade do século XVIII - a partir de 1761, com a criação de um corpo de guardas marinhas e no ano seguinte com a existência de uma aula de náutica no Porto - e 1807, ano da ida da Corte para o Brasil, acontecimento que teve um profundo
impacto na marinha portuguesa ao nível do seu funcionamento.
O tema aqui proposto pretende expor a forma como o ensino da arte de navegar se organizou
na segunda metade de Setecentos, tendo em conta: i) os espaços tradicionais em que a náutica
foi ensinada; ii) os sinais da mudança do seu modus operandi no contexto da reforma educativa
iniciada no reinado de D. José; iii) o aparecimento das academias de marinha, sua caraterização e objetivos.
O conjunto de fontes que nos contam a história do ensino náutico português para este período
encontra-se disperso por diversas bibliotecas e arquivos. Para o período anterior à institucionalização do ensino náutico encontra-se na Torre do Tombo documentação vária acerca dos últimos cosmógrafos mores bem como legislação nas chancelarias de D. José I e D. Maria I, isto
para a instalação das academias. Dentre a massa documental relativa às academias de marinha
e de guardas marinhas destaca-se o acervo existente na Biblioteca Central e no Arquivo Geral
pertencente à Marinha portuguesa. Na Biblioteca Central da Marinha, existem livros de registo
diário da Companhia dos Guardas Marinhas, assentos de exames dos formandos da Academia
Real da Marinha, entre outros manuscritos com relevância para a investigação, e no Arquivo
Geral da Marinha conserva-se um número considerável de caixas com documentação avulsa
com informação relativa à vida das academias e que incluem, por exemplo, várias representações sobre o funcionamento daquelas escolas, relações de despesas correntes, processos de
admissão e até planos semanais de serviço e instrução dos alunos. Para além de documentação
administrativa existente no Arquivo Histórico Ultramarino (consultas, pareceres, atestados, ofícios, requerimentos e provisões), dedicada a assuntos da marinha com informação acerca das
capacidades técnicas de pilotos, destaca-se na Biblioteca Nacional o fundo dos reservados com
diversos livros de registo da Academia dos Guardas Marinhas e diferentes códices com matérias
relativas à marinha portuguesa inclusos na Coleção Pombalina.
2. A arte de navegar no século XVIII: dos espaços tradicionais de aprendizagem ao
aparecimento das academias de ensino náutico
A partir de 1759, com a expulsão da Companhia de Jesus de todos os territórios portugueses,
dar-se-ia início a um conjunto de reformas educativas que viriam a alterar significativamente a
face da formação em Portugal. Foi na corrente deste afã reformador, iniciado no reinado de D.
José, que o ensino da arte de navegar sofreu uma profunda mudança ao passar de um tipo de
aprendizagem com caraterísticas medievais para um modelo integrado em instituições próprias.
Durante séculos, a aprendizagem da arte de navegar esteve confinada a uma lição dada pelo
cosmógrafo mor – cargo existente desde 1529, que teve no matemático Pedro Nunes o seu
primeiro titular – e à Aula da Esfera do colégio jesuíta de Santo Antão em Lisboa, com atividade
letiva entre 1590 e 1759 (Baldini, 2004).
Até às primeiras décadas do século XVI, a aprendizagem da náutica permaneceu essencialmente prática, a bordo dos navios, em que os pilotos mais experientes transmitiam o seu saber aos
candidatos. Neste sentido, o relacionamento entre discípulo e o seu mestre pode ser entendido
à luz de um ensino de tipologia medieval, visto que assentava num ‘aprender fazendo’ e na incorporação de uma sabedoria náutica por via oral2.
Com a crescente complexidade das atividades ligadas ao mundo náutico, surgiram novos ofícios, nomeadamente o de cosmógrafo com competências para formar pilotos, cartógrafos e
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fabricantes de instrumentos. Desde meados do século XVI que existia uma lição dada pelo
cosmógrafo mor que se destinava à formação de pilotos e gente ligada às navegações3. Era
essencialmente prática e adequada ao incipiente grau de instrução dos alunos que nem sequer
tinham a obrigação de a frequentar. Para além de apresentar conteúdos matemáticos muito
elementares, o seu funcionamento demasiado irregular (Sphaera Mundi, 2008) motivou a criação da Aula da Esfera.
No Colégio de Santo Antão foi criado um curso de matemática4 com o objetivo de preparar os
padres jesuítas para o desempenho de missões no Oriente ou em África (Baldini, 2004). Todavia, a continuidade do curso mostrou um afastamento do caráter prático que interessava a todos aqueles que pretendiam abraçar uma vida no mar, com o abandono da lecionação de
matérias relacionadas com instrumentos náuticos e astronómicos (Carvalho, 1986).
Os resultados destas ‘escolas’ não foram satisfatórios, apontando-se a intermitência do seu ensino, a fraca instrução dos alunos e o desfasamento entre a teoria e prática, como algumas das
causas que concorreram para o insucesso do ensino da náutica até meados do século XVIII
(Canas, 2005; Dias, 2006). O exemplo sobejamente conhecido do piloto Marçal Luís pode, em
certa medida, ilustrar o difícil diálogo entre a teoria da ‘escola’ e a prática no mar: no final do
século XVII foi descoberto o seu analfabetismo após quase três décadas de serviço nas carreiras do Brasil e da Índia (Domingues, 2008).
Desde então, deu-se uma intencionalidade no processo formativo náutico, passando este a operar em comunhão com as estratégias de afirmação do funcionamento do Estado mas igualmente ao serviço dos interesses de grupos sociais. Neste sentido, a ideia de utilidade foi central no
modo como o Estado do século XVIII entendeu e organizou a formação dos seus súbditos, numa lógica de, primeiro, formar futuros quadros administrativos e, segundo, melhorar o funcionamento da máquina estatal, cada vez mais dependente da qualidade profissional dos seus
componentes e mais longe de uma cultura de meritocracia que em nada valorizava um Estado
que se queria moderno (Franco, 2006).
Com efeito, do ponto de vista educativo, o século XVIII conheceu uma mudança de paradigma5
que abrangeu diversas atividades económicas e sociais. O processo de secularização do ensino
posto em marcha na segunda metade de Setecentos consubstanciou-se num conjunto de etapas que concorreu para, numa primeira fase, o afastamento da Companhia de Jesus e do seu
monopólio pedagógico e, numa segunda fase, para a substituição do modelo inaciano por um
novo modelo de ensino com forte componente das ciências matemáticas que permitisse aumentar as suas possibilidades de aplicação e criar um novo capital educativo, carente de professores qualificados e de alunos competentes. O aparecimento Colégio dos Nobres em 1761, na
esteira das ideias de António Ribeiro Sanches, obedeceu a esse princípio de homogeneizar através da instrução uniforme os jovens filhos das famílias nobres, apesar de ter sido um projeto
sem o sucesso esperado6.
Estavam criadas as condições para a institucionalização e profissionalização do ensino (Nóvoa,
1987), dimensionadas a partir das reconhecidas potencialidades que a formação de técnicos
podia oferecer ao sucesso do funcionamento do aparelho de Estado e operadas a partir de interesses instalados e cujo relacionamento próximo entre o comércio e a política iria rentabilizar e
agilizar.
Um bom exemplo da ligação entre a força do poder económico e o Estado foi a Aula Náutica do
Porto. Em 1761, um conjunto de negociantes ligados à Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro solicitou ao Rei a instalação de uma Aula de Náutica na cidade do Porto que
permitisse a formação de oficiais para a tripulação dos seus navios. Logo no ano seguinte, a
Aula de Náutica funcionava com o duplo objetivo de, ao estar a preparar os oficiais tripulantes
dos navios que faziam o comércio com destino à colónia brasileira, proteger a barra do Douro
da pirataria e as esquadras daquela carreira (Sousa, 2006).
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A criação da Aula da Náutica inseriu-se no novo paradigma de ensino técnico-profissional moderno cujo princípio de competência profissional sinalizou a importância da aquisição de novos
conhecimentos que pudessem dotar o trabalhador de instrumentos para vingar no mundo moderno. Nesta ótica, o ensino já não era direcionado para a reprodução do modelo aprendido e
ensinado pelo mestre mas antes para a capacidade de cada estudante ter requisitos testados e
comprovados que lhe garantissem uma carta profissional (Tavares, 1997). A resposta à urgência de uma formação profissional surgiria com a reforma universitária e com o aparecimento de
novas academias técnicas a partir da década de 70 do século XVIII, destacando-se aqui o relevante papel de Martinho de Melo e Castro à frente da Secretaria dos Negócios de Marinha e
Ultramar cujo consulado (1770-1795) ficou marcado pelo conjunto de reformas relacionadas
com o ensino naval.
3. A institucionalização do ensino da náutica em escolas próprias: as academias de
marinha e de guardas marinhas.
A reforma universitária de 1772 foi o corolário de um conjunto de políticas educativas que tocariam três setores essenciais ao funcionamento do Estado: o do comércio com o aparecimento
da Aula de Comércio (1759); o da Guerra com a criação da Aula de Artilharia de São Julião da
Barra (1762); e o da Marinha com a instalação da Aula de Náutica no Porto (1762). A máxima
da obra reformadora foi a de estatizar, secularizar e uniformizar, olhando com especial atenção
para as necessidades educativas quer das classes burguesas, à época em plena ascensão social, quer do preenchimento com um conjunto de funções do Estado (Nóvoa, 1987).
A principal novidade daquele projeto educativo laico e estatal (Martins, 2011) foi a introdução
da ciência no ensino, com especial destaque para a matemática e para as matérias físicoquímicas previstas na criação da Faculdade de Matemática. No texto dos Estatutos podia ler-se
que a importância da matemática tornara indispensável a criação de uma faculdade própria para o seu ensino terminando com o vazio existente nos dois séculos precedentes7. O seu curso
teria a duração de 4 anos e nele se incluíam disciplinas como a hidráulica, a hidrodinâmica, a
astronomia e as suas dependentes (entre elas a cosmografia, a hidrografia e a pilotagem). Todos os alunos que o completassem ficariam habilitados “para o serviço da Campanha, e da Marinha […] poderáõ ensinar pública, e particularmente as Sciencias Mathematicas fora da
Universidade em qualquer parte dos Meus Reinos, e Domínios” (Estatutos, 1772: 238).
No que toca especificamente à náutica, a verdade é que a propalada Reforma de 1772 não
conseguiu reverter o estado em que o seu ensino se encontrava. O relatório feito pelo reitor D.
Francisco de Lemos, de 1777, em jeito de balanço dos cinco anos da reforma universitária, reforçou a falência generalizada do ensino matemático no seio da instituição coimbrã. Na verdade, tendo sido a criação da Faculdade de Matemática uma das grandes bandeiras da reforma
universitária pela inovação e potencialidade que oferecia para o desenvolvimento do conhecimento científico em Portugal, foi com algum espanto que o reitor assinalou o insucesso da frequência da faculdade de matemática por parte dos alunos.

Faz admirar que fazendo-se nos Estatutos tal confissão em favor da
Mathematica se fastasse nelles ao referido; porem maior admiração
deve cauzar o abandono total, em que se puzeram estes Estudos logo
depois do tempo dos Estatutos, sem embargo da importância e da
necessidade da Mathematica tão claramente expressada (Lemos,
1777: 80)
Em 1779, a substituição da lição do cosmógrafo mor por uma aula de pilotos revolucionou o
ensino da náutica. O alvará de 5 de agosto desse ano (Silva, 1828) extinguiu a lição e o cargo
de cosmógrafo mor dando-se lugar a uma aula inserida na nova Academia Real de Marinha de
Lisboa, numa medida legislativa que procurou resolver a situação de decadência vivida no ensi-

CD-ROM DE ATAS | 2229 | COLUBHE 2012

no náutico e no pouco relevo a que a aula ministrada pelo cosmógrafo mor tinha atingido (Garção-Stockler, 1819; Ribeiro, 1872). O ensino e exame dos futuros pilotos feito pelo cosmógrafo
mor passaram a ser competências da Academia de Marinha e, a partir de 1795, a emissão de
licença de piloto ficou a cargo do Conselho do Almirantado (Júnior, 2002).
A deficiente formação dos pilotos pode ser lida em algumas cartas enviadas pelo vice-rei do
Brasil Marquês do Lavradio ao Reino que se queixava da dificuldade de se encontrar oficiais
competentes para os navios da colónia:

Os que são mais antigos além de não terem experiencia da Guerra,
são huns Officiaes, que toda a sua pratica consiste, em algua viagem
do Brazil, e que só emaginão nos seuz interesses e nestas mesmas viagens vemos, que os seus descurços os conservão tão parados que
nem discorrem sobre o modo de fazerem estas viagens menos perlongadas, conservando aquelle ransozo methodo que virão praticar
aos nossos velhos Officiaes com quem principiarão a embarcar8
A Academia destinava-se à formação de oficiais para a marinha de guerra e mercante e ainda
de oficiais engenheiros. Com um curso de três anos, a estratégia passou então por dotar os
alunos de um curriculum estruturado com forte componente da matemática e que incluía as
seguintes disciplinas: aritmética, geometria, trigonometria plana e esférica, álgebra, aplicação
da álgebra à geometria, estática, dinâmica, hidrostática, hidráulica, ótica e tratado de navegação. A idade de acesso não podia ser inferior a 14 anos completos e só era admitido quem dominava as quatro operações básicas de aritmética.
Em 1782 foi criada a Academia Real dos Guardas Marinhas9 que recuperou e integrou a Companhia Real de Guardas Marinhas, mas só entraria em funcionamento em 1796. A Companhia,
criada em 1761, fora extinta em 1774 porque o tipo de formação para a graduação de guarda
marinha não apresentara resultados significativos. Para a instalação desta Companhia compraram-se instrumentos, entre eles “Huma colecção das cartas hidrográficas das Nações estrangeiras” 10 e manuais para as aulas todos eles de autores estrangeiros à exceção dos Elementos de
Geometria do padre jesuíta Manuel de Campos.
A lei de 1 de abril de 179611 que regulamentou a Academia dos Guardas Marinhas era o resultado de mais de duas décadas de
observações, que desde a sua fundação [a da Companhia dos Guardas Marinhas] até agora o tempo tem feito evidentes, e que só a ex-

periencia costuma de ordinário mostrar em todas as instituições
primitivas na prática dos seus preceitos: Hei por bem dar a Minha
Real Approvação aos referidos Estatutos, para o melhoramento da
Academia dos Guardas Marinhas, segundo a sua forma, e theor.
Nesta Academia, o curso de três anos oferecia matérias de matemática direcionadas para a
formação náutica, destacando-se no último ano a navegação teórica e prática e rudimentos de
tática naval.
Com um plano de formação em tudo semelhante ao da Academia de Marinha, a Academia dos
Guardas Marinhas formou exclusivamente oficiais para a Armada Real. Os alunos podiam frequentar ambas as escolas com a diferença de estarem obrigados a fazer prova de nobreza12
para integrar a dos Guardas Marinhas. Os alunos que saíssem desta academia tinham lugar no
quadro de oficiais da Academia de Marinha ao invés dos alunos da Academia de Marinha que,
de um modo geral, ingressariam na Marinha mercante como oficiais (Santos, 1985).
O desenho do ensino náutico não só se estruturou em instituições próprias como se descentralizou para além das fronteiras da metrópole: em 1760 apareceu uma aula de navegação em
Goa13. Seria reformada com o nome de Aula de Marinha, em 1776, e com uma frequência de
alunos que foi sendo reduzida ao longo dos anos, tornando-se uma cadeira anexa ao Curso de
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Fortificação, já em 1807 (Santos, 1985); em Macau existia, desde o final do século XIX, uma
aula de náutica dada a título particular e gratuitamente por um piloto de embarcações que terminaria em 1802.
Na metrópole, uma terceira escola para a aprendizagem da arte de navegar nascia no Porto em
1803. A Aula de Náutica tinha sido suspensa em 1801 devido ao pouco aproveitamento dos
alunos embarcados nos navios que faziam o comércio através das rotas da Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro. A Companhia relembrou a Coroa da necessidade de reinvestir na instrução aos pilotos, pelo que em 1803 o Príncipe Regente D. João mandou publicar o
alvará que ordenava a instalação de aulas de matemática, comércio, línguas inglesa e francesa
na nova Academia Real da Marinha e Comércio do Porto (Santos, 2006).
O currículo era de três anos com a matemática no centro da aprendizagem que tinha início com
aritmética, geometria e trigonometria. No caso do ensino náutico, muitos dos artigos incluídos
nos Estatutos eram inspirados na Academia de Marinha: as habilitações do corpo docente eram
equivalentes, os exercícios práticos semelhantes e os privilégios e honras equiparados. No domínio da pilotagem, a prática da manobra era decalcada da Academia dos Guardas Marinhas.
O aparecimento das academias representou o nascimento de um ensino de cariz politécnico,
dividido em duas partes, uma teórica e outra prática, visto que, no caso da Academia de Marinha, à sequência dos três primeiros anos do curso seguiam-se mais dois de embarque em navios para a aprendizagem prática das artes de navegar e, no caso da Academia dos Guardas
Marinhas, após o primeiro ano não havia um segundo ano letivo normal por ser ano ano de
embarque: os alunos embarcavam numa curveta de ensino ou noutro navio da Armada Real
com preferência para os navios que fizessem patrulhamento de costa14. No caso da Academia
do Porto, os alunos solicitavam a carta de sota-piloto e de piloto após três viagens.
Os estatutos das academias vincavam a disciplina que deveria estar intrínseca a uma formação
que habilitava futuros profissionais em ramos tão importantes para a vida do país. O rigor da
hora de entrada para as lições era disso exemplo, mostrando aliás que o regulamento da Academia de Marinha tinha pensado em todos os pormenores: os alunos que chegassem atrasados
6 minutos eram advertidos por um guarda. Tinham de respeitar “hum rigoroso, e profundo silencio”15nas aulas e qualquer comportamento desviante era severamente punido: se admoestados três vezes eram automaticamente expulsos da Academia16.
Na primeira década do século XIX, o ensino náutico português sofreu um importante revés
com a saída, em novembro de 1807, da Corte em direção ao Brasil. Mais do que uma simples
viagem, que não o foi, deu-se um autêntico trânsito científico (Nunes, 2010) com a transferência das forças navais nacionais e das suas estruturas, incluindo-se a Academia dos Guardas Marinhas e toda a sua biblioteca17.
A Companhia dos Guardas Marinhas reiniciou a sua atividade no Rio de Janeiro e em Portugal a
situação só voltou a normalizar com o regresso de D. João VI ao Reino em 1821. Quatro anos
depois, a Companhia e respetiva Academia voltou a funcionar em Portugal e nas antigas instalações da Sala do Risco no Terreiro do Paço. Os guardas marinhas que permaneceram na antiga colónia foram os responsáveis pela inauguração da futura escola naval brasileira. Durante o
período de permanência da Companhia dos Guardas Marinhas no Brasil continuaram a ser admitidos voluntários na Armada, oriundos da Academia de Marinha que ficou a funcionar em Lisboa (Fonseca, 1985).
4. Considerações finais
De um modo geral, o aparecimento das academias e de escolas técnicas no século XVIII respondeu positivamente ao anseio dos futuros pilotos, contabilistas e arquitetos militares: a exigência da condução dos navios, a sofisticação dos materiais de construção e do armamento ou
a complexificação da aritmética foram processos e procedimentos que já não cabiam em salas

CD-ROM DE ATAS | 2231 | COLUBHE 2012

de aula com conteúdos genéricos e supostamente aplicáveis a qualquer esfera da vida profissional. As escolas do século XVIII tornaram-se profissionais, no seu corpo docente e na exigência pedida aos alunos. Com isso, o Estado ganharia um escol de funcionários públicos com
competências firmadas.
Estas academias ou escolas foram a materialização daquilo que Nunes (1989) definiu como
uma sociabilidade científica18 que se multiplicou através da institucionalização da difusão e divulgação do conhecimento, iniciada sobretudo a partir de meados do século XVII com o aparecimento das academias científicas e literárias. A produção de ciência deixou de ser uma prática
individual para estar enquadrada em círculos restritos, por exemplo, de missão pedagógica como foram os casos das academias de ensino náutico. E neste domínio educativo, verifica-se
que, mais do que uma sociabilidade científica, houve uma sociabilidade institucional entre as
academias com uma ligação estreita a partir dos estatutos, da uniformização do corpo docente
e do trânsito entre instituições permitido aos alunos.
Importa salientar o facto de que estas instituições, pela letra vinculativa dos respetivos Estatutos, tenderam a promover o prestígio da sua formação ao nível das qualificações do corpo docente e do rigor pedagógico imposto aos alunos. Com efeito, os seus documentos orientadores
mostram inequivocamente uma política de cooperação entre instituições escolares e com isso
um evitar de sobreposição de cursos e de habilitações que poderia trazer conflitos naturais19,
pondo-se em causa a obra reformadora de 1772.
A Universidade de Coimbra não perdeu protagonismo com a criação das novas escolas de ensino técnico. Houve antes um reajuste do seu posicionamento perante a nova realidade educativa nacional. De centro de formação superior único em Portugal, aquela Universidade tornava-se
o berço da formação dos novos corpos docentes que iriam animar a vida das academias. A sua
Faculdade de Matemática foi o cordão umbilical das novas academias pois, no tocante a privilégios, quer alunos quer professores das academias tinham um estatuto equiparado aos congéneres de Coimbra sendo que, no caso dos professores, estes permaneceriam nos quadros da
Faculdade de Matemática, a sua instituição de origem.
O estabelecimento de escolas próprias veio romper com o passado do binómio ensino/aprendizagem na arte de navegar: apesar de não termos dados concretos para os séculos
anteriores que nos permitem conhecer em rigor a efetividade dos exames feitos pelo cosmógrafo mor e a correspondência entre a aprovação e o grau de aplicabilidade prática das matérias
teóricas, o comando técnico dos navios passava agora a ser entregue a quem apresentava uma
formação académica significativa20. A ‘universidade’ do mar cedia o seu lugar primordial, tantas
vezes o único, aos bancos de escola das academias, cuja bagagem científica e teórica era impossível de contornar.
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1

O tema aqui apresentado encontra-se a ser desenvolvido no âmbito do programa de Doutoramento em

História dos Descobrimentos e da Expansão na Faculdade de Letras de Lisboa, e tem como eixo central o
estudo da institucionalização do ensino da náutica em Portugal na segunda metade do século XVIII sob a
orientação do Professor Doutor Francisco Contente Domingues.
2

Vide Luís de Albuquerque (1983), Ciência e Experiência nos Descobrimentos Portugueses, Lisboa: Insti-

tuto de Cultura e Língua Portuguesa.
3

A atividade do cosmógrafo estava regulamentada num Regimento de 1592 que fazia referência a outro

de 1559 do qual não se conhece o conteúdo. Vide Avelino Teixeira da Mota, Os Regimentos do Cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as Origens do Ensino Náutico em Portugal, Sep. das Memórias da Academia das
Ciências de Lisboa - Classe de Ciências, t. 13, Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1969.
4

Segundo Nóvoa (1987) deve-se aos jesuítas, mas também aos oratorianos, a criação de um saber e sa-

ber-fazer, ao longo da época moderna, que viria a constituir um corpo docente especializado: “Au Portugal, les jésuites sont les premiers à mener une action pédagogique systématique, qui suppose des normes
et dês règles, dont quelques-unes ont survécu jusqu’à nos jours […] ils transforment l’enseignement en
une occupation principale […] en annonçant ainsi l’ère des specialists de l’éducation et la professionnalisation de l’activité enseignante” (Nóvoa, 1987: 114).
5

Tavares (1997: 140) elencou as principais características do paradigma tradicional educativo associado

ao Antigo Regime: “educação diferente nos conteúdos segundo a origem e de acordo com a posição do
grupo social de pertença adaptada às funções a desempenhar pelos indivíduos, herdadas pelo nascimento”. Com a mudança para o paradigma da modernidade, o homem passou a ter direito à educação independentemente da sua origem social.
6

Vide Rómulo de Carvalho (1959), História da Fundação do Colégio Real dos Nobres de Lisboa. Coimbra:

Atlântida.
7

O estatuto da matemática seria então de independência dos “séculos tenebrosos da Filosofia Arabigo-

Peripatetica, a qual despoticamente supprimio, e affugentou das Escolas as Sciencias Exactas […]” (Estatutos, 1772: 211).
8

Carta enviada ao Marquês Pombal, 23 de janeiro de 1775 in Cartas do vice-rei do brasil (BNP).

9

Decreto de 2 de Julho de 1761 que cria vinte e quatro guardas marinhas (Silva, 1828).

10

Rellação das Despezas precizas que se hão de fazer para as Aullas dos Guardas Marinha in Avulsos,

Companhia dos Guardas Marinhas (AGM).
11

Do novo regulamento para a Academia Real dos Guardas Marinhas (Silva, 1828).

12

O pedido de José da Silva Pimentel, filho do cosmógrafo mor Luís Francisco Serrão Pimentel, para in-

gresso no corpo de guardas marinhas de 25 de Julho de 1761 é exemplificativo dos trâmites que o processo seguia. O suplicante tinha de fazer prova de nobreza, enviada ao Auditor Geral da Marinha. Após
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uma investigação nos livros do registo das mercês, o provedor dos armazéns da Guiné e Índia validava a
veracidade das informações. Ver Avulsos, Companhia dos Guardas Marinhas, docs. 243 a 245 (AGM).
13

Em 1773, o Regimento do Arsenal e da Ribeira das Naus de Goa guardava instruções para o exame de

pilotos “Porque sempre padecêram grande damno a Minha Fazenda, e as vidas dos Meus Vassallos nos

naufrágios, que nas minhas Náos se fazem muitas vezes, procedidos de falta de sciencia dos Pilotos, e
Officiaes dellas”. Ver Regimento do Régio Arsenal e Ribeira das Náos da Cidade de Goa (BNP).
14

A instrução prática em período de embarque encontrava-se regulamentada com a inclusão de todos os

procedimentos, quer em termos de manobra de pilotagem quer em termos de conduta e respeito pela
hierarquia a bordo (Regullamento para a Instrucção, Disciplina, Serviço, e Policia dos Guardas-Marinhas a

bordo dos Navios, e Fragatas da rainha Nossa Senhora in Livro Sexto do Registo Geral da Marinha (BNP).
15

Alvará de 5 de Agosto de 1779 (Silva, 1828).

16

“Todo aquelle Guarda Marinha que ao faltar 3 vezes sucessivas á Aula sem motivo justo que justificará

ou sahir fora do Quartel sem licença, ficará expulso do serviço da Real Marinha de Sua Majestade” (11 de
agosto de 1783, Livro quinto do registo das ordens, fl. 285, BNP).
17

Vide José Luís Leiria Pinto (2011). Dantas Pereira e a Real Academia dos Guardas-Marinhas, in AAVV,
Bicentenario da partida da família real para o Brasil, 1807-2007 (pp. 57-66). Lisboa: Academia de Marinha.
18

Para a autora, dois dos melhores exemplos da sociabilidade científica são precisamente a Academia Real

da Marinha e a Academia dos Guardas Marinhas “onde se formavam oficiais e cujos currículos e diretrizes
pedagógico-científicos estavam muito próximos da Academia do Exército, ou seja, totalmente inseridos no
modelo científico da reforma universitária pombalina, de 1772 e de toda a remodelação científica então
efectuada” (Nunes, 1989: 73).
19

Na verdade, esses conflitos existiram: numa exposição feita à rainha D. Maria I os lentes da Academia

de Marinha reclamavam o estatuto de igualdade conferido pelos estatutos de 1779 que não estava a ser
observado devido ao facto dos seus alunos aprovados terem de repetir exames e frequentar aulas na Academia dos Guardas Marinhas (3 de agosto de 1795, Avulsos, Companhia dos Guardas Marinhas, AGM).
20

No século XVIII a formação de oficiais de marinha terminaria com a tradição de recrutamento de ho-

mens para os navios entre a nobreza, quando muitos apresentavam já no seu currículo serviços prestados
no exército (Júnior, 2002).
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ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMEIRAS (1940-1967) – UM ESTABELECIMENTO ESCOLAR
SUI GENERIS NO PORTUGAL DE SALAZAR
Óscar FERREIRA
Instituto de Educação/Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
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INTRODUÇÃO
No ano de 1940 foi fundada na cidade de Lisboa a Escola Técnica de Enfermeiras do
Instituto Português de Oncologia. A criação desta instituição educativa teve a finalidade de formar enfermeiras polivalentes, isto é, capazes de exercer a sua profissão tanto nas instituições
hospitalares como na comunidade, junto das famílias. Com a abertura deste estabelecimento
escolar de formação de técnicos de enfermagem exclusivamente do sexo feminino, o país passou a estar dotado de uma Escola que iniciou uma nova orientação no ensino de enfermeiras.
Ela seguia de muito perto o modelo de formação anglo-americano, o qual preconizava que as
alunas fossem detentoras de cultura e educação semelhante às dos jovens que se candidatavam a cursos superiores; que a formação decorresse por um período relativamente longo (três
anos); que as aulas teóricas alternassem com as práticas clínicas, as quais deviam ser seleccionadas e realizadas apenas em função de objectivos educacionais e sob supervisão de docentes
enfermeiras, pois os fundadores da instituição educativa defendiam que só enfermeiras seriam
capazes de ensinar futuras profissionais.
Neste texto pretendo discutir como surgiu e evoluiu, no âmbito do Ministério da Educação Nacional, a Escola Técnica de Enfermeiras e identificar como ela procurou influenciar o ensino da Enfermagem e a sua prática tanto a nível nacional como internacional. O âmbito
cronológico está compreendido entre 1940, ano da sua criação, e 1967, data em que muitas
das outras escolas de Enfermagem do país já possuíam características similares às desta instituição educativa e em que foi criada, na dependência do Ministério da Saúde, a Escola de Ensino e Administração de Enfermagem.
A metodologia que segui incluiu a recolha de informação no Arquivo da Escola Superior
de Enfermagem de Lisboa – Pólo Francisco Gentil; no Arquivo Histórico do Ministério da Educação, no Arquivo da Direcção-Geral de Saúde, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo da Rádio e Televisão de Portugal SA, na Fundação Rockfeller em Tarrytown (Nova
Iorque), na biblioteca do Instituto Português de Oncologia, na Biblioteca Nacional de Portugal.
Procedi à caracterização das fontes e à análise da documentação, seu tratamento heurístico e
hermenêutico.
O PLANEAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENFERMEIRAS POLIVALENTES
A Escola Técnica de Enfermeiras encontrava-se a ser planeada desde 19351 e veio a tornar-se uma instituição educativa em Lisboa, desde 17 de Maio de 19402:
Para Hespanha

uma instituição (…) é uma ideia de empreendimento que se realiza e
dura juridicamente num meio social; para a realização desta ideia organiza-se um poder que lhe procura órgãos próprios; por outro lado,
entre os membros do grupo social interessados na realização da ideia
produzem-se manifestações de comunhão dirigidas pelos órgãos do
poder e reguladas por regras do processo (1982, p.14).
De acordo com Magalhães (2004) são vários os tipos de instituições educativas. No caso das
escolas elas assumem-se como instituições de formação as quais geram uma afinidade e uma
identidade cultural. Para este autor “a instituição educativa é local, tradição, representação (…),
contexto, materialidade e é apropriação” (2004, p.67).
No planeamento do novo estabelecimento escolar, estiveram envolvidos a Fundação
Rockefeller, a Direcção Geral de Saúde, o Instituto Português de Oncologia3. A Direcção Geral
de Saúde captou para o nosso país as atenções daquela instituição filantrópica norteamericana, a qual financiou e desenvolveu projectos na área da saúde pública com a finalidade
de combater o paludismo e de abrir um Centro de Saúde modelar, o qual, para além da promoção da saúde, desenvolvia actividades de prevenção e servia como local de ensino para futuros
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médicos e enfermeiras. Foi no entanto o Instituto Português de Oncologia, na pessoa do Presidente da sua Comissão Directiva – Professor Doutor Francisco Gentil –, a quem coube junto das
instâncias governativas conseguir as condições necessárias à edificação de uma escola de enfermeiras capaz de interessar tanto à instituição que dirigia como à Direcção Geral de Saúde,
chefiada então pelo Dr. José Alberto Faria4.
Para erigir essa Escola e dotar Portugal de um novo tipo de enfermeira, com competências para trabalhar tanto no hospital, quanto nos centros de saúde e dispensários, junto das
pessoas na comunidade, a Fundação Rockefeller através da International Health Division garantiu, entre 1935 e 1939, a preparação de três enfermeiras portuguesas nos Estados Unidos da
América e no Canadá. Assegurou também a consultoria técnica por parte de enfermeiras dos
seus quadros. A formação de enfermeiras portuguesas na América do Norte tinha como finalidade assegurar a direcção de Enfermagem do Centro de Saúde modelar, da Escola e nesta o
funcionamento do curso de enfermeiras. A assessoria técnica de enfermagem para a criação da
Escola foi assumida pelas enfermeiras norte-americanas da Fundação, mais concretamente
Francis Elizabeth Crowell e Ruth G. Taylor, a primeira na fase de projecto do edifício escolar e a
segunda durante a instalação do primeiro curso na casa adquirida a título provisório para esse
efeito5.
Para a comissão instaladora do novo estabelecimento de ensino foi nomeada, em finais
de 1939, uma das enfermeiras portuguesas que a Fundação Rockefeller havia formado – Maria
Angélica Lima Basto. A esta profissional coube com o apoio da assessora de enfermagem da
International Health Division, Ruth G. Taylor, preparar o primeiro plano de estudos e o regulamento escolar, bem assim como adaptar o espaço de um edifício da Avenida da República às
necessidades do ensino e de residência para as alunas, procedendo à sua selecção6. Segundo
Magalhães (2004), as instituições educativas refletem nos normativos que produzem os objectivos, o modo de funcionamento, a estrutura física, administrativa e sociocultural. Estas dimensões estão efectivamente explanadas no documento que ambas as enfermeiras então
produziram para a nova instituição educativa de enfermagem7.
O PÚBLICO-ALVO E O PLANO DE ESTUDOS
Para Fernandes, a escola surge “como um conjunto de práticas, exercitadas por sujeitos
qualificados em espaços e tempos qualificados, dispondo de materialidades propiciadoras, da
apropriação/desapropriação de saberes, crenças e atitudes, ou seja, da cultura escolar” (2004,
p.13). A cultura escolar define “como representação e base de uma intelecção da realidade e de
uma preparação e mobilização nos planos produtivo, cognitivo, cívico e de humanitude” (Magalhães: 2004, p.122).
Para Magalhães “a escola apresenta-se como lugar e instância legitimada para a instrução
e a formação” (2004, p.122). No caso da instituição estudada ela oferecia um curso profissional
de nível médio que habilitava para o exercício da enfermagem, sendo o seu público-alvo constituído exclusivamente por jovens mulheres cuja idade média rondava os 21 anos8. Nóvoa afirma
que “as escolas constituem uma territorialidade espacial e cultural, onde se exprime o jogo dos
actores educativos internos e externos” (1995, p.16), sendo, para Viñao Frago, os alunos, um
dos elementos incluído no grupo dos actores institucionais que conformam tal cultura (2007,
p.87). À época as alunas da Escola Técnica de Enfermeiras pertenciam a famílias de elevado
status social e possuíam como habilitações literárias o 2.º ciclo liceal. Com o decorrer dos anos,
o processo de massificação do ensino levou este estabelecimento escolar a exigir habilitações
mais elevadas às candidatas. Assim a percentagem das detentoras do curso geral dos liceus
diminuiu à medida que nos afastamos da data de criação da Escola, subindo as que detinham o
curso complementar e as que tinham frequentado cursos superiores. Paralelamente, grande
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parte das alunas passou a ser proveniente de famílias da classe média que viam na frequência
deste curso uma forma de manterem a sua posição social ou de ascenderem um pouco mais.
No período estudado, foram admitidas à Escola 529 alunas. Anualmente diplomavam-se
12 enfermeiras. A percentagem de estudantes que obtiveram habilitações literárias de acesso,
no ensino particular, foi sempre superior à das estudantes do ensino superior público9. A maioria delas provinha de Portugal Continental tendo o distrito de Lisboa fornecido sempre o maior
contingente. A taxa de solteiras esteve sempre próxima dos 100%. A maioria não tinha qualquer ocupação e de acordo com a classificação nacional das profissões, os seus pais eram, maioritariamente, pessoal de profissões científicas ou similares; pessoal do comércio e directores
ou quadros superiores administrativos 10 . Não posso esquecer que tanto os responsáveis da
Fundação Rockefeller, como as dirigentes da Escola partilhavam a ideia de que para o exercício
da enfermagem profissional deviam ser “escolhidas senhoras de esmerada educação, pois mais
facilmente se impunham, mais facilmente influenciavam os Doentes e, desta forma, mais directamente contribuíam para elevar o conceito em que a Enfermagem era tida”11. Dos resultados
da análise documental concluí que o corpo discente da Escola Técnica de Enfermeiras, era, em
regra, constituído por filhas das elites e que se tratava de uma instituição educativa de Enfermagem de elite. O público apresentava globalmente características de homogeneidade as quais
foram evoluindo, embora muito lentamente, como reflexo das pequenas mudanças que inexoravelmente se foram operando na sociedade e meio circundante. Apesar disso, a Escola nunca
deixou de responder às exigências que inicialmente a tinham norteado e que procuravam criar
em Portugal um grupo profissional reconhecido socialmente pela qualidade do serviço que prestava. Tal desiderato só era possível com mulheres de condição social elevada tal como a maioria das que eram admitidas no estabelecimento de ensino investigado.
Nóvoa é de opinião que “as instituições escolares adquirem uma dimensão própria enquanto espaço organizacional onde também se tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas” (1995, p.15). Um dos pressupostos visíveis da cultura escolar que ele
inclui dentro das suas manifestações verbais e conceptuais é o currículo. O plano de estudos da
Escola de Enfermeiras foi inicialmente definido para três anos, à semelhança do que acontecia
na América do Norte (Committee on Curriculum of the National League of Nursing Education,
1938). Posteriormente, em 1956, foi acrescido de um ano de estágio pós-escolar. Este quarto
ano tinha como finalidade evitar o choque resultante da transição do papel de estudante para o
de profissional, permitindo uma adaptação gradual das diplomadas às funções resultantes do
seu novo estatuto12. Em termos de características, o currículo era muito semelhante ao das escolas de Enfermagem da América do Norte patrocinadas pela Fundação Rockefeller (Committee
on Curriculum of the National League of Nursing Education, 1938) e incluía disciplinas de enfermagem hospitalar, de saúde púbica - uma novidade em Portugal, e de áreas das ciências
sociais e humanas, destacando-se nestas a Sociologia e a Psicologia. Segundo Viñao Frago, “as
disciplinas, matérias ou cadeiras são uma das criações mais genuínas da cultura escolar. Mostram o seu poder criativo e, além disso, possuem a sua própria história” (2007, p.89). Importa
ainda acrescentar que para além de inovador, o currículo da Escola soube adaptar-se às exigências que se iam observando na medicina e consequentemente na prestação de cuidados
tanto no país como no estrangeiro. Para isso muito terá contribuído o facto de a Escola se encontrar sob a tutela do Ministério da Educação Nacional, através do Instituto Português de Oncologia. De igual modo, pesou o facto de a escola gozar de autonomia pedagógica e de muitas
das suas docentes de enfermagem se especializarem no estrangeiro (América do Norte) com o
apoio da Fundação Rockefeller. Ao todo, entre 1946 e 1962, foi dada essa oportunidade a 17
enfermeiras que se haviam diplomado na Escola e que aí vieram a exercer, por períodos mais
ou menos longos, funções docentes e de direcção (The Rockefeller Foundation, 1972). Acresce
também que tal experiência no estrangeiro lhes permitia uma actualização constante em termos
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pedagógicos que acabavam por reflectir no exercício das suas funções docentes ao criarem enfermarias-escola e ao aplicarem metodologias de ensino-aprendizagem inovadoras e diferentes
do usual em Portugal. Entre esses aspectos inovadores, conta-se, nomeadamente a integração
do ensino teórico nas práticas clínicas, ao contrário do que era habitual na Escola até à década
de 1950. A inovação era de igual modo notória, promovendo conferências pelas alunas durante
as práticas clínicas, estimulando a elaboração e concretização pelas estudantes de planos de
ensino para indivíduos ou pequenos grupos, recorrendo a estudos de caso e conferências individuais com cada uma das alunas, solicitando relatórios das visitas de estudo e de momentos
do processo de ensino-aprendizagem que exigiam observação13 . Com estas e outras formas
inovadoras para a época e para o ensino de enfermagem no país procurava o corpo docente
estimular nas discentes uma aprendizagem activa.
Para Viñao Frago (2007) “as disciplinas (…) nascem e evoluem. (…) são organismos vivos. E, ao mesmo tempo espaços de poder, de um poder a disputar. Espaços onde se misturam
interesses e atores, acções e estratégias” (p. 89). Nestes pressupostos, o percurso do ensino da
Sociologia no plano de estudos da Escola ao longo dos anos, é, em minha opinião, paradigmático, dado que reflete a forma como a disciplina era vista e tratada pelo Estado Novo. Vale a pena revisitar essa mistura de interesses entre os diferentes atores envolvidos e a disputa de
poder que conduziu as diferentes acções e estratégias em torno desta cadeira ao longo de cerca de trinta anos. O A curriculum guide for schools of nursing, uma obra norte-americana da
autoria do Committee on Curriculum of the National League of Nursing Education, entendia que
as estudantes de enfermagem “will need to make a knowledge of some of the basic concepts of
sociology is valuable if not essential (…) in order to have a basis for such understanding and for
the social adjustments” (1937, p.212). As enfermeiras norte-americanas do início dos anos de
1940 estavam, pois, conscientes da importância da leccionação desta disciplina na formação de
enfermeiras no geral e de enfermeiras de saúde pública em particular. Conforme Tennant,
enfermeira da Fundação Rockefeller, explicitava: “the prerequisites for public health nursing are
(…) sociology, (…) as much of this knowledge is essential in fundamental preparation and
should be included in the basic program of the students nurse education” (1935, p.28). No entanto a inclusão desta disciplina no plano de estudos do curso de enfermagem da Escola, apesar de planeada desde os primeiros momentos, apenas aconteceu cinco anos após a sua
criação quando, Hazel Goff, uma enfermeira norte-americana assumiu a direcção da Escola, por
morte da primeira directora14. Segundo Adérito Sedas Nunes, nessa época,

a sociologia era geralmente considerada inútil e abstrusa. Para os
responsáveis do regime não era porém, somente inútil e abstracta,
era também e sobretudo perigosa, suspeita, subversiva. Salazar dissera que se tratava de «um socialismo disfarçado» ou de qualquer
coisa confusa que «já no seu tempo não se sabia o que era» (1988,
p.37).
No Portugal do Estado Novo, a Sociologia não era reconhecida como ciência social. Enquanto
nos Estados Unidos da América ela se ia afirmando tanto a nível institucional como académico,
em Portugal, nesse período, pouco ou nada se desenvolveu15. De acordo com Pereira,

a década de trinta, os anos da Segunda Guerra Mundial e do imediato pós-guerra foram, por isso e do ponto de vista do fragilizado
campo universitário nacional, tempos de uma negação do social ou,
pelo menos, de produção de um seu retrato exclusivamente informado pelos critérios dominantes da doutrina corporativa, a ideologia
oficial do regime (2007, p.3).
Porque em Portugal, em 1945, não existia formação universitária em Sociologia, e como
tal seria raro a existência de pessoas com competência suficiente para o seu ensino, a primeira
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docente desta disciplina na Escola foi precisamente a enfermeira Hazel Goff, em 194516. Esta
situação em minha opinião revela bem a dificuldade e o melindre da Escola em encontrar e indicar um docente para tal disciplina. Tal ocorrência parece ser reveladora do clima social que se
vivia nos meios académicos dessa época no que à Sociologia dizia respeito.
OS PRIMEIROS TEMPOS
Considero que os primeiros tempos vividos pela Escola correspondem ao período que
decorreu entre 1940 e 1946. Atendendo às fontes consultadas este foi para mim um tempo de
implementação da nova instituição educativa no Portugal de Salazar e da enfermagem profissional, dita científica, e do seu ensino no panorama da saúde e da assistência portuguesa, fase
em que na opinião do então Administrador do Instituto Português de Oncologia, Mário Neves, a
Escola recebeu avultado apoio financeiro da Fundação o qual as fontes confirmam. No total
1107350$0017, o que hoje equivaleria a cerca de 524507 Euros18, uma pequena fortuna.
Momentos altos deste período na Escola, manifestações visuais e simbólicas, bem como
comportamentais que fizeram parte dos pressupostos visíveis da cultura escolar (Nóvoa, 1995)
e que, em minha opinião, a marcaram de forma indelével com repercussões na imprensa da
época, foram a inauguração em 9 de Junho de 1944, das novas instalações da Escola19 cuja
construção havia sido iniciada em 1939 com base num projecto arquitectónico que tinha o aval
das assessoras de enfermagem da International Health Division. Foram igualmente notárias a
primeira cerimónia de imposição do “cap” em Abril de 194120; a colocação do emblema da Escola às primeiras graduadas quando da inauguração do novo edifício escolar (Instituto Português de Oncologia, 1944); a entrega do diploma às enfermeiras que se tinham formado nos
três primeiros cursos em Julho de 194521.
O novo edifício escolar encontrava-se na cerca do complexo hospitalar do Instituto de
Oncologia em Palhavã, cujas construções, segundo Pina (2004), se enquadravam na política de
obras públicas de carácter social e assistencial do Estado Novo e eram em termos arquitectónicos reflexo da sua “Política de Espírito”. O novo edifício escolar representava então um enorme
passo para a enfermagem porque não existia em Portugal outra escola que apresentasse tais
condições22. Opinião semelhante tinha também a deputada Maria Luísa van Zeller, a qual afirmava que o novo edifício da Escola Técnica de Enfermeiras se impunha como modelo para
construções com semelhantes finalidades23.
A imposição do “cap”, colocação do emblema e entrega do diploma, constituíam segundo
Fonseca (2003), elementos de identidade de cada estabelecimento educativo de enfermagem.
Estas cerimónias foram importadas pela primeira vez para Portugal, nesta Escola e para estabelecimentos similares estado-unidenses e canadianos. Estes actos revelavam-se momentos
solenes, onde para além das alunas estavam presentes os seus familiares, os docentes, os dirigentes do Instituto de Oncologia e altas personalidades da nação, destacando-se de entre elas
o Presidente da República.
Mas nem tudo, nos primeiros anos de vida da Escola Técnica de Enfermeiras, foram alegrias. Logo em Julho de 1944, morria repentinamente a primeira Directora (Gentil, 1944), deixando vago um lugar que era de primordial importância para o trajecto que esta instituição de
ensino vinha desenvolvendo. O seu desaparecimento surgiu num momento bastante complicado para a instituição. Até essa data tinham-se graduado apenas 16 enfermeiras, seis das quais
(as primeiras), havia apenas um ano (Instituto Português de Oncologia, 1945b), e nenhuma
delas possuía preparação adequada para assumir funções de direcção. Paralelamente, a Directora era a única docente na Escola a tempo completo. Resolveu o problema a Fundação
Rockefeller, que a pedido do Inspector de Ensino, lugar então ocupado pelo Professor Francisco
Gentil, fez deslocar para o Portugal uma enfermeira norte americana bastante experiente. Tratava-se de Hazel Goff. A partir do momento em que a enfermeira Goff assumiu a direcção da
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instituição educativa portuguesa, esta passou a ser conhecida como Escola Rockefeller24, nome
esse que perdurou informalmente no tempo. Com esta referência, o prestígio e a reputação da
Escola subiram, ajudando à sua divulgação25.
A ABERTURA A PORTUGAL E AO MUNDO
De 1946 a 1954 considero que a Escola passou por uma fase de aperfeiçoamento em que
gradualmente se começou a abrir a Portugal e ao mundo, sob a direcção da enfermeira Alves
Diniz a quem a Fundação Rockefeller financiou uma pós-graduação em Ensino e Organização de
Escolas de Enfermagem de forma a poder substituir a Directora norte-americana (The Rockefeller Foundation, 1972). Durante estes anos a International Health Division e os organismos da
instituição filantrópica norte-americana que lhe sucederam prestaram um valioso auxílio técnico
através das suas assessoras que anualmente visitavam o país e o estabelecimento escolar. Davam pareceres sobre a administração, os planos de estudos, as metodologias de ensinoaprendizagem que eram utilizadas e sobre os tipos de experiências de enfermagem que eram
proporcionadas às estudantes. Seleccionavam, entre as docentes, aquelas a quem financiavam
estudos pós-graduados na América do Norte (Corrêa, 2001). Todo este processo culminou entre
1951 e 196726, com a colaboração da Escola tanto com instituições nacionais como internacionais (Instituto Português de Oncologia, 1961). Após isso, por motivos da legislação promulgada
na segunda metade da década de 196027, que melhorou a forma como o ensino de Enfermagem era realizado nas instituições educativas dependentes do Ministério da Saúde, a Escola
Técnica de Enfermeiras perdeu a importância que até aí tinha tido como Escola modelo. No período compreendido entre 1954 e 1967, a influência da Escola Técnica de Enfermeiras fez-se
sentir noutras instituições de ensino de Enfermagem; noutras instituições de saúde pública e
hospitalares, noutros organismos centrais, primeiro do Ministério do Interior, depois da Saúde e
Assistência e também em organismos internacionais. Através de algumas das suas diplomadas,
o currículo e metodologias de ensino foram exportados para outras escolas de Enfermagem
tanto nacionais (Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa)28, como de outros países. Como exemplo deste último caso, refira-se a Escola de Enfermagem de São José da Costa
Rica (Diniz, 1953). Estas profissionais e docentes de enfermagem serviram também de veículo
de disseminação do seu plano de estudos e das suas metodologias de ensino sempre que iam
ou abrir outras instituições educativas de enfermagem, ou colaborar no seu desenvolvimento
como foram os casos das escolas de Enfermagem do Hospital de Santa Maria em Lisboa; do
Hospital de São João no Porto; Dr. Ângelo da Fonseca em Coimbra; S. João de Deus, Évora; de
Ponta Delgada, Açores; e do Hospital Miguel Bombarda em Luanda (Instituto Português de Oncologia, 1961a e 1963). Paralelamente, a partir de 1953, a Escola passou a colaborar com organizações internacionais (Conselho Internacional de Enfermeiras, Organização Mundial de
Saúde) e organismos e instituições nacionais (Direcção Geral de Saúde e algumas Escolas de
Enfermagem) no desenvolvimento profissional de enfermeiras e enfermeiros a quem ela oferecia, nas suas instalações e serviços, programas de formação e de observação individualizados.
Esses estudos eram dirigidos aos interesses de cada um e tinham por base as funções que se
previa irem ocupar nas instituições e países de onde provinham, à semelhança do que faziam
há muitos anos as escolas de Enfermagem da América do Norte e algumas do centro e norte da
Europa que se encontravam sob orientação de enfermeiras da Organização Mundial de Saúde29.
Esses programas habitualmente tinham uma duração entre uma semana e doze meses. No período estudado, beneficiaram desta possibilidade 26 profissionais de enfermagem entre costariquenhos, tunisinos, marroquinos, ingleses, franceses, japoneses, suíços e portugueses (Instituto Português de Oncologia, 1961b). À influência da Escola Técnica de Enfermeiras não escapou também a prestação de cuidados de enfermagem através da qualidade posta na assistência
prestada pelas suas alunas, docentes e diplomadas nos serviços onde realizavam as práticas
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clínicas e onde exerciam a profissão30. Também o facto de as enfermeiras formadas pela Escola, desde o primeiro curso (1940/1943), terem ocupado lugares de direcção em serviços a nível
central, nomeadamente no Departamento de Recursos Humanos da Saúde; na Direcção Geral
dos Hospitais; na Direcção Geral de Cuidados de Saúde Primários e noutros que geriam tanto o
ensino quanto o exercício da profissão, assim no país, como no estrangeiro onde este estabelecimento escolar era reconhecido dentro do seu âmbito como um dos melhores da Europa (Corrêa, 2001), permitiu à Escola Técnica de Enfermeiras deixar a sua marca na forma como a
enfermagem passou a ser praticada e vivida. A essa influência também não foi alheia a implicação das suas diplomadas em associações profissionais como o Sindicato dos Profissionais de
Enfermagem, a Liga de Enfermeiras Graduadas da Escola Técnica de Enfermeiras, a Associação
Portuguesa de Enfermeiras e o Conselho Internacional de Enfermeiras, pois como afirma Magalhães

a identidade institucional tende a projectar-se de forma agregativa,
para além do próprio tempo de permanência nas instituições, constituindo fatores de neocomunidades, especificamente por parte de exalunos que se organizam em associações. Estes organismos, além de
prolongarem e alimentarem uma identidade pela ligação à instituição,
também constituem frequentemente uma rede de enquadramento,
solidariedade e integração ao mundo laboral (2004, p.147).
Alguns dos aspectos da profissão hoje aceites de forma indiscutível como: a integração da Saúde Pública nos curricula dos cursos de enfermagem; o desenvolvimento de acções de promoção
da saúde e prevenção da doença nas Instituições de Saúde por parte dos profissionais de enfermagem; a integração da Saúde mental e a ênfase nos aspectos preventivos nos Centros de
Saúde; a educação para a saúde como função da enfermeira e a integração do ensino da enfermagem no ensino superior, foram inicialmente defendidos e impulsionados pela Escola e pelas suas discípulas. Por fim, confirma-se o relevante valor documental e patrimonial do Fundo
Documental e Museológico de uma instituição educativa cujo lema foi “aprender para ensinar”
(Corrêa, 2001, p.136).
CONCLUSÃO
A minha intenção com este texto foi a de tentar desvelar um pouco do véu da história de
uma Escola de Enfermagem que considero sui generis, a Escola Técnica de Enfermeiras, na sua
unidade e unicidade institucionais no período que vai de 1935, data em que começou a ser conceptualizada, até 1967, momento a partir do qual ficou impossibilitada de cumprir o seu ideário
e de completar o projecto a que se tinha proposto.
Como diz Magalhães, compreender e explicar a realidade histórica de uma instituição
educativa (…) é integrá-la de forma interactiva no quadro mais amplo do sistema educativo,
nos contextos e nas circunstâncias históricas, implicando-a na evolução de uma comunidade e
de uma região, seu território, seus públicos e zonas de influência” (2004, p.134) e foi isso que
arrisquei fazer muito embora de forma sumária. Para esse autor “as instituições educativas, de
forma particular e na sua dimensão sistémica, são realidades dentro de uma outra realidade”
(2004, p.62). Elas “constituem realidades em constante transformação interna no e pelo relacionamento com a realidade envolvente” (2004, p.69) e são “produto de um processo multifatorial – económico, social, cultural, organizacional e pedagógico” (2004, p.123). A Escola objecto
deste estudo, sendo uma instância complexa e multifacetada tanto na sua acção do quotidiano
e na dimensão temporal, gerou e desenvolveu culturas, representações, formas de organização,
relacionamento e acção os quais se constituíram como fatores determinantes da sua diferenciação e identidade. A sua história não é possível fora da história do sistema educativo e do sistema de saúde e assistência, no período em análise, constituindo um todo em si mesma. Ela
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desenvolveu-se numa rede intrincada de relações intra e interinstitucionais, cuja evolução se
apresenta marcada pela sua inscrição, tanto na conjuntura histórica nacional como internacional.
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Tema e objectivos
Nesta comunicação, visamos abordar e analisar os princípios teóricos que consubstanciam a filosofia educacional católica na esfera das escolas maristas. Os Irmãos Maristas são religiosos leigos (não sacerdotes) consagrados a Deus, que seguem Jesus ao estilo de Maria (o seu
lema: “Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus”), inspirados pelo fundador francês do
Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas (1817), São Marcelino Champagnat (1789-1840). A
vocação principal destes Irmãos, que têm sempre vivido em comunidade, é a educação cristã
das crianças e dos jovens. Por isso, o seu nome oficial “Fratres Maristae a Scholis” (cujo acrónimo é FMS) (Projecto Educativo Marista (2009-10)). Em Portugal existem dois estabelecimentos de ensino: o Externato Marista de Lisboa e o Colégio Marista de Carcavelos.
A análise da filosofia educacional marista, incidirá nomeadamente no eixo da educação
que considera os valores morais e éticos no processo formativo dos alunos. Assim, abordaremos, segundo o discurso institucional da Igreja, os limites e potencialidades da própria escola
católica na contemporaneidade. Seguidamente, faremos alguns breves apontamentos de cariz
histórico que reflectem a evolução da presença e relevância da Igreja católica na esfera educacional. Dentro da mesma secção, ainda numa perspectiva diacrónica, mas com o intuito de captar o contributo global da Igreja Católica no domínio educativo, focaremos os documentos
elaborados a partir do Concílio Vaticano II, os quais enformam presentemente a filosofia educacional marista. Depois, analisaremos concretamente o projecto axiológico da escola marista na
sua especificidade, nos vários domínios que nos pareceram mais estruturais destacar. A comunicação finalizará com algumas conclusões e considerações finais, nomeadamente no que concerne aos desafios e interpelações que o quadro discursivo e teórico suscita no sistema de
ensino contemporâneo.
Escola Católica: limites e potencialidades
A Escola, salvaguardando as responsabilidades e o primado das famílias, ao assumir o
seu papel socializador, formador e desafiador da vida das crianças e jovens, permite e incentiva
a participação familiar na definição do projecto educativo, nas reuniões propostas, no diálogo
regular com os docentes e na organização em associações de pais. A Escola Católica reconhece,
todavia, que este envolvimento será realizado num contexto onde a família se encontra fragilizada perante os problemas e desafios sérios que a contemporaneidade apresenta (Escola Católica, 1977, 45). Esse estado de fragilidade é manifesto no facto da família não reconhecer da
mesma forma a assunção inequivocamente respeitada pela Igreja, de que a educação dos descendentes é um direito e um dever primordial dos pais (Dimensão Religiosa Escola Católica,
1988, 43). A Escola reconhece a sua subordinação à família e respeita o princípio de subsidiariedade. Todavia, assume-se como a melhor ajuda aos principais e primeiros responsáveis do
processo educativo dos alunos – os pais.
Pensamento católico educacional pós-conciliar
Antes do último Concílio Vaticano II, realizado em 1965, o pensamento escolástico providenciou o paradigma que conferiu à educação católica um forte sentido de identidade e estabeleceu princípios nos quais poderia ser desenvolvida. A Declaração Conciliar “Gravissimum
educationis”, inaugurou um processo de estudo e de reflexão acerca da missão educacional da
Igreja Católica, a qual, a partir desse período, se percebe a si mesma e se relaciona diferentemente com o mundo (Stein, 2001). Outros documentos se lhe seguiram, alguns tendo especificamente como objecto de análise a Escola Católica, outros possuindo uma maior amplitude no
domínio educacional (Grocholewski, 2002). O primeiro a ser concebido foi o documento “A Escola Católica” no final da década de setenta do século XX (1977), configurando claramente o
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que define uma instituição educacional católica. “Leigos Católicos na Escola: Testemunhas de
fé” foi publicado em 1982, realçando o papel dos leigos no empreendimento educativo (Leigos
Católicos, 1982, 4). Volvidos 6 anos, em 1988, é elaborado o documento “Dimensão Religiosa
da Educação na Escola Católica” que, conforme o nome expressa, insistiu no aspecto confessional que deveria enformar todo o projecto educativo. Em 1997, uma Carta Circular “A Escola
Católica no limiar do 3º Milénio” versava sobre a identidade e missão das Escolas Católicas no
desafiador contexto educacional contemporâneo. O documento “As pessoas consagradas e a
sua missão na Escola”, na linha do texto do início da década de 80 relativamente ao testemunho e importância dos leigos, é publicado um pouco depois do 40º aniversário do início do Concílio Vaticano II.
Síntese do Projecto axiológico da Escola Marista: algumas conclusões
Numa perspectiva católica e marista, considera-se como educação autêntica e que pode
ser considerada verdadeiramente de qualidade, tão-somente o projecto integral e holístico cristocêntrico de pendor mariano, que contemple digna e equilibradamente a pessoa na suas dimensões inerentes (profissional, pessoal, social, ética, estética, espiritual) e as desenvolva
como um fim se tratasse (M. Domingues, 2004). O alvo é o desenvolvimento de uma vida sadia, promover a educação da sensibilidade e conceder uma estrutura interior autónoma.
A coluna vertebral do projecto educacional, considerada uma função “mais grandiosa e
mais excelsa do que governar o mundo!” (Vida, p. 463-464), encontra a sua síntese nas palavras do fundador Champagnat que são a base do lema do Externato Marista de Lisboa: “Queremos educar as crianças, isto é, instruí-las sobre seus deveres, ensinar-lhes a praticá-los,
infundir-lhes o espírito e os sentimentos do cristianismo, os hábitos religiosos, as virtudes do
cristão e do bom cidadão. (…) Numa palavra, educar uma criança é fazer dela bom cristão e
virtuoso cidadão” (Vida, p. 498).
Na filosofia educacional marista, no que concerne à educação para os valores, é inequívoca a existência de um arco conceptual cristocêntrico, onde a liberdade é encarada como o
equilíbrio harmonioso entre o exercício de direitos e o cumprimento de deveres e onde a vida e
a cultura são animadas pela fé. O desenvolvimento do carácter aliado a uma sede de espiritualidade é um foco bem claro nos objectivos do projecto educativo, suplantando assim o alvo exclusivo da excelência académica. A cidadania celestial tem áreas de intersecção com a cidadania
terrena. A pedagogia marista tem como coordenadas específicas o carisma do seu fundador,
que no séc. XVIII redescobriu em Maria a expressão cristológica mais vívida, e assim tornou-se
um pilar no ideário marista, no que concerne à imitação das suas principais virtudes (modéstia,
simplicidade e humildade). A solidariedade, o esforço em relação ao trabalho, o espírito de família, juntamente com as três violetas, constituem o âmago axiológico que caracteriza a dinâmica entre fé e vida.
Na educação marista o modelo cristocêntrico é mediado por Maria, que foi por sua vez
a inspiração base do fundador e dos primeiros irmãos, os quais se tornam também referência
para os líderes dos estabelecimentos. Os Directores são no seio das comunidades educativas os
mais responsáveis para modelar e desafiar essa vivência, a forma marista de viver a educação,
nomeadamente no contágio e inspiração aos docentes, os quais devem também assumir esse
papel, de modo a impactar e influenciar positivamente o carácter dos alunos. Pois no epicentro
da escola marista acentua-se a existência de valores absolutos, que devem ser conscientemente assumidos, celebrados e transmitidos, recusando desse modo o relativismo axiológico radical,
o casuísmo e a não vinculação da fé ao mundo moral. A educação integral é um postulado central, que parte da experiência terrena mas também se abre ao transcendente.
Consequentemente, este enquadramento dinâmico e interdependente entre as componentes do trinómio cultura-fé-vida, requer da educação marista, fundada no pilar da fé cristã,
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uma exigência transversal e quotidiana. Cada momento e cada área que ocorre no estabelecimento de ensino deve ser enformado por essa triangulação, contribuindo progressivamente
para o desenvolvimento do carácter dos seus intervenientes.
Considerações Finais
Com base nos elementos fundamentais da filosofia educacional marista podemos reconhecer que se trata de um projecto extraordinariamente exigente naquilo que se propõe alcançar no desenvolvimento moral e ético dos alunos. Exigente ao nível das intenções, ideias e
desígnios, onde todos os membros adultos da comunidade educativa e todos os componentes
que perfazem a vivência escolar são elementos cruciais na consecução do ideário educativo marista, aos quais é exigido um revestimento virtuoso notável. Numa obra educativa que tem os
seus destinatários principais os marginalizados socialmente, onde é reconhecido que os leigos
são os “educadores maristas de hoje”, os desafios nesse sentido são exponencialmente marcantes, particularmente num ambiente moral prevalecente que fomenta o individualismo, a ausência de sacrifício, o hedonismo, o consumismo exacerbado e o relativismo. Esses traços
contemporâneos lançam questionamentos sérios, não só à efectiva acção dos adultos educadores mas também à transmissão de contra-valores como a solidariedade, a simplicidade, a modéstia, a humildade e a pedagogia do esforço e da família.
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Introdução
No presente, a organização e estrutura da área da saúde no Brasil situam a enfermagem como atividade agenciadora do cuidado hospitalar com pacientes. Tal agenciamento se
tornou mais complexo à medida que a tecnologia penetrou mais presente nos espaços de atendimento à saúde. Tal complexidade se manifesta, por exemplo, na exigência de saberes mais
elaborados para a atuação profissional na área da saúde hospitalar (da enfermagem). Em essência, esses saberes supõem duas características centrais: polivalência profissional e especificidade, isto é, preparo e qualificação para atuar em situações inusitadas e variadas.
Se essa exigência repercute nas condições de trabalho dos profissionais (da enfermagem) — pois supõe lidar com novos recursos tecnológicos, os quais exigem formação constante; não seria incorreto supor que os impactos se estendem ainda a suas condições de vida —
visto que tal formação exige disponibilidade de tempo de um profissional cujo tempo é fragmentado em razão de uma atuação em turnos variados. Se assim o for, então esse quadro
aponta a necessidade de criar oportunidades reais de formação educacional para esses profissionais cujo fundamento seja a educação como meio de desenvolvimento e crescimento não só
intelectual, mas também profissional: para o processo de trabalho mesmo, de modo que, também, suas condições de vida sejam beneficiadas pela formação.
O conhecimento que embasa as ações dos profissionais da enfermagem é necessário a
seu agir cotidiano (DOMINGUES, 2005), em especial porque o paciente precisa ser avaliado em
sua totalidade e em todo momento. Por isso, esses profissionais têm de ser formados e capacitados de modo que possam tomar decisões rápidas e precisas; afinal, conforme sejam suas
condições físicas, o paciente em geral não suporta demora na tomada de decisões nem conduta
falha, que podem até prejudicar a avaliação do atendimento. Além disso, a ação profissional do
enfermeiro é, também, uma ação educativa cujo efeito se estende a quem requer seu cuidado
e atendimento. (Supõe-se aqui que cabe a ele educar o paciente sobre a importância da conduta deste para o sucesso de dado tratamento e para a recuperação, para ficarmos em um exemplo.)
Relacionar a profissão enfermagem com trabalho educativo supõe ver a enfermagem
como prática social cujas ações se voltam ao desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas para assistir a saúde. A concepção de saúde nessa relação é a de Morin (2002), para
quem educar é não só uma exigência da vida em sociedade, mas também uma forma de prover
os sujeitos com experiências culturais, científicas, morais e adaptativas que lhes capacitem a
atuar no meio social com segurança e consciência de que:
.
[...] o planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mú-

tuas. Dada a importância da educação para a compreensão, em todos
os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da
compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades; esta
deve ser a tarefa da educação do futuro. (MORIN, 2002, p. 104).
Nesse contexto, acreditamos que atividades formativo-educacionais em serviço estimulam a reflexão sobre a prática quando ancoradas no exercício cotidiano do trabalho e na visão
crítica baseada na realização das ações; por isso, defendemos que seja permanente1 a formação educativa de profissionais que assistem a população e a qualidade da assistência por eles
prestada. Mais que isso, cremos que a necessidade de que os profissionais da enfermagem ampliem seu repertorio de saberes é, também, a necessidade de prover a formação em enfermagem com novos saberes; e tais necessidades — assim pensamos — apontam a importância de
os estudos acadêmico-científicos enfocarem a aplicabilidade prática dos conhecimentos previs-
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tos no currículo subjacente aos programas de formação nessa área; isto é, de rever as concepções de teoria e prática presentes nela.
Dito isso, é para essa questão — currículo da formação em enfermagem — que converge este texto, onde apresentamos uma exploração descritiva preliminar dos dados que levantamos e das leituras teóricas que fizemos até então — ambos ainda incipientes. Trata de
exploração preliminar porque este estudo vai compor uma pesquisa maior, que está em andamento num programa de pós-graduação (Mestrado em Educação)2 que investiga a formação
dos profissionais de nível médio em enfermagem (técnicos e auxiliares) com base no currículo.
Tal pesquisa de mestrado se caracteriza como teórico-bibliográfica e documental, seguindo a abordagem qualitativa à luz do materialismo histórico-dialético na visão do filósofo
Lucien Goldmann (1979). A fundamentação teórico-conceitual se apoia em autores como Silva
(2011), Sacristán (2008) e outros. Acreditamos que esse referencial teórico e metodológico
possibilita compreender com mais abrangência as concepções curriculares na formação em nível médio Enfermagem da Escola Técnica de Saúde3 da Universidade Federal de Uberlândia
(ESTES/UFU), cujas grades curriculares tomamos como fonte e dados de análise — à parte esses documentos, recorremos à legislação educacional federal que regula o currículo desse tipo
de formação.
Optamos pelo currículo da ESTES porque essa escola forma um número relevante de
profissionais de enfermagem, dos quais muitos atuam no Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia (HC/UFU):4 instituição onde trabalhamos junto a uma equipe multiprofissional de saúde desde os anos 90. No convívio diário com essa equipe e com os demais profissionais, pudemos observar dificuldades no domínio de algumas técnicas que suscitaram alguns
questionamentos: como os componentes curriculares do curso Técnico em Enfermagem da ESTES contribuem para a formação do profissional técnico em enfermagem? Os profissionais de
nível médio em enfermagem se sentem preparados tecnicamente para atuar em um hospital
universitário? Tais questionamentos despertaram nosso interesse em desenvolver uma pesquisa
de mestrado sobre o currículo que envolvesse a formação dos profissionais.
A pesquisa de mestrado se propõe a fazer uma leitura crítico-analítica do currículo dessa escola no período 1974–2004 para identificar mudanças e permanências na grade curricular
e verificar seus impactos na formação dos profissionais e em sua atuação prática. E este estudo
preliminar busca cumprir esse propósito apresentando descritivamente as mudanças curriculares ocorridas na década passada. Esse recorte se justifica, sobretudo, por questões editoriais,
pois fazer um inventário de todas as mudanças ocorridas no período proposto para a pesquisa
de mestrado seria exceder o limite textual estabelecido para este trabalho pelas diretrizes do
Congresso luso Brasileiro de História da Educação.
Cremos que essa leitura pode oferecer subsídios para conhecer as estratégias de atendimento adotadas e, assim, suscitar uma reflexão sobre como melhorar a qualidade do serviço
prestado ao paciente pela aplicação de conhecimentos técnico-científicos. Ela seria útil porque
nos parece ser incipiente o corpus de estudos acadêmicos sobre a necessidade de re-elaborar o
currículo da área de enfermagem em nível médio. Para nós, o conteúdo curricular tem de não
só criar condições intelectuais para que o aluno assimile princípios e desenvolva as habilidades
e competências que o exercício profissional vai exigir dele; mas também fazer sentido para a
vida social do futuro profissional, pois se supõe que escola forme, sobretudo, cidadãos aptos a
contribuir para uma sociedade melhor e mais humana.
É isso que depreendemos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (lei
9.394/96), dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
ao definirem competências a ser alcançadas e ressaltar a necessidade de flexibilizar o currículo.
(Ambos os documentos fornecem, a cada área de formação profissional, as bases para o exercício profissional.) A autonomia e liberdade dadas à escola para moldar seu currículo segundo
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suas necessidade e as da sociedade em que se insere parecem convergir para uma educação
que forme pessoas críticas, reflexivas e adaptáveis às demandas sociais.5 Num país como o
Brasil, de dimensões continentais, contrastes econômicos marcantes e formação cultural de matrizes diversas, vemos tal possibilidade como avanço que contribui para estimular a formação
de profissionais com pensamento crítico.
Considerações sobre o currículo escolar
O currículo escolar guia o trabalho do professor, por isso é visto como elemento central
na educação institucionalizada. Um dos primeiros estudos sobre esse componente do sistema
educacional é o de Bobbitt, que publicou The curriculum (O currículo) em 1918. Nessa obra, ele
propõe que a escola funcione como empresa ou indústria. Seu modelo curricular convergia ao
modo de produção fabril era fabril, por isso Silva (2011, p. 22) diz que naquele momento conceber um currículo era tentar responder questões relativas às finalidades e aos contornos “[...]
da escolarização de massas. Quais os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador
especializado ou proporcionar uma educação geral, acadêmica, à população?”.
Apple (1982) reitera esses vínculos entre currículo e economia, pois desenvolveu seus
estudos sobre o currículo em associação como os interesses sociais e econômicos das empresas, das quais advieram estruturas econômicas a ser incorporadas na política educacional, como
a ideia de que a hierarquia empresarial se vale do poder detido pelo indivíduo ocupante do
maior cargo. Tempos depois, essa concepção embasou a atuação de influentes especialistas em
currículo. Segundo ele, o currículo surgiu para hierarquizar socioculturalmente as empresas;
“[...] historicamente, a teoria e desenvolvimento do currículo estão fortemente ligados e influenciados por necessidades e mudanças econômicas e [...] por uma noção muito interessante do
que deveria ser a ‘comunidade’ ideal” (APPLE, 1982, p. 105). Nesse caso, “[...] se devemos entender por que o conhecimento de apenas alguns grupos foi primeiramente representado nas
escolas [...]” (APPLE, 1982, p. 97), então convém compreender, primeiramente, “[...] os interesse sociais que em geral orientam a seleção e a organização do currículo”. Isso porque, diz
Apple (1982, p. 98), “[...] as escolas não controlam apenas pessoas; elas também ajudam a
controlar os significados”.
Contudo, se a vida social se faz presente na escola — porque esta traduz em seu interior a sociedade que lhe é externa —, não se pode esquecer que há uma vida intraescolar guiada
por uma hierarquia peculiar — porque tem sujeitos específicos: alunos e professor. Nessa “sociedade” intramuros, diria Santomé (2011, p. 155), o currículo tem de, fundamentalmente, preparar os alunos para ser cidadãos ativos e críticos ante sua condição de “[...] membros
solidários e democráticos de uma sociedade [...]” de igual teor. Logo, é esse currículo que tem
caracterizar a vida em sala de aula.
De fato o currículo não é questão pacífica, fechada, pronta, acabada. Como se trata de
um instrumento histórico submete-se à subjetividade de quem o define e o manuseia; talvez
por isso é objeto de muitas teorias, as quais vão subsidiar e nortear o conhecimento tido como
importante para compor o currículo adotado pela escola. Neste contexto, a participação de todos garante a identidade da própria instituição ou do curso. Todavia, se as teorias podem afetar
o sistema educacional ao determinarem a concepção de escola, ensino e docência ou então
mudar o currículo mediante acréscimo ou supressão de disciplinas, cabe salientar que podem
mudar pouco as práticas pedagógicas e docentes, pois estas se vinculam muito mais à vontade
interna de seus sujeitos do que a determinantes externos.
No dizer de Silva (2011, p. 16), as teorias do currículo podem ser agrupadas em tradicionais, críticas e pós-críticas. Destas — diz ele —, a teoria crítica “[...] tem contribuído para aumentar nossa compreensão sobre as íntimas e estreitas relações entre conhecimento, poder e
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identidade social” (SILVA, 2011, p. 185). Ainda na ótica desse autor, as teorias críticas e as
pós-críticas, em contraste, argumentam que nenhuma teoria é neutra, seja científica ou desinteressada; antes, “[...] está inevitavelmente implicada em relações de poder”, porque selecionar
é exercer poder (SILVA, 2011, p. 16).
Se, para Sacristán (2008, p. 37), as teorias do currículo “[...] se convertem em mediadores ou em expressões da mediação entre o pensamento e a ação em educação”; o currículo oculto medeia a comunicação entre a norma e a realidade cotidiana. Mais que das determinações
teóricas, tal currículo deriva da sujeição curricular a pressões políticas, econômicas e sociais —
assim como a escola se sujeita — para que transformem seus conteúdos na tentativa de se adequarem ao modelo da sociedade dominante. No dizer de Silva (2011, p. 80), o currículo oculto
“[...] expressa uma operação fundamental da análise sociológica, que consiste em descrever os
processos sociais que moldam nossa subjetividade [...]. Ele condensa uma preocupação sociológica permanente com os processos [...] ocultos na compreensão comum” do cotidiano.
Posto isso, Sacristán (2008, p. 97) entende que o currículo a ser proposto no presente
“[...] exige metodologias, saberes e habilidades profissionais diferentes, alterando inclusive a
forma de relacionar-se com os alunos”.
Opções teórico-metodológicas
Como dissemos, o currículo escolar é um instrumento histórico-cultural, por isso é permeado por interesses distintos dos grupos sociais que tomam o poder de tempos em tempos e
que buscam mantê-lo a todo custo. Tendo em vista que relações de poder permeiam a elaboração do currículo, cremos que nossa compreensão das concepções e mudanças curriculares no
curso de formação de enfermeiros em nível médio da ESTES/UFU poderia ser fundamentada à
luz do materialismo histórico-dialético conforme o concebe Goldmann (1979) e do método dialético.
Na lógica do pensamento dialético, diria Goldmann (1979, p. 5–6),
[...] nunca há pontos de partida absolutamente certos, nem problemas

definitivamente resolvidos; afirma que o pensamento nunca avança em
linha reta, pois toda verdade parcial só assume sua verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que o conjunto só pode
ser conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades parciais. A
marcha do conhecimento aparece assim como uma perpétua oscilação
entre as partes e o todo, que se devem esclarecer mutuamente..
Como se lê nessa passagem, o pensamento dialético parte da hipótese de que as partes
não compreensíveis isoladamente, fora da relação com o todo. Logo, diz Batista (2010, p. 4),
“[...] o pensamento dialético propõe uma maneira de conceber o conhecimento como algo dinâmico”. De certa forma, o pensamento desse filosofo retoma o de outro: Descartes (2009, p.
8–9), para quem método supõe dividir cada problema em problemas menores, tantos quantos
forem necessários; assim como investigar só absolutamente evidente, ordenar os pensamentos
pela lógica do mais simples para o mais complexo, enumerar completamente os dados dos problemas e rever cada elemento de sua solução para assegurar-se de que foi corretamente resolvido. Assim, podemos pensar no método como estratégia que se pode construir durante a
pesquisa e mudar para alcançar os objetivos propostos.
Reconhecer as relações entre as partes para compreensão do todo numa lógica de produção do conhecimento como algo dinâmico supõe estudar o currículo considerando, por
exemplo, as relações o espaço e o tempo em que ele se insere; isto é, sua história e seu contexto. Na pesquisa educacional, essa possibilidade está prevista na abordagem qualitativa,6 que

CD-ROM DE ATAS | 2260 | COLUBHE 2012

pede tratamento dos dados que aponte as evidências históricas do objeto de estudo. Para Chizzotti (2003, p. 82–3), o pesquisador tem de experimentar
[...] o espaço e o tempo vivido pelos [objetos] investigados e partilhar

de suas experiências, para reconstituir adequadamente o sentido que
os atores sociais lhes dão a elas (pesquisa implicada). Outros advogam o engajamento deliberado do pesquisador nos confrontos ideológicos e políticos da sociedade e o compromisso manifesto com as
frações de classe subalternas. Para estes, especialmente, a pesquisa é
um processo de formação e ação que deve provocar uma tomada de
consciência pelos próprios pesquisados dos seus problemas e das
condições que os determinam, para organizar os meios de defender e
promover seus próprios interesses sociais. O pesquisador, identificado
organicamente com a vida e os interesses sociais dos sujeitos da pesquisa, nesta os forma para a ação e para a atuação política (pesquisa
militante).
Como se deduz, mais que investigador, o pesquisador passa a ser sujeito que possibilita
mediar a conscientização de quem participa da pesquisa para assegurar o conteúdo e as características do estudo. Entende-se, assim, que o pesquisador saiba que a vivência diária, a experiência cotidiana e os conhecimentos práticos refletem um conhecimento crítico que
correlaciona os saberes particulares com o todo da pesquisa. Dito de outro modo, as experiências individuais serão comparadas com o contexto geral da sociedade.
Segundo Chizzotti (2003), a pesquisa mobiliza a acuidade inventiva do pesquisador, sua
habilidade artesanal e sua perspicácia para elaborar a metodologia adequada ao campo de pesquisa. Por isso, os problemas que enfrenta na relação com os participantes da investigação,
seus valores e suas crenças estão a todo tempo presentes; porém isso não o isenta de expor e
validar os meios e técnicas adotadas, demonstrando a cientificidade dos dados colhidos e dos
conhecimentos produzidos.
Também Lüdke e André (1986) ao tratam da abordagem qualitativa na pesquisa em
educação, das quais apontam cinco características básicas: 1) ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 2) dados predominantemente
descritivos; 3) preocupação com o processo maior do que com o produto; 4) o “significado” que
as pessoas dão às coisas e à sua vida como focos de atenção especial do pesquisador; 5) a
análise indutiva dos dados — o pesquisador não se preocupa em buscar evidências que comprovem hipóteses pré-definidas; as abstrações se formam ou se consolidam basicamente no
exame dos dados, de baixo para cima. Acrescente-se que o pesquisador integra o processo de
conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado.
As metodologias de pesquisa qualitativa são entendidas por Minayo (1993, p. 10) nestes termos:
[...] como aquelas capazes de incorporar a questão do Significado e

da Intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento
quanto na sua transformação, como construções humanas significativas.
Essa autora entende que tal definição prevê consequências teóricas e práticas quando
aborda o dado social. Por exemplo, é questionável a possibilidade de tomar como científico ou
não uma investigação que, “[...] ao levar em conta os níveis mais profundos das relações soci-

CD-ROM DE ATAS | 2261 | COLUBHE 2012

ais, não pode operacionalizá-los em números e variáveis, critérios usualmente aceitos para emitir juízo de verdade no campo intelectual” (MINAYO, 1993, p. 10–11). Ainda na lógica da aplicação da abordagem qualitativa para compreender a realidade vivida socialmente, a dialética na
relação dinâmica entre sujeito e objeto do conhecimento.
[...] não se detém [...] no vivido e nas significações subjetivas dos

atores sociais. Valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a
atividade criadora do sujeito que observa as oposições contraditórias
entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens. (CHIZZOTTI, 2000, p. 80).
Por fim, a abordagem qualitativa se mostrou coerente com os propósitos da investigação de mestrado — logo, com a exploração preliminar descrita neste texto — referida há pouco
porque permite combinar tipos distintos de pesquisa, por exemplo: pesquisa bibliográfica com a
documental. Consideremos esta última. A palavra documento — do latim documentum — refere-se ao que ensina ou serve de exemplo e prova; se assim o for, documento é a base de conhecimento fixado materialmente e usável para consulta, estudo e prova. Phillips (1974, p. 187)
considera como documento “[...] quaisquer materiais escritos que possam ser usados como
fonte de informação sobre o comportamento humano”; aí se incluem leis, decretos, diários, jornais, revistas, regulamentos, arquivos escolares e outros.
Na coleta de documentos, as informações documentadas seguem o desdobramento geral da pesquisa e avança com o amadurecimento e definição de objetivos da investigação, os
quais a pesquisa documental pode ajudar a cumprir oferecendo caminhos à construção de resposta para indagações como estas: para que servem as informações documentadas? Que documentos são necessários para estudar o problema de pesquisa? Onde encontrá-los? Como
usá-los na pesquisa? Responder a essas questões facilita o levantamento de dados.
Se coletar documentos é etapa central da pesquisa documental, analisá-los é técnica
valiosa na leitura e interpretação de dados numa abordagem qualitativa. Os documentos são
fonte de evidências importantes para fundamentar as afirmações do pesquisador; mas seus
benefícios para pesquisa se mostram mediante a análise documental, que visa extrair informações importantes para cumprir os objetivos estabelecidos ou corroborar/refutar hipóteses quem
motivam a investigação.
Segundo Bardin (2011, p. 51), a análise documental objetiva “[...] dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação”. Para Chizzotti (2000, p. 99), como técnica de pesquisa, a análise documental
permite diminuir “[...] o volume amplo de informações contidas em uma comunicação a algumas características particulares ou categorias conceituais [...]”, as quais possibilitam ir da descrição à interpretação; “[...] investigar a compreensão dos atores sociais no contexto cultural
em que produzem a informação [...]”; e verificar “[...] a influência desse contexto no estilo, na
forma e no conteúdo da comunicação”. Lüdke e André (1986, p. 38) consideram que a análise
documental pode constituir uma “[...] técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos” caso
sua escolha não seja aleatória, mas guiada por questões ou hipóteses.
Enfim, a análise documental pode ser vista como análise de conteúdo: procedimento
analítico muito usado nas ciências humanas que Bardin (2011, p. 44) entende como conjunto
de técnicas para analisar objetos de comunicação e obter, via “[...] procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não)
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
destas mensagens”. Essa autora defende a análise de conteúdo como procedimentos empíricos de leitura de fontes de dados que podem parciais, mas que complementam para enrique-
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cer os resultados e sua validade. A complementaridade pode ocorrer entre duas funções de
modo a intensificar uma e outra, a saber:
• a função heurística — para enriquecer a pesquisa exploratória aumentando a
propensão à descoberta e proporcionando o surgimento de hipóteses quando se
examinam mensagens pouco exploradas anteriormente;
• a função de administração da prova — para comprovar a verificação de hipóteses apresentadas sob a forma de questões ou afirmações provisórias. (BARDIN,
2011).
Dados e constatações preliminares
Os dados que obtivemos com este estudo exploratório descritivo advêm das grades curriculares da ESTES. Embora enfoquemos aqui a década passada, convém salientar que, em sua
história, o currículo de formação em enfermagem da escola teve 17 mudanças. A grade curricular permanece há oito anos sem mudanças (vide Quadro 1). Nos anos 2000 as mudanças foram
menos freqüentes: a última aconteceu em 2004 — nesse ano houve três reformas curriculares.
Nessa década, a escola aderiu ao modelo curricular baseado em competências com organização
por módulos. Tal currículo visa estreitar os laços da escola com o mercado de trabalho; para
isso inclui conhecimentos gerais, profissionais e experiência (estágio curricular). Essa orientação
curricular resultou da reforma educacional nos anos 90, que visou formar um trabalhador com
um novo perfil: flexível, adaptável, competente, crítico apto ao trabalho em um mundo globalizado. Espera-se que o futuro profissional desenvolva a capacidade de resolver problemas para
se adequar às rápidas no mundo do trabalho.
As origens dessa reforma remontam à promulgação da LBD (lei 9.365/1996) e à implantação dos PCN e das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico.
As mudanças provocadas por esses documentos se traduzem, dentre outros pontos, no modelo
de competências de empregabilidade: agora o trabalhador é responsável pelo seu emprego ou
por falta dele. Todavia, a falta de estrutura do sistema educacional não tem dado ao formando
o suporte escolar necessário para que ele possa atuar com segurança. Ora, o decreto 2.208/97
reestruturou a educação profissional, acelerando a formação de nível técnico para dois anos. O
curso Técnico em Enfermagem da ESTES durava três anos. Além disso, esse decreto impôs a
separação estrutural entre ensino médio e ensino técnico. Além disso, a resolução 4/99 e o parecer 16/99 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) definem
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico organizaram a
educação profissional por áreas, cargas horárias e conteúdos mínimos fixados por habilidades e
competências básicas em cada área profissional.
O trabalho de Beatriz Stutz (1998, p. 9) aponta o impacto de tais mudanças nos profissionais de nível médio em enfermagem:

Ao ingressar no mundo do trabalho, a maioria dos alunos sente-se insegura, tensa e com alto grau de ansiedade, uma vez que vivenciam
situações e se deparam com dúvidas em relação aos procedimentos
técnicos, sobre os quais ainda não têm domínio e que exigem grande
responsabilidade.
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QUADRO 1
Mudanças curriculares por década na ESTES — dados de 2012
DÉCADA

1970
1980
1990
2000
Total

MUDANÇAS

1974
1980
1991
2000

MUDANÇAS

MUDANÇAS

1975
1981
1993
2002

1976
1985
1995
2004

MUDANÇAS

1977
1988
1998
—

MUDANÇAS

1978
—
—
—

MUDANÇAS

1979
—
—
—

TOTAL

6
4
4
3
17

Fonte: Setor de arquivo da ESTES/UFU
À parte essas mudanças, o ingresso no curso Técnico em Enfermagem da ESTES exclui
parte da população porque exige a conclusão do ensino médio para participar do processo seletivo. A situação se complica mais ainda porque a realização concomitante das duas formações
prevista pelo decreto 2.208/97 foi revogada pelo decreto 5.154, de 23 de julho de 2004.
O primeiro currículo do curso Técnico em Enfermagem da ESTES estruturado segundo a
noção de competências passou a viger em 2000. Previu carga horária total de 1.600 horas-aula.
Os componentes curriculares da década de 2000 deixam entrever ênfase no “saber fazer” em
detrimento do “saber ser”; as mudanças observadas se referem à carga horária de estágio supervisionado: 400 horas. Em 2002, os componentes curriculares previram 570 horas para práticas integradas e 240 horas para estágio supervisionado. Em 2004, os componentes curriculares
ampliaram para 600 horas a carga horária do estágio supervisionado. Os demais componentes
têm média de 20 a 70 horas-aulas.
Considerações finais
Esses resultados são incipientes e incompletos. Estamos levantando outros dados, fazendo outras leituras e selecionando outros documentos que possam subsidiar nossa compreensão da questão e o impacto das mudanças curriculares. É preciso analisar, no currículo para
formação dos profissionais de nível médio em Enfermagem, a concepção de escola como espaço de formação e do sujeito a ser formado por ela. Isso porque as mudanças curriculares podem alterar a feição da formação, mas não a da prática de ensino, o que põe em xeque os
benefícios das mudanças para a formação profissional.
1

Há nuances semânticas que distinguem temos os qualificativos permanente, continuada e em
serviço quando vinculados ao substantivo educação; por exemplo, educação permanente supõe
mais amplitude porque se fundamenta formação do sujeito, enquanto educação continuada e
em serviço supõem um sentido de complementaridade à primeira. Aqui consideramos que sua
vinculação pela ideia de continuidade do processo formativo educacional e profissional e de
que, seja for a instância em que ocorre, a educação é responsável — no caso da enfermagem
— pela melhoria da qualidade assistencial, porque pode elevar a competência e valorização profissional e institucional.
2
Mestrado em desenvolvimento na Universidade de Uberaba, em Uberaba, estado de Minas
Gerais, Brasil. A pesquisa de mestrado se enquadra na linha de pesquisa Cultura e Processos
Educativos, e está sendo orientada pelo professor doutor Gustavo Araújo Batista A data prevista
para conclusão é março de 2013.
3
Criada em 1972, com o nome de Escola Técnica de Enfermagem Carlos Chagas (ETECC), a
escola pertencia à extinta Fundação da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (FEMECIU)
e iniciou suas atividades em 73, como estabelecimento privado de ensino de segundo grau. Em
1981, integrou-se à Universidade Federal de Uberlândia, quando passou a ser mantida pelo Mi-
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nistério da Educação e Cultura (MEC). Em 1991, passou a ser denominada ESTES (FALEIROS,
1997).
4
Criado em 24 de março de 1978, o hospital se transformou na única instituição pública de referência para casos de média e alta complexidade nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os técnicos e auxiliares em enfermagem constituem a maior parte da força de trabalho
na equipe de enfermagem, por isso cremos que o grupo de enfermagem requer instrumentos
para continuar a aprender e ensinar em seu trabalho; daí a importância de discutir a formação
dos profissionais de nível médio em enfermagem tendo em vista suas condições de atuação
profissional e a melhoria dos serviços de saúde, sobretudo o cuidado com pacientes hospitalizados.
5
Delors (2001, p. 84) diz que é inútil discursar em nome de melhoria na formação profissional
se o sujeito não contribuir com suas ações e seu comportamento; por isso defende “[...] a educação ao longo de toda a vida no coração da sociedade”, pois se trata de um processo contínuo
na vida de uma pessoa e aperfeiçoável pela experiência e pelo desenvolver das atividades na
prática do dia a dia sustentada pelas ações comportamentais do sujeito.
6
Esse tipo de abordagem ganhou força na década de 1970; hoje suscita o interesse cada vez
maior de pesquisadores das ciências sociais. Segundo Chizzotti (2000, p. 8-9), “[...] as abordagens qualitativas de pesquisa têm uma história recente que não pode ser ignorada, e desconhecer essa história pode levar a uma simplificação ingênua”.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo vincula-se ao projeto de pesquisa da dissertação de mestrado intitulada
“Entre ofícios e prendas domésticas: A Escola Profissional Feminina de Curitiba (1917-1974)”, o
qual pretendeu investigar o processo de criação e funcionamento da Escola enquanto instituição
co-responsável pela preparação sócio-cultural da mulher curitibana do século XX. Criada em
1917, pelo Decreto Estadual nº 548 de 8 de agosto do referido ano, a Escola Profissional Feminina de Curitiba foi destinada a atender o público feminino na aprendizagem de artes aplicadas
às indústrias, tendo em vista acompanhar o cenário produtivo nacional bem como do mundo
ocidental pelo viés do aperfeiçoamento dos ofícios voltado para as artes aplicadas nos trabalhos
manuais.
A educação e a escolarização desenvolvidas no período em tela caminhavam em consonância com a divisão dos papéis desempenhados por homens e mulheres, bem como distinções
relacionadas à sua circulação nos espaços público e privado, o que acarretou em peculiaridades
na organização e sistematização do ensino profissional para ambos os sexos.
Nesse âmbito, tomamos a figura feminina como sujeito para desvendar um conjunto
mais amplo de marcas que formataram esse espaço de ensino, a Escola Profissional Feminina
de Curitiba, bem como suas representações acerca do que significava tornar-se aluna, e mais,
uma mulher prescritamente preparada para enfrentar o universo dos ofícios industriais.
Considerando-se o pioneirismo desta instituição no ensino das artes e ofícios no estado
do Paraná, bem como sua interessante iniciativa em propor bases para o ensino profissional na
capital, torna-se significativo compreender por quais ações foram permeadas a sua configuração curricular, bem como as reestruturações nos âmbitos prescritivos e práticos desse currículo
entre os anos de 1917 e 1974, período em que a instituição dedicou-se somente à escolarização
feminina. Problematização acerca da finalidade do trabalho desenvolvido na Escola Profissional,
considerando que o imaginário de mulher que permeia esse momento é reforçado pelo discurso
de sua necessária preparação para desempenhar com zelo suas atividades domésticas e não
para circular no mercado de trabalho se constitui aspecto expressivo para o entendimento da
organização da instituição. Nesse sentido é que as particularidades dessa configuração curricular no que tange ao processo de transposição de conhecimentos cultivados no âmbito privado
para o ambiente doméstico também necessitam atenção especial.
Os constantes processos de reorganização e reestruturação curricular por que passam
as instituições podem ser entendidos como uma maneira de introduzir nas práticas escolares as
necessidades sociais que a contornavam, resultando, neste caso, numa intensificação na divulgação e aprendizagem dos saberes domésticos. Louro & Meyer (1993, p.140) sinalizam que
“assim, pois, o que se passará a ter nas escolas, segundo entendemos, não serão exatamente
aqueles mesmos saberes domésticos, mas esses transformados em saberes escolares”.
Um maior refinamento nas atividades domésticas passa a ser exigido, as quais teriam
em ambiente escolar lócus adequado para sua aprendizagem. Associar esses conhecimentos ao
ensino profissional, uma lacuna na educação feminina no início do século, tornou-se medida
estratégica para evidenciar a participação da mulher no cotidiano escolar, e logo, sua formação
útil à sociedade.
Esta pesquisa se constituiu diante do exame e questionamento dos seguintes documentos: leis que regulamentaram o funcionamento da Escola Profissional Feminina, bem como as
que direcionaram o Ensino Profissional; informações que correntemente circulavam na grande
imprensa paranaense e documentos escolares, de naturezas diversas: livros de cópias e ofícios,
livros-ponto, livros de movimentos diários e livros de atas e reuniões, os quais foram localizados
no Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro. A operação historiográfica se debruçou, portanto, sobre o cruzamento dos documentos apurados, bem como a análise amparada
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por um estudo bibliográfico no âmbito das questões de gênero e das condições e oportunidades
de se profissionalizar oferecidas à mulher nesse período.
PERMEANDO OS VESTÍGIOS CURRICULARES DA INSTITUIÇÃO
O Regulamento da Escola Profissional Feminina de Curitiba postula o ensino de desenho
e pintura, entendidos como habilidades fundamentais ao bom desenvolvimento dos trabalhos
manuais, e ainda as seguintes disciplinas: corte e costura, rendas e bordados, flores e chapéus,
datilografia, arte culinária e economia doméstica. A seção de corte e costura se subdividia ainda
em roupas para senhoras, roupas de uso doméstico (ambas oferecidas no primeiro ano do curso); roupas brancas para senhoras, no segundo ano e vestidos para crianças, no terceiro ano.
Essa organização não foge à regra das demais escolas profissionais femininas do país,
visto que “a base de formação dessas escolas é igual, ou seja, todas ofereciam as mesmas quatro seções [corte e costura, roupas brancas, rendas e bordados, flores e chapéus], constituindo
um padrão de formação profissional feminino dedicado as prendas manuais” (CARAPONALE,
2009, p.36).
É possível que esse currículo da Escola Profissional de Curitiba, prescrito em 1917, tenha se mantido em vigor durante toda a trajetória da Escola estudada nessa pesquisa. Neste
caso, atenta-se para o fato de os órgãos governamentais responsáveis não alinharem-se às redefinições tendo em vista acompanhar os quadros sócio-educacionais que se estabeleciam ao
longo das décadas.
No ano de 1970, em uma das atas de reuniões da escola, há menção justamente a esse
documento primeiro, da década de 1910, como o que deveria estar conduzindo os programas
de ensino até então. A diretora que recém havia assumido o cargo1, Maria da Luz Portugal
Werneck, organizou um relatório de suas atividades, priorizando em suas ações a divulgação do
nome da Escola bem como a valorização do ensino profissional na capital, e, no entanto, deparou-se com uma situação de descaso nos registros da Escola:
Verificamos que na Secretaria de Educação e Cultura nada constava
sobre o decreto de oficialização e regulamentação da Escola, e depois
de várias pesquisas conseguimos encontrar na Biblioteca Pública do
Estado, o diário oficial de quatorze de agosto, do Primeiro governo do
Dr. Afonso Alves de Camargo, o decreto numero 548, do qual tiramos
fotocópias para que a Secretaria de Educação e Cultura tomasse os
devidos assentamentos (ESCOLA PROFISSIONAL REPÚBLICA ARGENTINA, LIVRO DE ATAS, 1960 a 1978, p.46).
Ou seja, os funcionários da Escola tiveram que mobilizarem-se a fim de regularizar a situação da Escola perante o órgão competente, neste caso a Secretaria de Educação e Cultura.
Inquieta-me o fato da qualidade das possíveis inspeções realizadas na instituição durante todo
esse período e do acompanhamento de suas atividades anuais, visto que nenhum documento
balizava tais ações.
Uma informação que não constava no regulamento, por exemplo, era a forma de admissão das alunas na Escola. Apesar de estar acentuando as seguintes exigências: “ter idade
acima de 12 anos completos, ter o curso das escolas primárias ou conhecimentos equivalentes[...], e ser vacinada e não sofrer de moléstia contagiosa” (PARANÁ, 1917), nada consta a
respeito de exames que as candidatas deveriam perpassar para poderem se matricular.
Está registrado em uma das folhas do livro de atas de exames, do ano de 1944, o seguinte texto assinado por duas professoras e a diretora da instituição:
Aos sete dias do mês de março de mil novecentos e quarenta e quatro, numa das salas da Escola Profissional Feminina “República Argentina”, prestaram exame de admissão as candidatas Terezinha
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Bertolini, Angelina de Lara e Ludovica Luiza Klos, as quais após apuração de notas de provas orais e escritas de Português e Aritmética, e
mais provas orais de Geografia, História e Ciências conseguiram apuração com graus 6,3, 6,2 e 5 respectivamente (ESCOLA PROFISSIONAL REPÚBLICA ARGENTINA, Livro de atas de exames, 1944).
Cobranças de conhecimentos de Português, Aritmética, Geografia, História e Ciências
correspondiam somente a uma verificação de que as alunas dominavam os conteúdos do ensino primário, uma vez que continuidade a esses conteúdos não se constituía prioridade para a
Escola.
Nesse sentido, a Escola Profissional de Curitiba adotou uma postura diferente de outras
escolas profissionais, especialmente as paulistas, as quais se dedicavam à instrução geral das
alunas como complemento à sua formação prática para os trabalhos manuais. Não podemos,
porém, esquecer de considerar demais aspectos que interferiram na organização desses currículos, como é o caso da especificidade da implantação, transformações e discussões do ensino
profissional em São Paulo, bem como as particularidades dos locais em que estas escolas foram
instaladas. Exemplifico este último aspecto com o caso da Escola Profissional de Franca (CARAPONALE, 2009), a qual representava um avanço para a instrução da cidade, uma vez que, até
então, contava apenas com os serviços de um único grupo escolar.
As disciplinas de Português e Matemática, apesar de não fazerem parte do currículo
prescrito da Escola de Curitiba, possivelmente começaram a fazer parte de sua prática a partir
de 1957, ano em que, no mês de maio, foi encontrada uma assinatura no livro-ponto da professora Angélica Pisseti como responsável pelo ensino dessas matérias.
Debruçando-me sobre uma análise mais minuciosa dessa questão, qual seja, as relações entre o currículo prescrito e a sua prática, recorro aos apontamentos de Goodson (1998).
Para ele, o currículo deve ser entendido como uma construção social e não como construção
arbitrária, em que se somam as variáveis e trâmites de sua elaboração oficial às relações sociais
estabelecidas no cotidiano escolar. Viñao (2001), baseando-se nos estudos desse mesmo autor,
sinaliza que
a construção do currículo prescrito, entendida em termos de conflitos,
negociações, transações, imposições, interesses e lutas pelo poder entre diversas tradições, subculturas e grupos de professores, forma
parte da mesma prática. Não deve ser vista como algo separado e
sem relação com ela, mas sim como um produto dessa história “interna” do currículo, dessas transações, negociações, conflitos e imposições entre diversos grupos de professores, assim como de tradições
ou legados criados no meio escolar por tais grupos. Dado que a prática é socialmente construída em ambos níveis, o estudo construcionista do currículo não deve, pois, se reduzir ao nível interativo do
mesmo, porém combinar sob um mesmo olhar, os níveis preativos e
interativos: a teoria – que é também, em sua elaboração, uma prática
– e a ação (p. 183).
Dessa forma, como Goodson (1998, p.21) salienta, o currículo escrito nada mais é que
um “testemunho visível, público e sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para mediante sua retórica, legitimar uma escolarização”. Portanto, a prática dessa prescrição, ou seu descumprimento, interfere diretamente no que se compreende como currículo. Trata-se de ajustes
provenientes das relações estabelecidas com os valores locais, com o interesse das famílias às
suas filhas, com o corpo discente e docente, enfim, peculiaridades que vão sendo assimiladas
ao projeto educacional da instituição e que lhe conferem uma configuração singular.
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Uma apreciação detalhada sobre os livros-ponto da instituição puderam elucidar alguns
aspectos relevantes acerca desse currículo da Escola Profissional Feminina. Primeiramente, consideremos as categorias contempladas no documento: dias letivos, número de origem, nomes
dos professores, categoria, classe que regem e observações. Abaixo, a figura 9 ilustra sua diagramação. Atenção ao fato de a impressão do título das páginas, conter uma lacuna a ser completada com o nome da instituição, referindo-se ao “Ponto do corpo docente do grupo
escolar...”, isto é, não haviam livros devidamente preparados para atender a demanda da Escola Profissional, devendo, portanto, foram adaptados.

Figura 1: Livro-ponto da Escola Profissional República Argentina, 1951.
FONTE: Centro de Capacitação em Artes Guido Viaro.
Interessante observar ainda que não se preenchia esse documento escolar conforme
propunha o formulário, haja visto que alguns campos encontram-se em branco. Não se trata de
uma generalização de todos os livros-ponto analisados, porém, tais lacunas acarretaram certas
dificuldades em extrair mais informações dessa tipologia de fonte.
Ainda assim foi possível ressalvar questões como o surgimento e desaparecimento de
disciplinas transitória ou definitivamente através da movimentação dos professores.
A seção de datilografia, presente no Regulamento da Escola como disciplina vinculada
ao primeiro ano do curso, representaria sua estreita ligação com que havia de hodierno no
momento. No entanto, Mariana Coelho, a professora responsável por lecionar nessa seção, é
caracterizada como tal apenas nos registros de 1925 e 1926. Fica visível o acúmulo de suas
funções, ora a identificando como secretária da instituição, ora diretora interina antes de assumir definitivamente seu cargo em 1930, ora como professora de datilografia. No período em
que esteve à frente da direção (1930 – 1947) no Livro de Movimentos Diários da Escola de
1940 e 1941, que registra o nome das professoras, as classes que regem, o número de matrículas, comparecimentos, faltas e a porcentagem de alunos presentes diariamente, não há referência alguma a existência dessa disciplina. Sendo assim, identifiquei certa incoerência no que
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tange a uma possível efetivação das aulas de datilografia no estabelecimento, visto a excessiva
carga de atividades da professora e inexistência de registros que a comprovem.
A presença de professoras destinadas a “Encomendas”, apontadas no Livro-ponto de
1955, e a “Cantina”, em 1959, despertaram atenção. Ambas as atividades estão relacionadas
diretamente com a comercialização dos trabalhos executados na Escola, provenientes da parte
de confecções e também das artes culinárias. Uma primeira associação possível é a necessidade
de levantamento de verba para o abastecimento das matérias-primas utilizadas nas seções. No
entanto, parece-me que a produção nas seções convencionais não estava cumprindo devidamente a demanda de trabalho, daí a necessidade, principalmente, de instituir um espaço para
as encomendas.
Recorrentemente nas reuniões de professores é enfatizada a proibição de feitura de
trabalhos pessoais no interior da Escola, devendo, portanto, todas as encomendas serem registradas no gabinete da diretora. Pela freqüência com que essa chamada de atenção se efetuava
nos encontros, podemos inferir que havia alunas ou professoras que acabam aproveitando-se
do horário e trabalho escolar para executar trabalhos em benefício próprio.
Outra disciplina que apareceu na década de 1950 foi Música. Sua duração, ao que observado, foi curta, coincidindo com a entrada e saída da professora que a assumiu inicialmente.
É possível que a iniciativa tenha sido interessante, no entanto a falta de professores devidamente preparados dificultava a continuidade de algumas propostas.
Nesta mesma década, principalmente a partir da direção da senhora Isis Nascimento
Carvalho, outras mudanças foram observadas: a questão da seção de bordado ter sido desmembrada em bordado a mão e bordado a máquina; o aparecimento, pela primeira vez, da
disciplina artes aplicadas; e, em 1960, inicia atividades na Escola uma médica. Já quando está
na direção a senhora Adélia Jungblut, no ano de 1961, houve a introdução de aulas de higiene
no rol de disciplinas da instituição.
Nesse sentido, observamos criação e recriação de conhecimentos que podem estar ligados a questões sócio-culturais mais amplas. A facilidade de aquisição de máquinas de costura, o aperfeiçoamento dos conhecimentos referentes às artes aplicadas2 e a necessidade de
ampliação de informações voltadas à orientação sanitária podem ser apontados como aspectos
que auxiliaram na configuração de uma cultura escolar própria através de adequações no currículo da Escola.
Fica evidente que da mesma forma com que o currículo oficial é produzido sob a ótica
de diferentes variáveis, sua prática também passa a ser intercedida por imprevistos. Está aí um
indício de que a execução curricular não corresponde a um trabalho mecânico de transmissão
de conhecimentos definidos previamente, mas um processo que se formata segundo uma opulência de mudanças, as quais o redefinem constantemente.
Um registro encontrado no Livro de atas das reuniões escolares evidencia com clareza a
necessidade de ajustes entre teoria e prática no cotidiano escolar. Relata-se uma solicitação,
por parte da direção, às professoras, para que estas ofereçam atenção especial àquelas meninas que não tem acesso a máquinas de costuras em suas casas.
Temos casos em que as alunas não têm maquina de costura em suas
residências, então a senhora Diretora pede às professoras que dêem
um pouco mais de atenção a estas alunas, facilitando as mesmas,
mais acesso as máquinas da Escola, e as outras alunas que façam o
serviço de máquina em suas casas. (ESCOLA PROFISISONAL REPÚBLICA ARGENTINA, Livro de atas de reuniões, 1963)
O fato de a Escola não possuir máquinas de costura suficientes para atender todas as
alunas, mesmo que lhe seja incumbido o papel de oferecer o curso de bordado a máquina, exi-
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ge que adequações, como a que se observou anteriormente, sejam feitas em favor do bom andamento das atividades escolares.
Mais registros das atas da Escola demonstram essas implícitas relações curriculares em
desconformidade. Aparentemente, o problema está em manter em cadência os programas de
aula de uma mesma disciplina, bem como sua real efetivação.
Está sinalizado na ata da segunda reunião de professores de 1961, que as professoras
de bordado à mão não concluíram o programa compreendido entre 16 de fevereiro a 15 de
abril. Já na ata da segunda reunião de 1962, encarrega-se determinada professora de, junto
com as demais de mesma disciplina, organizar um programa de ensino eficaz. O excerto abaixo
mostra a insistência dessa prática, e em conseqüência, a exigência de que a direção dedique
maiores esforços para sanar esses problemas.
Apesar de várias reuniões já havidas para homogeneizar os diversos
métodos de ensino já empregados pelas professoras num mesmo curso da Escola não haver conseguido a sua finalidade, a Diretora irá fazer novas reuniões, para definitivamente resolver tais problemas.
(ESCOLA PROFISISONAL REPÚBLICA ARGENTINA, Livro de atas de
reuniões, 1963)
Visto isso, entendemos o currículo como um roteiro oficial, um instrumento que delineia
possíveis caminhos a serem seguidos pelas escolas, mas também como o resultado da interação desses caminhos às experiências vividas pelos atores sociais envolvidos no processo. Através destas pistas levantadas anteriormente pudemos perceber que o saber produzido na Escola
Profissional é resultado de um constructo miscigenado entre o currículo escrito e inúmeras práticas por ele absorvido.
Os vestígios que elucidam alguns aspectos do que possivelmente se efetivou no cotidiano escolar da Escola Profissional são igualmente importantes ao documento que a regulamentou em 1917. Além disso, permitem-nos dar significados a esse universo escolar que, uma vez
costurado pelo seu currículo, esboça as oscilações da proposta de formação da mulher.
Freitas (1954), ao escrever sua obra “Artes e ofícios femininos – Tecnologia”, aponta
que a prioridade de escolarização da mulher nos institutos profissionais deve voltar-se as ensino
da Educação Doméstica, sendo que, concomitantemente, receberá uma preparação que a permitirá executar trabalhos fora dessa âmbito.
Desviada a mulher do elevado dever de esposa e mãe, a sociedade,
abalada em seus alicerces, correria o risco de perecer. Portanto cabia
aos governantes esclarecidos, conservar a mulher no seu verdadeiro
lugar; sem entravar-lhe os anseios de liberdade e o direito de concorrer com o homem em igualdade de condições. Assim, ao lado de todo
e qualquer estudo destinado à mulher, não pode ser descurado o ensino de Educação Doméstica, que preparando-a solidariamente para o
lar, não a desvia totalmente da sua nobre finalidade. Conhecendo arte
culinária, puericultura, higiene, enfermagem, prendas e serviços domésticos, ao mesmo tempo em que adquire um ofício, uma profissão
ou se adentra no campo das letras ou das artes, a mulher se torna
mais forte e mais capaz (FREITAS, 1954, p.751)
Salientamos, portanto, o papel desses governantes esclarecidos, homens que tinham
diante de si o poder de decisão acerca das condições femininas, e que, através das instituições
de ensino, materializavam e acentuavam a distância entre os universos masculinos e femininos,
de forma a “conservar a mulher no seu verdadeiro lugar”.
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Louro & Meyer (1993), ao analisarem a Escola Técnica Feminina de Porto Alegre, fazem
uma interessante colocação a respeito das possíveis proposições das escolas dessa natureza, as
quais se voltavam para
a formação da mulher hábil e competente e excelente dona de casa.
Este é um binômio nunca rompido, como se houvesse um receio de
enfatizar demasiadamente um dos pólos. Aparentemente há um cuidado em não realçar o caráter eminentemente profissional dos cursos
e as habilitações são apresentadas, de certo modo, num contexto
doméstico, ou seja, acentua-se a adequação dessas atividades para
mulheres e em especial para donas-de-casa, indicando-se a possibilidade de sua realização na própria casa ou num ambiente reservado,
porque feminino (p.132).
Se tomarmos para análise o currículo da Escola, que possuía em sua estrutura disciplinas como corte, costura, bordado, flores, rendas, arte culinária, higiene, e ainda observarmos
detalhes do que lhes era ensinado e cobrado em exames finais, com facilidade adentraremos a
esse “binômio nunca rompido”:
Exame de Arte Culinária
[...] os exames constaram de:
1º Compota – de laranja e abacaxi
2º Conserva – de couve-flor e cebola
3º Salgado – pão surpresa e rocambole
4º Bolo com decoração – rosas de cabo, rosas simples e flores de
massa
5º Doces miúdos – navios, leques e frutinhas
6º Licores – de abacaxi e morangos [...]
(ESCOLA PROFISSIONAL REPÚBLICA ARGENTINA, Livro de atas de
exames, 1957)
Portanto, constatamos que não encontramos nada estranho ao que já está vinculado ao
universo feminino por sua natureza. No caso da produção de compotas, conservas, salgados,
bolo, doces e licores, apesar de possibilitar a mulher que comercialize seus produtos ou aprofunde seus conhecimentos para percorrer pelo meio fabril alimentício, são atividades que dizem
respeito às necessidades diárias de manutenção do bem estar de seus futuros lares, quando
casadas, ou mesmo da casa de seus pais, enquanto solteiras.
A afirmação constante de que à mulher cabia ser educada para desenvolver habilidades
que lhe proporcionassem uma profissionalização trazia, em suas entrelinhas, o conseqüente
afastamento dessas mulheres de suas famílias. Sendo assim, na tentativa de estabelecer um
ensino feminino equivalente ao industrial masculino, os direcionamentos tomados seguiram para um curso de Economia Doméstica e seus desdobramentos, visando principalmente fortalecer
os laços da mulher com suas casas e seus filhos.
Assim, a ocupação feminina nos setores públicos via-se aumentar, e na mesma medida,
tornava-se necessário reforçar essa premissa de fortalecimento da relação mulher e manutenção do lar. É assim que podemos compreender os constantes processos de reorganização e reestruturação curricular por que passam as instituições, inclusive a Escola Profissional de
Curitiba: uma maneira de introduzir nas práticas escolares as necessidades sociais que a contornavam, resultando, neste caso, numa intensificação na divulgação e aprendizagem dos saberes domésticos.
A esse movimento de transposição de conhecimentos cultivados no âmbito privado doméstico para a escola, Louro & Meyer (1993) denominam de “escolarização do doméstico”.
Concluem que “assim, pois, o que se passará a ter nas escolas, segundo entendemos, não se-
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rão exatamente aqueles mesmos saberes domésticos, mas esses transformados em saberes
escolares” (p. 140).
No entanto ainda permanece a inquietação do motivo que esses conhecimentos domésticos não continuavam a ser transmitidos no interior dos lares. E, segundo Louro & Meyer,
A resposta a essa questão estaria, na perspectiva dos (as) educadores
(as) de então, exatamente na saída das jovens da escola para o trabalho e seu possível despreparo para as tradicionais tarefas de donade-casa. Mais ainda, havia que considerar que a administração e o
cuidado com o lar tinham se tornado mais complexos na sociedade
moderna; novas máquinas e tecnologias haviam sido introduzidas; ser
mãe era uma tarefa também diferente na medida em que a mulher
trabalhava fora; outros conhecimentos passavam a ser considerados
imprescindíveis para a educação da criança (como a psicologia e a
puericultura); além de a organização do orçamento doméstico, a importância da poupança, enfim, as conseqüências econômicas da administração do lar passarem a ter um significado nunca visto (LOURO
& MEYER, 1993, p.139).
Percebe-se, portanto, maior refinamento nas exigências domésticas, as quais teriam em
ambiente escolar lócus adequado para sua aprendizagem. Associar esses conhecimentos ao
ensino profissional, uma lacuna na educação feminina no início do século, tornou-se medida
estratégica para evidenciar a participação da mulher no cotidiano escolar, e logo, sua formação
útil à sociedade.
Importante mencionar a particularidade desse tipo de formação. Não se trata de simplesmente realocar os conhecimentos das donas-de-casa para o espaço escolar, mas lhe configurar enquanto disciplinas escolares. Executar a função de mantenedora do lar com eficiência e
racionalidade requer uma preparação adequada, a qual, com a ajuda dos professores, seria
didaticamente organizada e aplicada.
Os ajustes percebidos ao longo da trajetória da Escola em seu currículo vão ao encontro dessa escolarização do doméstico, em prol da preparação da mulher para aprendizagem de
um ofício, ora executado como forma de trabalho assalariado, ora aplicado em suas tarefas
domésticas. No entanto, a partir da década de 1970, mais designadamente, com a implantação
da lei 5692/71, algumas características específicas da Escola, especialmente as que delineavam
um ensino especificamente feminino, vão se perdendo.
Os registros do livro das atas das reuniões de professores demonstram como essa situação de reorganização estava sendo percebida e que encaminhamentos cabiam à Escola traçar
para se ajustar à nova regulamentação. Trata-se de um somatório de ações que, em 1974,
acarretaram na percepção de que mudanças muito bruscas quanto aos princípios iniciais da
instituição se consolidaram.
Inicialmente ocorre o desmembramento da Escola Profissional Feminina República Argentina com a criação do período noturno pelo Decreto n 22387 de 3-12-1971.
Aos oito dias do mês de agosto do ano hum mil novecentos e setenta
e dois (por coincidência no dia em que a Escola está completando 55
anos de fundação), realizou-se, numa das salas da Escola Profissional
Feminina República Argentina, reunião pedagógica, onde a sra. Diretora Maria da Luz Portugal Werneck comunicou ao corpo docente, que
com a publicação da Lei n. 5692, em 17-08-71, que traça as novas Diretrizes e Bases para a Educação Nacional e especialmente o artigo 72
que estabelece a gradatividade na implantação da Reforma do Ensino
de 1º e 2º grau (Atualização e Expansão), visando adequar progressi-
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vamente o novo sistema estadual de ensino às exigências da nova lei,
foi enviado um planejamento ao Egrégio Conselho Estadual de Educação.
Uma vez que o Ginásio Estadual República Argentina, foi criado anexo
à Escola Profissional, será formado um Complexo Escolar onde haverá
a fusão de três escolas: Escola Profissional Feminina República Argentina, Ginásio Estadual República Argentina e Grupo Escolar D. Pedro
II. Comunicou outrossim, que no referido Complexo, o nosso estabelecimento se encarregará da parte de sondagens de aptidões e do setor vocacional, e que seria iniciado ainda este ano, quando iremos dar
atendimento às 5as séries (8 turmas) do 1º grau e depois gradativamente iremos ampliando o atendimento às 6as, 7 as, 8 as séries. Outrossim, continuaremos com os cursos de formação profissional como
tivemos até então, conservando a tradição do estabelecimento. A seguir foi lido o ofício, que encaminhou o planejamento (com anúncio
das três professoras) e o conteúdo programático para as 5as séries na
área da Educação para o Lar, com ampliação dando atendimento à
clientela masculina. (ESCOLA PROFISISONAL REPÚBLICA ARGENTINA, Livro de atas de reuniões, 1972)
Percebe-se, ainda aqui, uma preocupação com a conservação da tradição do estabelecimento, porém essa nova incumbência de realizar as “sondagens das aptidões e do setor vocacional” nas séries finais no 1º grau, de certa forma, exigiria uma reorganização de toda a
dinâmica de ensino da Escola.
Novamente, em 1974, mais esclarecimentos acerca das mudanças são feitas na reunião
pedagógica:
Aos vinte e cindo dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e
quatro, em uma das salas da Escola Profissional Feminina República
Argentina, foi realizada uma reunião pedagógica com o corpo docente
o qual recebeu prévia comunicação. A referida reunião foi realizada
para dar às professoras algum contato com as leis 4024 de Diretrizes
e Bases, e 5692 da Reforma do Ensino. Foram abordadas as vantagens da lei 4024: a criação dos Conselhos Federal e Estaduais de
Educação bem como as APP [Associações de Pais e Professores] nos
Estabelecimentos de Ensino, como órgãos auxiliares e colaboradores
dos mesmos. Quanto a 5692, foi explicada pela diretora a Filosofia da
Lei, os Objetivos, o Núcleo Comum obrigatório em todo território Nacional, a Parte Diversificada de Formação Especial também obrigatória
no 1º grau onde entra o que nos diz respeito: Sondagem de Aptidões
e Iniciação às técnicas de Trabalho. (ESCOLA PROFISISONAL REPÚBLICA ARGENTINA, Livro de atas de reuniões, 1974)
Neste caso, nada mais se tratou a respeito de manter os objetivos primeiros da Escola,
o que pode significar um natural afastamento desses princípios, e um esvaziamento na preocupação com a educação profissional da mulher em cena durante tantos anos nessa instituição.
Também no ano de 1974, com a resolução n. 3601, a Escola Profissional Feminina República Argentina tornou-se um Complexo educacional pertencente ao setor Centro 2, abrangendo ainda o Instituto de Educação do Paraná, o Grupo Escolar 19 de Dezembro e o Ginásio
Estadual Emiliano Perneta, que integradas, gradativamente iriam atendendo às solicitações de
profissionalização do 2º grau previstas na Lei 5692/71. (ESCOLA PROFISISONAL REPÚBLICA
ARGENTINA, Livro de atas de reuniões, 1974)
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Desse modo, a proposta da Escola, reformulada para atender os ensinos de 1º e 2º
graus, deixa de atender os anseios da formação de mulheres para a profissionalização e/ou
preparação para sua função doméstica, exigindo, portanto, diferentes olhares para seu aprofundamento.
Conclui-se que, como as distinções entre os universos feminino e masculino sempre estiveram presentes no transcorrer da história, as relações de gênero não deixaram de contracenar com os balizamentos do ensino profissional. Aos jovens rapazes, futuros provedores de
família, o domínio de técnicas e ofícios que o colocassem diante do mercado de trabalho; às
moças, conhecimentos que aperfeiçoassem suas habilidades manuais, que ora a colocariam em
melhores chances de buscar um bom casamento, ora a profissionalizariam. A Escola de Curitiba, exclusivamente feminina, entendendo que se dedicava a compreender os conhecimentos de
um espaço social mais amplo e transformá-los em saberes escolares sociais, buscou organizar
em seu currículo, ao que se percebe, formas de tornar a mulher preparada para sua vida adulta. Desenvolvendo, então, atividades diversas que a tornariam tanto boa dona-de-casa, como
hábil artesã qualificada para enfrentar o mercado de trabalho, caso necessário.
Não foi pretensão da instituição, apesar de estar diretamente envolvida com a construção das representações femininas, delinear um novo tipo de mulher curitibana, inserida integralmente na esfera pública. No entanto também não é possível afirmar que sua atuação deuse apenas no âmbito das permanências, da reprodução contínua de que o lugar ideal da mulher
seria sua casa. Mudanças de sensibilidade em relação a um acompanhamento das discussões
que extravasavam os muros escolares foram perceptíveis. O trabalho em ateliês, costurar ou
bordar para fora, ou até mesmo habilitar-se para cuidar bem do seu lar não revelam nada inovador no que tange a representação da mulher no universo do trabalho. No entanto, podemos
entender essas atividades como um primeiro passo oportunizado às mulheres, a fim de encorajá-las a prosseguir mais autonomamente na organização de suas vidas produtivas. A longa trajetória da Escola já revela por si só que seria muito difícil traçar um único perfil de mulher que
perpassou pelo curso. Em um movimento que acompanhou compassos diferentes, desde as
transformações sociais, perpassando pela legislação educacional e a própria cultura escolar da
instituição, a sua singularidade se revela diante desse funcionamento que compreendeu intensas sete décadas.
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1

Assumira o cargo em 14 de agosto de 1970 em substituição a professora Cinira Caldeira Jaszczerski
Preocupações com a sistematização de programas de ensino no campo das artes aplicadas podem ser
observadas em FREITAS (1954). Maria Vitorina de Freitas, mestra de Tecnologia da Escola Industrial
Carlos de Campo em São Paulo, escreveu, em finais da década de 1940, a primeira edição do livro Artes e
Ofícios Femininos – Tecnologia. Seu conteúdo pode ser compreendido como um guia completo de todas
as modalidades e técnicas dos trabalhos femininos de artes aplicadas.

2
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Introdução
Este trabalho tem como ponto de partida a pesquisa sobre a Escola Profissional Mixta
de Sorocaba1, desenvolvida no curso de Doutorado em Educação, na linha de pesquisa “História
e Historiografia: Políticas e Práticas Escolares”, da Universidade de Sorocaba (Uniso). A
instituição pesquisada é uma das oito escolas profissionais mais antigas do Estado de São
Paulo.
A proposta de fornecer subsídios para entender as relações entre a instituição e a
Estrada de Ferro Sorocabana, relações essas ocorridas durante a década de 1920, aconteceu
através de buscas e análises nos documentos depositados no acervo do Centro de Memória da
instituição. Os boletins contêm os dados dos alunos, notas, faltas, disciplinas, número e data de
matrícula, e os valores pagos aos estudantes. Dados sobre a data da diplomação, o curso
concluído e a média final foram extraídos dos livros dos diplomados. As análises em jornais da
época contribuíram com notícias e curiosidades; anais da Câmara de Vereadores, almanaques e
livros históricos, retrataram as articulações existentes entre a Escola Profissional Mixta de
Sorocaba e a Estrada de Ferro Sorocabana. Estes documentos foram pesquisados, entre outros
locais, na Biblioteca Pública Municipal, na Biblioteca Pública Infantil Municipal, no Museu
Histórico de Sorocaba, no Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba, e no Gabinete de
Leitura Sorocabano.
Pesquisas efetuadas no Museu Ferroviário existente na cidade de Sorocaba/SP,
forneceram, entre outros, dados sobre os funcionários e pensionistas da empresa, que,
posteriormente, foram comparados com os dados dos alunos da instituição; esses dados
constam do Livro de Registros de Funcionários e Pensionistas com data de 1965.
Com os resultados preliminares obtidos na pesquisa, o texto procura mostrar como
ocorreu o processo de ensino e aprendizagem na instituição, a relação entre a Escola
Profissional Mixta de Sorocaba e a Estrada de Ferro Sorocabana, bem como, o destino dos
egressos da escola.
Apontamentos sobre a cidade de Sorocaba e a Estrada de Ferro Sorocabana (EFS)
As atividades urbanas, necessárias em função da feira de muares, tornaram-se a base
da economia sorocabana, atraindo muitos comerciantes, manufatureiros, profissionais liberais,
pequenos industriais, bem como atividades artísticas, culturais e de lazer.
O comércio de tecidos, área geradora de maior lucro, explorado por importantes
personalidades da sociedade, proporcionava a acumulação de capital e permitiu, juntamente
com outros fatores, o capital agroexportador algodoeiro existente durante curto período de
tempo, e, a construção da primeira fábrica de tecidos da cidade. Assim,

Não foi por acaso que o mesmo grupo que instalou a Companhia
Sorocabana em 1870 organizou, no ano seguinte, uma sociedade
anônima denominada “Indústria Sorocabana” para a criação de
grande fábrica de tecidos (BADDINI, 2002, p.269).
A continuidade do processo urbanizador se dá, também, com a criação, através de Luís
Mateus Maylasky, da Companhia Sorocabana, que “só se converteu em realidade a partir do
instante em que seus dirigentes passaram a apresentá-la como uma via de ligação – tornada
indispensável pela Guerra do Paraguai (1864/1870) – entre a Fábrica de Ferro São João
Ipanema e a capital paulista” (BONADIO, 2004, p. 129). A Companhia Sorocabana recebeu
autorização para funcionar através do Decreto nº 4729 de 24 de Maio de 1871, “com o
propósito de construir uma via férrea a partir da fábrica de Ipanema à cidade de São Paulo,
passando por Sorocaba e São Roque, e não um ramal de Itu a Sorocaba” (GASPAR, 2003, p.
35).
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As construções da fábrica de tecidos e da Estrada de Ferro Sorocabana impulsionaram a
vida urbana existente, demandando, conseqüentemente, novas profissões e um novo modelo
de trabalhador. No final do século XIX, Sorocaba já se destacava com um grande pólo industrial,
contando com um número de unidades empresariais maior que a Capital: cinco fábricas de
móveis, três de chapéus, uma de calçados, a de extração de calcários e granitos em
Itupararanga, três de fiação e tecelagem – Nossa Senhora da Ponte, Santa Rosália e Santa
Maria – e a estamparia de Votorantim.
A Escola Profissional Mixta de Sorocaba
Com a consolidação do capitalismo e fim do modelo escravocrata de produção,
ocorridos no Brasil a partir dos anos de 1870, novos contingentes de mão de obra,
preferencialmente especializados, deveriam ser formados. A inexistência de mão de obra
nacional especializada fomentou, em Sorocaba, assim como em outras regiões, a importação de
operários das mais diversas nacionalidades. Nas duas primeiras décadas do século XX, o quadro
de trabalhadores das organizações sorocabanas era composto, notadamente, por operários
originários do continente europeu, com alguma experiência em entidades que defendiam os
interesses da classe trabalhadora. O declínio da importação de mão de obra, a proibição pelo
governo da continuidade de exploração do trabalho infantil e as reivindicações ocorridas entre
1910 e 1920, pela redução da jornada de trabalho, pela melhoria dos salários e contra os
abusos cometidos pelos empresários, motivaram a classe dirigente a preparar cientificamente,
isto é, através de escolas, a mão de obra necessária.
Recorrendo a Horacio Silveira, Moraes informa que o

“acelerado ritmo de progresso” das indústrias “aumentava cada vez
mais a necessidade de obreiros dotados de técnica mais
aperfeiçoada”. E perguntava: “como atender, na medida do possível,
essa carência de mão de obra especializada?” A resposta seria
empreender a racionalização do processo de ensino aprendizagem, de
modo a garantir que se pudesse qualificar, no menor tempo, o
número e o tipo de trabalhadores requisitados pelo mercado industrial
(MORAES, 1990, p. 228).
Assim, os cursos oferecidos pelas escolas profissionais e técnicas, e seus conteúdos
programáticos, visavam prover as fábricas com o operariado nacional devidamente qualificado,
sem a preocupação com a formação integral do aluno.
Em 30 de Dezembro de 1921, com a Lei número 1860, Sorocaba recebe a autorização
para a criação da Escola Profissional. Nesta mesma Lei, as cidades de Tatui, Faxina, Bauru,
Jundiai, Piracicaba, e Bragança, também são contempladas com a criação de escolas
profissionais.
No entanto, a instituição só iria iniciar suas atividades em 1929. Um dos possíveis
motivos para a demora de quase oito anos da instalação da escola pode ter sido a reforma da
instrução pública ocorrida em 1925. Conforme Moraes (1990, p. 226), a reforma promovida
pelos “tradicionalistas”, no governo de Carlos de Campos, introduziu algumas modificações no
funcionamento das escolas profissionais que são extremamente criticadas pelos educadores
“reformadores’’2. Ainda segundo Moraes (1990, p. 226), os reformadores sugeriam a falta de
verbas como o maior problema que impedia a instalação de muitas escolas anteriormente
criadas. Como correção do problema, diziam eles:

bastava adotar o regime norte-americano do “self-government”, ou
seja, oficializar a seção industrial das escolas, “dando-lhes a
amplitude precisa para vir a constituir a verdadeira fonte de receita
necessária à manutenção da casa” (MORAES, 1990, p.226).
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A escola foi instalada em 09/06/1929, na Rua Barão do Rio Branco, nº 228/280,
esquina com a Rua Álvaro Soares, ruas centrais da cidade, em prédio com dois pavimentos e
que anteriormente havia abrigado uma empresa beneficiadora de algodão, pertencente a
Mateus Maylasky, e, também, um hotel. A casa possuía duas entradas, sendo uma reservada ao
setor masculino, pela Rua Barão do Rio Branco, e a outra, reservada ao setor feminino, pela
Rua José Bonifácio, atrás da escola. Em 1930, a seção feminina foi transferida para a Rua
Monsenhor João Soares, no “sobradão” do “Barão de Mogi Mirim enquanto a masculina
permaneceu no prédio original” (MORAES; ALVES, 2002, p. 150).
A Escola Profissional Mixta de Sorocaba, inicialmente funcionando como primária, criada
em 1921 e instalada em 1929, articulava-se com o ensino primário e forneceu cursos industriais
básicos e de aperfeiçoamento. Para ser admitido no curso o aluno deveria ter a idade de 12
anos completos, ter o curso das Escolas Primárias ou conhecimentos equivalentes, ser vacinado
e não sofrer de moléstias contagiosas. Inicialmente os cursos dessas escolas, incluindo as
Escolas Profissionais da Capital (institutos denominados “Escola Profissional Masculina” e
“Escola Profissional Feminina”) e as denominadas “Escola de Artes e Ofícios” de Amparo e
Jacareí, tinham três anos de duração, com aulas predominantemente práticas, ministradas nas
oficinas, e, apenas as disciplinas de Matemática e Noções de Desenho tinham cunho de cultura
geral. Destacam-se os cursos de Mecânica, Marcenaria, Tecelagem, iniciados desde o começo
da escola; o curso de Aperfeiçoamento da EFS e o curso Ferroviário, iniciados a partir de 1931,
em acordo firmado pelo Estado de São Paulo com a Estrada de Ferro Sorocabana. O Decreto nº
5.884, de 21/04/1933, instituiu o Código de Educação, implantando por Fernando de Azevedo,
organizou a educação pública no Estado de São Paulo. Segundo Moraes (1990, p. 228), no
“período que antecede o golpe de Getulio Vargas, entre 1930 e 1937, os reformadores
empreenderam uma série de medidas que vinham concretizar seu projeto educacional: as
escolas profissionais são equiparadas às acadêmicas, recebendo a denominação de Escolas
Profissionais Secundárias; são instalados os cursos vocacionais, uma espécie de estágio
preliminar de um ano, para os candidatos às escolas profissionais secundárias.” Segundo
Laurindo (1962), com o objetivo de elevar o nível intelectual e técnico-profissional dos alunos,
exigência imposta pelo acelerado ritmo de desenvolvimento das indústrias, o Código de
Educação aumentou o ciclo escolar de três para quatro anos, inserindo, no primeiro ano, o
curso Vocacional. Neste sentido entende-se que a escola foi instalada já adequada às exigências
do mercado e da política, uma vez que os cursos oferecidos estavam estreitamente ligados à
indústria. Este fato permitiu que, em curto espaço de tempo, já a partir de 1933, a escola
obtivesse o status de secundária, sendo sua denominação alterada para Escola Profissional
Secundária Mista de Sorocaba.
Aspectos sobre o processo de ensino-aprendizagem
A partir do Decreto nº 5.884, de 21/04/1933, que instituiu o Código de Educação,
vários outros surgiram, como o 6.537, o 6.566 e o 6.604. O Decreto nº 6.537, de 04/07/1934,
estabelecia um sistema de cooperação entre as Diretorias das Estradas de Ferro do Estado, o
Governo, municipalidades e empresas particulares. Nesse sentido, foram criados núcleos de
ensino profissional, escolas com o objetivo de permitir o funcionamento de Cursos de
Ferroviários, em localidades onde não existissem escolas profissionais. O núcleo de ensino
profissional destinava-se, ainda, a auxiliar o ensino profissional de outras atividades industriais
ou agrícolas, promovido pelas Prefeituras Municipais ou empresas particulares. Em diversas
escolas profissionais do estado, foram criados e funcionaram, também, cursos de ferroviários.
No início da década de 1930, desenvolve-se uma experiência significativa

envolvendo a Escola Profissional Mista de Sorocaba, a Estrada de
Ferro Sorocabana e o IDORT. Técnicos do IDORT vinham
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desenvolvendo estudos e experiências em torno da idéia de
“conjuntos profissionais”, que surgiriam a partir da junção de diversas
profissões consideradas “vulgares” de um determinado ramo
industrial. Constituída a partir de um meio termo entre o tradicional
“ofício individual” e dos pressupostos da organização do trabalho
taylorista, surgiu a idéia dos “conjuntos profissionais”, que envolvia
uma série de atividades ligadas a uma determinada base industrial.
Em 1931, a partir de um “conjunto profissional”, se desenvolveu a
experiência no Curso de Ferroviários da Sorocabana, que em razão de
seus resultados, considerados excelentes por seus promotores, passou
a ampliar sua esfera de ação, ampliando seu alcance para as demais
ferrovias do Estado de São Paulo, utilizando-se para isso do Centro
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (FERRETI; SILVA JR,
2006, p. 19).
Curso de Ferroviários da Sorocabana, mantido pela Estrada de Ferro, teve início em
1931; o Núcleo de Ensino Profissional entrou em funcionamento em 1935; ambos funcionaram
junto à Escola Profissional Mista de Sorocaba (FERRETTI; SILVA JR, 2006).
Com relação ao curso de ferroviários,

desde a época em que fundou seu curso de Mecânica no Liceu de
Artes e Ofícios, Roberto Mange vinha mantendo estreito contato com
empresas ferroviárias de São Paulo, as maiores empregadoras de
mecânicos qualificados para serviços de operação e de manutenção.
Posteriormente, Gaspar Ricardo Junior, diretor da Estrada de Ferro
Sorocabana e defensor entusiasta da racionalização, convidou Mange
para colaborar mais ativamente em sua firma (WEINSTEIN, 2000, p.
96).
A criação do curso de Ferroviários aconteceu através do Decreto estadual número 6.537
de 04 de Julho de 1934 e, no mesmo ano, conforme Weinstein (2000, p. 98), “o novo
interventor de São Paulo, Salles Oliveira, colocou o CFESP sob os auspícios do Estado”. O curso,
segundo Laurindo (1961), foi extinto pelo Decreto nº 18.087, de 20/04/1948.
Outra relação importante entre a instituição de ensino e a Estrada de Ferro Sorocabana
diz respeito à forma de custeio efetuada pela ferrovia na parte da formação profissional
especializada. O valor pago era destacado no boletim do aluno, mês a mês, proporcionalmente
aos dias frequentados e ao desempenho efetuado para a produção de artefatos de interesse da
ferrovia, cujo valor base era específico para o ano ou série do curso e crescente para os anos
seguintes. A análise ainda não conseguiu identificar se esses alunos eram, na época dos
estudos, funcionários da ferrovia e, portanto, se além dos valores recebidos indicados nos
boletins possuíam salário como operários.
Com relação ao método de ensino praticado na Escola Profissional Mixta de Sorocaba,
encontrado através do material analisado e pertencente ao acervo da instituição, bem como em
cadernos de séries metódicas existentes no museu ferroviário, percebe-se que

os materiais são organizados de modo a proporcionar a execução de
tarefas com o apoio das Folhas de Instrução, tendo por base a
organização por grau de dificuldades, evitando o improviso e
promovendo um grau de sistematização de tarefas. Para cada espécie
de trabalho há uma série de tarefas e operações que levam o aluno à
progressão de seus conhecimentos sobre a prática de corte. Para
tanto, para cada tecnologia há um conjunto correlato de tarefas que
devem ser executadas (FERRETI; SILVA JR, 2006, p. 69).
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Ressaltando, (p. 72), que “ainda que alguns dos textos didáticos não se baseiem nas
séries metódicas o foco consiste no desenvolvimento de habilidades práticas.” Os pesquisadores
explicam também, (p. 78), que “uma das características marcantes da formação do trabalhador
taylorista consiste na separação entre teoria e prática, ainda que a base científica (geometria,
cálculos, conceitos), os quais levam à classificação, comparação e dedução, estão presentes no
material didático”.
Durante o período pesquisado, 8.476 matrículas (65% masculinas) foram efetuadas na
instituição de ensino e menos de 10% (817) destas concluíram os cursos, representando 90%
de evasão. Uma análise considerando apenas os alunos ingressantes nas primeiras séries de
todos os cursos no mesmo período estudado (5.922 matrículas – 63% masculinas) revela que a
taxa de evasão diminui apenas 6 pontos percentuais, caindo para 84%. Refinando a análise,
foram eliminados os alunos ingressantes do curso Vocacional (masculino e feminino – 1.333
matrículas); neste caso, o índice de evasão atinge 80%, entendendo-se ser este o valor mais
próximo da realidade daquela época para os cursos profissionalizantes, naquela instituição.
Nota-se, que, mesmo os cursos sendo gratuitos, a maior evasão estava concentrada
entre as 1ªs e 2ªs séries – 69% considerando os cursos Vocacionais e 59% excluindo-se os
mesmos.
A pesquisa revela, também, que, em média, os cursos diurnos possuíam 42 alunos por
sala de aula e os noturnos, 38, a sessão masculina, 41 e a feminina, 44; a frequência às aulas,
para ambas as sessões, era, para o período diurno, superior a 83%, e, no período noturno,
81%; 22 eram os dias letivos mensais. Em relação ao interesse dos alunos pelos cursos
oferecidos, destaca-se que o núcleo com maior procura foi o ferroviário com 24,66%, seguido
pelo núcleo de mecânica com 19,27%, o curso “Vocacional” com 16%, “Desenho” e “Plástica”
com 15,05%, “Química” e “Matemática Aplicada” com 11,24%, “Marcenaria” com 7,63% e
“Tecelagem” com 6,15%. Com relação às alunas, 50% preferiram o núcleo contendo o curso
“Confecção”, “Vocacional” com 15%, “Bordados” 19% e “Pintura” 16%.
A análise dos diplomados no período estudado conclui que acima de 55% dos alunos
tinham como destino final de emprego a Estrada de Ferro Sorocabana; revela ainda que acima
de 75% dos 21 cursos oferecidos no período estudado, mesmo aqueles destinados às mulheres,
forneciam mão de obra para a ferrovia.
Considerações finais
A análise das 8.476 matrículas efetuadas durante o período analisado revela que 80%
dos alunos não concluíam os cursos, motivados pela necessidade do trabalho e oferta de
empregos existentes, principalmente disponibilizados pela ferrovia. Mesmo após o ano de 1934,
com a introdução do curso “Vocacional”, o número de concluintes pouco aumentou. Neste
sentido pode-se deduzir que o curso não foi criado como forma de evitar a evasão, mas de
adequação do interessado ao curso que exigisse as características demonstradas pelo aluno. E,
mais, o curso desenvolvido em cooperação com a Estrada de Ferro Sorocabana, como era o
curso “Aperfeiçoamento de Ferroviários”, destinado aos funcionários da empresa, conseguiu
diplomar apenas 15% dos alunos matriculados. Com os índices de evasão ocorridos entre as
1ªs e 2ªs séries, pode-se hipotetizar, ainda, que com apenas os seis meses iniciais do curso os
alunos estariam minimamente preparados para pleitear vagas no mercado de trabalho, optando
por este a continuar na escola.
Assim, apenas 817 alunos foram diplomados em seus respectivos cursos. Do total de
matrículas, 65% eram do sexo masculino e 57,5% estudavam no período diurno; do total de
diplomados, 61% eram deste mesmo sexo.
A análise dos diplomados no período estudado conclui que acima de 55% dos egressos
tinham como destino final de emprego a Estrada de Ferro Sorocabana; revela ainda que acima
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de 3/4 dos cursos oferecidos, mesmo aqueles destinados às mulheres, forneciam mão de obra
para a ferrovia; ou seja, a ferrovia foi, ao mesmo tempo, fomentador da existência da
instituição e assimilador da mão de obra preparada pela escola fosse ela diplomada ou não.
Um dos principais motivos para a evasão escolar, para o destino de trabalho da maioria
dos egressos, e para o perfil dos cursos ofertados, encontra-se na própria gênese da instituição,
ou seja, formar mão de obra qualificada, em curto espaço de tempo, utilizando métodos de
ensino e aprendizagem que acelerassem acentuadamente a absorção, pelos alunos, do
conteúdo fornecido nas classes, mão de obra esta destinada a serviço do capital, sendo este
fomentador da própria instituição escolar. Percebe-se que o uso das séries metódicas foi crucial
no processo de preparação dos futuros operários, modelo que fornecia aos alunos folhas de
instrução que continham etapas, modelos e medidas de como desenvolver as tarefas
solicitadas, reduzindo expressivamente o tempo de aprendizagem dos alunos. Neste sentido, o
resultado do vínculo entre a instituição escolar e a ferrovia foi preparar prioritariamente mão de
obra especializada para a ferrovia, relegando-se a um plano secundário o ensino profissional de
outras atividades industriais ou agrícolas.
A pesquisa revela, também, que, em média, os cursos diurnos possuíam 42 alunos por
sala de aula e os noturnos, 38, a sessão masculina, 41 e a feminina, 44; a frequência às aulas,
para ambas as sessões, era, para o período diurno, superior a 83%, e, no período noturno,
81%; 22 eram os dias letivos mensais. Em relação ao interesse dos alunos pelos cursos
oferecidos, destaca-se que o núcleo com maior procura foi o ferroviário com 24,66%, seguido
pelo núcleo de mecânica com 19,27%. Assim, deduz-se que, no mínimo, 45% dos
matriculandos demandavam cursos que facilitassem ou permitissem concorrer às vagas de
emprego ofertadas pela ferrovia.
Dado importante fornecido pelos boletins dos alunos diz respeito ao pagamento
efetuado pela ferrovia aos mesmos. Os pagamentos referem-se aos dias trabalhados pelos
alunos, durante o período letivo, para a produção de artefatos de interesse da ferrovia. A
análise ainda não conseguiu identificar se esses alunos eram, na época dos estudos,
funcionários da ferrovia e, portanto, se além dos valores recebidos indicados nos boletins
possuíam salário como operários.

Notas de final de texto
1 Hoje denominada Escola Técnica Estadual Fernando Prestes, vinculada ao Centro Paula Souza, no
Estado de SP/Brasil.
2 Fazem parte do grupo de reformadores: Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Ramos de Azevedo e
Roberto Mange.
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Introdução
O presente trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa sobre as origens da Escola
Profissional Visconde de Mauá1, objeto de estudos do mestrado em Educação na Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, na área de História das Instituições Escolares,
orientado pela Prof.ª Dr.ª Angela Maria Souza Martins.
A escola foi inaugurada em 24 de outubro de 1916 e sua criação está relacionada à construção da Vila Proletária Marechal Hermes, atual bairro de Marechal Hermes2. Das cinco escolas
profissionais em exercício no ano de 1917 e administradas pelo então Distrito Federal – Álvaro
Baptista, Souza Aguiar, Visconde de Mauá, Bento Ribeiro e Rivadávia Corrêa – a única preservada, até os dias atuais, como escola profissional foi a Escola Visconde de Mauá, administrada
atualmente pela Rede FAETEC3. Assim, a relevância da pesquisa consiste em escrever a história
de uma instituição escolar que se encontra relacionada à formação de segmentos das classes
trabalhadoras do Rio de Janeiro, em diferentes momentos políticos.
Pesquisamos a primeira década desta instituição educacional, buscando conhecer a gestão
de Orlando Corrêa Lopes, responsável pela administração dos anos iniciais da escola, de julho
de 1916 a setembro de 1927, interrompida pelo seu falecimento. Objetivamos estudar como a
gestão desse intelectual anarquista do início da República Brasileira, contribuiu para sua institucionalização como escola profissional. Ao mesmo tempo, procuramos identificar traços da influência anarquista em sua atuação como gestor escolar, com a finalidade de recuperar a
importância deste legado na memória da escola.
Os estudos se baseiam em fontes bibliográficas, fotografias, Boletins do Distrito Federal, documentos da Diretoria de Instrução Pública, jornais da época, periódicos anarquistas e a documentação dos arquivos da escola. Também fizemos um contato inicial com descendentes do Dr.
Orlando que estão dispostos a colaborar com as pesquisas.
Apoiamo-nos no método dialético na perspectiva ensinada por Nosella e Buffa (2009), isto é,
articulando a memória da instituição escolar à compreensão da realidade histórica, descrevendo
o particular, explicitando suas relações com o contexto econômico, político, social e cultural,
dialeticamente relacionados. Neste aspecto, outro referencial metodológico importante é a obra
de E. P. Thompson. Para este autor, a história não consiste no resultado do somatório de iniciativas particulares, mas nas relações contraditórias com o todo, onde somos sujeitos e objetos
de nossa própria história.
Bertucci; Faria Filho e Taborda de Oliveira (2010) afirmam que as categorias e conceitos da
historiografia thompsoniana também podem ser utilizados nas pesquisas em história da educação. De acordo com Taborda de Oliveira, se concebemos a escola como lócus de conflito e de
luta hegemônica, encontramos na obra de Thompson “... um conjunto bastante fecundo de
conceitos, noções, premissas e hipóteses capazes de conferir à escola e a seus agentes um papel destacado na organização da cultura.” (OLIVEIRA, 2008, p.150-151). Ele afirma que conflito, resistência, cultura, economia moral, costume e formação são noções centrais para a
história da educação e pouco analisadas pelo viés thompsoniano.
Acreditamos que apoiados nesta metodologia, as escolas tornam-se um conjunto de fontes
capazes de narrar a história da instituição que se pesquisa, como também seus sujeitos, contribuindo para a história da educação no Brasil.
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A escola Profissional da Vila Proletária de Marechal Hermes

Fig. 1 Edifício da Escola Profissional da Vila Proletária (1915-6)
A origem da Escola Visconde de Mauá não pode ser estudada separadamente da construção
da Vila Proletária Marechal Hermes. Esta obra de habitação popular buscou atender uma das
principais reivindicações do sindicalismo reformista da época, base de apoio popular do Presidente Hermes da Fonseca (11/1910-11/1914). De acordo com Fernandes e Oliveira, o tenente
Engenheiro Palmyro Serra Pulcherio foi o responsável pelo projeto, concluindo-o em abril de
1911. O projeto impressiona pela grandiosidade sendo previstos 738 prédios com habitações
para 1350 famílias e para solteiros:

O projeto da Vila Proletária Marechal Hermes[...] incluía a construção
de creches, escolas primárias e técnicas, maternidade, hospital e outros serviços públicos importantes para o funcionamento do que sindicalistas reformistas [...] chamavam de cidade operária. (FERNANDES;
OLIVEIRA, 2010, p.4)
Apesar de ser uma das construções da Vila Proletária, ainda não foi possível localizar qualquer documento oficial de criação da escola ou de transferência do prédio para a administração
da Prefeitura do Distrito Federal.
O primeiro documento sobre a escola encontrado nos Boletins da Prefeitura do Distrito Federal, existentes no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro4, trata-se do Decreto n. 1.726 de
31/12/1915 do Poder Legislativo “que orça a receita e fisca a despeza da municipalidade para o
exercício de 1916.” (Dez/1915, Boletim da Prefeitura, p. 14). Este decreto discriminou as despesas da Directoria Geral de Instrução Pública, onde encontrei a Escola Profissional Visconde de
Mauá com a despesa fixada em RS. 109.190$000.
Para a escola, o orçamento estabelecia pagamentos para “1 Director; 1 Escripturario; 1 Professor Curso de Adaptação; 1 Professor de Desenho; 2 Professores substitutos; 1 Auxiliar de
Desenho e 1 Porteiro”. Além de verbas para o quê era considerado “Material”: matéria-prima,
despesas de pronto pagamento, instalação das oficinas, as diárias de mestres e contramestres
e o pagamento de serventes.
Ao longo deste ano, o Boletim da Prefeitura do Distrito Federal publicou como atos do prefeito, as primeiras nomeações: Orlando Corrêa Lopes para diretor (4 de julho); Ernesto Maggioli
dos Reis para professor do curso de adaptação (5 de Junho); o Engenheiro Walter Carlos de
Magalhães Fraenkel para professor adjunto do curso de adaptação (4 de julho); Manoel Henrique Lima para professor adjunto de Desenho (4 de julho); João Maurício da Costa Jobim para
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Professor de Desenho (9 de agosto). Em 17 de julho são nomeados os contramestres do ensino
profissional para as seções de:
-Metal: Salvador Picantine e José de Moraes Pinto;
-Madeira: Álvaro Ramo dos Santos e Oscar Joaquim do Nascimento;
-Agrícola: Elisiario de Araújo;
-Tijolo, pedra e cimento: Euclydes Paulino da Fonseca.
Em 29 de setembro: contramestres interinos da seção Metal, Francisco Alves e Luiz Alves da
Costa; da seção Madeira, Julio Pereira Mendes.
Os Boletins da Prefeitura de 1916 não fizeram menção à inauguração da escola, que foi noticiada pelo Jornal Correio da Manhã5:

Será inaugurada hoje a Escola Profissional Visconde de Mauá, instalada na Vila Proletária de Marechal Hermes, em edifício apropriado para
o fim a que se destina e que foi doado à Prefeitura pelo Governo Federal [...] Todas as suas oficinas já estão instaladas, devendo funcionar no começo do ano vindouro as oficinas de carpinteiro, marceneiro,
entalhador, modelador, torneiro em madeira, torneiro mecânico, ferreiro, pedreiro, etc.(CORREIO DA MANHÃ, RJ, p.2, 24 out.1916)
De acordo com o levantamento histórico sobre a escola6 realizado em 1956, pelo Professor
de Curso Secundário da própria escola, Roberto Barbosa da Silva, a pedido do Departamento de
Ensino Técnico (D. E. T.), na Escola Visconde de Mauá, o dia 24/10/1916, foi dia de festa: “...
havendo churrasco, abatida a rês nos terrenos da própria escola, em meio de discursos e muita
alegria...” (SILVA, 1956, p.7)
Conhecendo Orlando Corrêa Lopes: sua escrita como fonte

Fig. 2 Dr. Orlando

E se escrevo como penso e sinto, arrostando a fúria dos poderosos e até provocando-a, não é
que me sinta garantido nas leis que instituíram a liberdade de imprensa, que esta os factos o
tem demonstrado, nada vale entre nós; mas porque considero forte o meu pulso para sustentar
o que a minha penna escrever em desafronta e em defeza da sociedade.
(LOPES, O. C. A ÉPOCA, nº 18, 17/8/1912, p.1)
Existem muitas lacunas na trajetória de vida do Dr. Orlando. Não há uma biografia escrita
sobre ele e os poucos dados conseguidos foram retirados de Edgar Rodrigues (1997), João Batista Marçal (1995, 2008) e do jornalista Milton Lopes (2010).
De acordo com os autores citados, Orlando era gaúcho de Itaqui, engenheiro por formação,
jornalista de carreira e tornou-se anarquista no Rio de Janeiro, a partir de 1912. Em 1900, liderou a Expedição dos Poetas, formada por um grupo de intelectuais que invadiram o Acre em
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apoio à luta de Plácido de Castro para expulsar os bolivianos e anexar o Acre ao Brasil. Desta
experiência escreveu três livros: O Acre e o Amazonas (1906), O Estado do Acre (1906) e Os
Assassinos do Coronel Plácido de Castro (1916). No Rio de Janeiro, foi redator chefe do Correio
da Noite (1907-1912) e escreveu no diário A Época (1912).
Como militante anarquista escreveu em diversas publicações anarquistas: A Vida (19141915), Na Barricada (1915-1916), O Jerminal do Rio (1919) e na Revista Liberal (1922-1923).
Foi um dos criadores, em abril de 1913, do Centro de Estudos Sociais, que reunia anarquistas e
socialistas. Organizou o Congresso Anarquista Sul-americano em 1915.
Segundo Edgar Rodrigues (1997, p.172) ele participou de comícios, congressos operários e
anarquistas, desenvolveu forte campanha contra a Primeira Guerra e atuou em associações de
ofícios. Também divulgava as obras de Kropotkine, Jean Grave, Sebastião Faure, Agustin Hanon, Cristiano Cornelissem, Elisée Reclus, Charles Albert, Alfredo Naquet, Neno Vasco, Adolfo
Lima entre outros.
João Batista Marçal (1995, p.102) afirma que “... Orlando teve nome em todo o país pela
sua militância no movimento anarquista [...] Seus artigos eram publicados em diversos jornais,
inclusive em A Plebe, órgão fundado em São Paulo por Edgar Leuenroth, em 1917.”.
No Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro (AMORJ), consegui as publicações anarquistas A Vida e Na Barricada. Na Biblioteca Nacional, os exemplares do Correio da Noite e A
Época.
No Arquivo Nacional encontrei os proclamas do seu casamento, onde pude conhecer algumas informações que constavam na seguinte redação:

Orlando Corrêa Lopes, brasileiro, natural do estado do Rio Grande do
Sul, solteiro com 29 annos de idade, engenheiro civil, filho legítimo de
Belisario Lopes da Silva, já falecido no mesmo estado e de Dona Antonia Corrêa da Silva; e Carolina de Castro, brasileira, natural desta
Capital, com 22 annos de idade [...] querendo casar-se, vêm requerer
à V. S. que se digne mandar passar os editaes [...]. Capital Federal 15
de abril de 1902.
Na cópia de sua certidão de batismo na Matriz de São Borja, encontrada em anexo, consta
seis de setembro de 1872 como sua data de nascimento.
Ainda não temos fontes suficientes que possibilitem escrever um estudo biográfico sobre Orlando Corrêa Lopes, mas estudando sua escrita jornalística, pode-se conhecer um pouco de
suas idéias e personalidade. A escrita foi organizada em dois blocos. No primeiro, foram estudadas as publicações na imprensa diária, não anarquista, Correio da Noite e A Época. No segundo bloco, estão as publicações anarquistas.
Através do jornal Correio da Noite, promoveu intensa campanha contra as ações do governo
do Presidente Marechal Hermes. Em 16/1/1912, assinou uma matéria que denunciava a possibilidade de um atentado contra ele e o jornal, escrevendo:

[...] apresentei e defendi a candidatura do sr. marechal Hermes à
presidência da República [...] Hoje não sou eu que estou em opposição ao governo, o governo é que está em opposição à nação que o
elegeu e a mim que de boa fé lhe defendi o advento. [...] Prometteu
o sr. marechal Hermes da Fonseca governar com a opinião publica e
abandonar o governo logo que o apoio desta lhe faltasse. [...]Mas é
assim mesmo que surgem os déspotas e os tyrannos [...](CORREIO
DA NOITE, 16/1/1912, p.1)
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No dia 5/8/1912, escreveu seu primeiro texto no diário A Época, intitulado No Mesmo Posto,
esclarecendo publicamente os motivos da venda do jornal Correio da Noite, garantindo que não
arrefeceria as críticas ao governo, afirmou: “Façamos do jornal não um meio de propaganda de
princípios políticos, o que seria perder tempo, mas um fermento da revolução, que é preciso
que façamos em defesa da nossa dignidade de povo livre e soberano.” (A ÉPOCA, nº 6,
5/8/1912, p.1)
Entretanto, o futuro anarquista, não era um defensor do amor livre, na matéria Quem quer
divorcio que publicou no dia 17, escreveu contra a aprovação do projeto de lei do divórcio, acusando-o de “monstruosidade”, afirmou:

[...] Prefiro ser acoimado de violento, por dizer a verdade, com franqueza e abundancia de coração, a ser encorporado a legião desses infelizes, para quem a vida se resume tão somente na satisfação dos
grosseiros instinctos da animalidade. (A ÉPOCA, nº 18, 17/8/1912,
p.1)
A leitura dessas fontes jornalísticas permitiu o contato direto com a escrita do Dr. Orlando,
sempre muito veemente e arrojada. Coerente na defesa de princípios republicanos e democráticos. Através dela foi possível vislumbrar um homem com uma postura firme na defesa do seu
pensamento, capaz de fazer publicamente a autocrítica pelo apoio dado inicialmente ao governo
Hermes. Ao mesmo tempo, ousado politicamente e conservador quando abordou a questão do
divórcio.
No bloco dos periódicos anarquistas, temos o mensário A Vida. No primeiro número, em
30/11/1914 saiu o artigo Guerra aos Senhores do Dr. Orlando. Escreveu ele:

[...] E que é que mantem o Estado senão o regimen economico, baseado sobre a propriedade privada? Ao em vez, portanto, de combater os homens, de apelar para leis sabias e liberais, o que é preciso é
combater todas as leis, todos os governos, afim de que o povo se governe por si, sem tutores, sem senhores, sem protetores. (A VIDA,
nº1, 30/11/1914, p.4)
Em 31/1/1915, no nº 3, no artigo sobre a situação política do Estado do Rio, “Continue a
agitação!”, perguntava “... Qual a função das leis senão a de garantir o explorador contra o explorado, o forte contra o fraco?”. (p.3). No nº 4, de 28/2, publicou o artigo “Transforma e não
reformar”, argumentava que a crise econômica brasileira não se resolveria apenas pela eleição
de homens honestos, já que sua causa era o próprio sistema capitalista:

Não; a causa das nossas desgraças não está nos homens, mas na
atual organização da sociedade. [...] isto é, sob uma organização bazeada na exploração do homem pelo homem, na luta de um contra
todos, no direito do mais forte, desprezados o apoio mutuo e a solidariedade. (A VIDA, nº4, 28/2/1915, p.52)
O nº 5 noticiou o lançamento da publicação anarquista Na Barricada, o texto dizia:

[...]Surgiu, enfim, no dia 15 deste mez, o esperado panfleto. O que é
e há de ser, dil-o o seu redator ao publico: “... farei NA BARRICADA a
critica dos acontecimentos mais importantes de cada quinzena...” Jornalista vigoroso e destemido, o nome do camarada Orlando é uma ga-
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rantia segura de êxito para a nova publicação cuja leitura recomendamos vivamente. (A VIDA, nº5, 31/3/1915, p.79)
Através da AMORJ, só consegui as publicações a partir do nº 11 de 19/8/1915. Neste número, Dr. Orlando escreveu:

O modesto panphleto quinzenal que, com este nome, fundei a 15 de
março do anno corrente, entra hoje em uma nova phase. Em formato
de jornal, trabalhado também por jornalistas, publicistas e homens de
letras [...] já não estarei sozinho a sustentar campanhas de saneamento social e a abordar prementes problemas da actualidade
[...](NA BARRICADA, nº11, 19/8/1915, p.1).
Destaco desta edição o que escreveu Pedro do Coutto sobre Dr. Orlando, na coluna O que

penso, ao explicar porque aceitou seu convite para colaborar com o jornal:
O meu velho amigo Orlando Lopes convida-me a collaborar em “NA
BARRICADA”. Fal-o com aquella exuberância de gestos tão sua, deixando-me, com grande sympathia, a liberdade de falar como entender, divergindo mesmo de suas ideas, indo até, diz-me elle com largos
movimentos “até a atacar-me, se quizeres”. [...] Orlando não merece
ataque [...]porque sua acção é sempre sincera, a sua conducta é
normalmente digna, e os seus processos de lucta, claros e nobres [...]
(NA BARRICADA, nº11, 19/8/1915, p.1)
Na última fase do jornal, após a resolução do Congresso Anarquista Sul-americano, quando
Dr. Orlando e J. Gonçalves da Silva cederam o jornal a um grupo para se constituir, exclusivamente, num periódico de propaganda anarquista, “... poupando-nos assim os trabalhos e despezas iniciaes com a creação dum jornal novo.” (NA BARRICADA, nº22, 4/11/1915, p.1). O fato
é que nos números seguintes, não encontrei artigo do Dr. Orlando.
Ainda não foi possível conhecer como e quando Dr. Orlando se tornou um anarquista. Mas
seus textos, tanto na imprensa burguesa quanto na libertária, apresentavam uma escrita combativa e destemida. As críticas às ações governamentais fossem ao nível executivo, legislativo
ou judiciário, apareceram como forte característica nos textos pesquisados. Nas publicações
anarquistas, a temática continuou sendo a questão do Estado e dos governos, enfocados pelo
viés do anarquismo, ou seja, pela opressão do Estado em defesa da propriedade privada.
Em nenhum de seus textos estudados encontrei a temática educacional. As pesquisas ainda
não permitiram estabelecer o elo inicial entre a Escola Visconde de Mauá e Dr. Orlando. As indicações para diretor eram políticas. É certo que a escola era muito afastada do centro do Rio,
num bairro operário e ainda por ser implantada. Dificuldades que tornavam o cargo menos
atrativo. Mesmo assim, como um anarquista, ferrenho crítico das ações estatais, conseguiu ser
nomeado diretor de uma escola profissional administrada pela prefeitura? Nesta época, Fabio
Luz já era Inspetor da Instrução Pública, teria sido através do companheiro de doutrina? Que
motivos o fez deixar o jornalismo para se dedicar à educação? São perguntas que ainda estão
por responder. O fato é que a história uniu estes dois destinos.
Pois é este intelectual e militante anarquista que em 1916 muda-se com sua esposa, Carolina e filhos para a Vila Proletária Marechal Hermes, onde viverá até sua morte. De aspecto rural,
localizada em média 30 km do Centro do Rio, foi onde resolveu viver com sua família, este homem acostumado às grandes agitações políticas da cidade. Provavelmente, a direção da escola,
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significou também uma mudança de vida, quem sabe sonhou construir neste novo lugar uma
nova sociedade, baseada nos princípios de apoio mútuo e solidariedade que defendia.
4. O “fazer-se” da Escola Profissional Visconde de Mauá
Nos arquivos escolares, além dos livros de matrículas que se encontram em estado muito
ruim, não foi possível localizar nenhum documento deste período. Para recuperar o “fazer-se”
da escola na visão thompsoniana, ou seja, como resultado do processo histórico, considerando
as ações dos sujeitos da escola e as contradições com a lógica estatal, segui alguns passos desses sujeitos, através dos ofícios da Diretoria Geral da Instrução Pública e do Almoxarifado Central, em resposta às solicitações da escola.
É interessante observar que em ofício de 4/7/1916, o Diretor Geral da Instrução Pública
afirma que:

[...] as officinas a se instalarem na Escola Profissional Visconde de
Mauá, communico-vos que nella deverão funccionar 4 secções, a saber: madeira, metal, agrícola ou rural, e fiação e tecelagem, além das
destinadas ao sexo feminino, que são: avicultura, apicultura e lacticínios. (1ª Seção, p.174)
Nota-se que a data do ofício é o mesmo dia da nomeação do Dr. Orlando para diretor da escola. Neste caso, podemos inferir, visto que toda nomeação pública é precedida de articulações
e negociações, que Dr. Orlando tinha ciência das seções. A princípio, parece estranho a previsão de oferecer seções femininas, numa escola profissional masculina, no momento em que a
legislação dividia as escolas profissionais por sexo. Já seria influência das idéias do Dr. Orlando?
Uma possibilidade que ainda carece de comprovação. Acabou prevalecendo a legislação e apenas na década de 1960, a escola receberia as primeiras alunas.
Considerando-se os contramestres nomeados durante o ano de 1916, foram oferecidas as
seções de Metal; de Madeira; de Pedra, tijolo e cimento e Agrícola. De acordo com o levantamento histórico do Professor Roberto (1956), a montagem das oficinas foi realizada pelos contramestres, serventes e alunos.
O Livro de ofícios do Almoxarifado da Instrução Pública de 1916 pesquisado no AGCRJ possibilitou acompanhar a montagem das oficinas através das concorrências abertas para compra
de material. No dia 19/8 abriram proposta para aquisição de maquinários e ferramentas agrícolas, como semeadeira portátil, enxada, foice, ancinho etc. (p.57). No dia 22/8, proposta para
compra de martelo, torques, colher para pedreiro e outros próprios para Seção de Pedra, tijolo
e cimento (p.63). No mesmo dia, compra de material de Desenho, 25 esquadros, 12 compassos, 100 cadernos para desenho, 25 pau de nankim, etc. (p.62). No dia 7/12, propostas de
compra de vários metros de tábuas de cedro, pinho, peroba (p.440), com certeza para a Seção
Madeira e de compra entre outras ferramentas, como tornos de bancada, apropriadas à Seção
de Metal (p.460).
Durante o ano de 1916, no Livro de Ofícios do Diretor Geral da Instrução Pública, Afrânio
Peixoto, encontrei ofícios encaminhados a pedido de Dr. Orlando. No dia 28/6, o pedido de entrega diária na escola, de um exemplar do Jornal do Comércio. No dia 9/8, a instalação de um
aparelho telefônico. No dia 18/8, o Diretor da Instrução Pública solicita ao Ministro de Fazenda
que “seja entregue ao Director da Escola Profissional Visconde de Mauá, o material existente
nos depósitos da Villa Proletaria Marechal Hermes, que deveria ser empregado nas conclusões
das obras da referida escola e das officinas da mesma.” (1ª Seção, p.265). No dia 27/9, solicitação à Light para que seja ligada luz elétrica na Vila Mauá, residência do Diretor, com consumo
por sua conta. Em 6/10, a pedido do Dr. Orlando, o Diretor da Instrução Pública solicita ao Jar-
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dim Botânico, “... a remessa, com urgência, de 40 mudas de eucalyptus e 40 oitis...” (1ª Seção,
p.375).
Os ofícios não nos permitem saber se as solicitações são atendidas e em que prazo, mas
através deles percebemos as ações dos sujeitos, transformando aquele prédio em um espaço
escolar vivo. Neste aspecto, o relatório do Professor Roberto tem muito a colaborar, suas informações ratificam as solicitações dos ofícios. Não cita a militância anarquista do diretor, mas
considerou que a gestão de Dr. Orlando foi determinante para a consolidação da escola:

[...] graças à infatigável operosidade do Dr. Orlando Lopes, o surto de
desenvolvimento da Escola – até aquela data completamente inativa –
, que lhe grangeou, dentro de poucos anos, um invejável renome entre os estabelecimentos congêneres do país. (SILVA, 1956, p.4)
Logo assim que assumiu a direção, Dr. Orlando propôs criar “uma caixa de socorros e economias, destinada a auxiliar os seus associados e demais companheiros operários da escola...”,
reunidos em assembléia na sala do diretor, assinam o termo de compromisso além dele, todos
os mestres e contramestres. (SILVA, 1916, p.9)
Através do relato oral de dois professores técnicos, Francisco Alves e Waldemar de Barros,
que acompanharam o desenrolar dos acontecimentos desde o início, Roberto consegue apresentar dados que não estão registrados em documentos. Também reproduz trechos de documentos oficiais que não se encontram mais na escola, como é o caso da “caixa de socorros” e
de dois ofícios enviados, para obtenção de telefone e rede elétrica, cujas respostas solicitam
que aguarde. Num terceiro ofício de outubro de 1917, o Diretor da Estrada de Ferro responde
às solicitações do Dr. Orlando, afirmando ser impossível modificar os horários dos trens para
atender mestres e alunos da escola. (SILVA, 9-10)
Outra passagem que marca os primeiros anos da escola na gestão do Dr. Orlando foi relatada pelos professores que ficou conhecida como “o roubo da água”. Contam que cansado de
solicitar às autoridades que instalassem a canalização para o abastecimento da escola, “... incumbiu um grupo de funcionários de puxar, às escondidas, um ramal, da rêde particular pertencente ao parque da Vila Militar e que passava nos terrenos da escola...” A ação foi noturna e
obteve sucesso. (SILVA, 1956, p.12)
Foi também durante a administração do Dr. Orlando que foi organizada a banda de música
da escola, que ficou famosa nos subúrbios da Central tocando nos bailes como a “Orquestra do
Dr. Orlando”. (SILVA, 1956, p.11)
No Livro de matrículas 01/1916 foram registradas 262 matrículas de alunos escritas, respeitando as seguintes informações: Data; número; nome; idade; naturalidade; residência; pai;
mãe; residência dos pais; responsável e residência dos responsáveis. O nº 1 é Newton Corrêa
Lopes, filho do Dr. Orlando. Efetivamente, diminuindo-se as desistências, o ano letivo de 1917
iniciou com 177 alunos.
Levantamos alguns dados sobre o perfil dos alunos: idade, naturalidade, residência e responsável. Quanto à idade, a distribuição foi a seguinte:
12 anos
03

13 anos
80

14 anos
38

15 anos
23

16 anos
13

17 anos
07

18 anos
08

19 anos
04

s/ idade
01

Quanto à naturalidade, a grande maioria era do próprio Distrito Federal, mas a escola recebeu alunos nascido em várias regiões do país e um imigrante de Portugal:
RJ
MG
RS
PR
AL
SP
BA
PE
PB
SE
Portugal s/nat.
DF
127
21
16
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
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O levantamento da residência ficou prejudicado, pois não constavam os endereços da grande maioria (125 alunos). As residências declaradas ficavam na Vila Proletária (15 alunos), Portugal Pequeno (02) e em bairros adjacentes. Também aparecem alguns bairros mais afastados,
como Bangu e Campo Grande, etc. (11).
Declararam-se como responsáveis de 123 alunos (o pai), de 22 alunos (a mãe) e outros (32
alunos).
A escola iniciava seu primeiro ano letivo, sob a nova regulamentação das escolas profissionais estabelecida pelo Decreto n. 1066 de 19 de abril de 1916, que em seu artigo 1º estabelecia: “O ensino profissional mantido pela prefeitura tem por fim dar a pessoas de ambos os
sexos a instrucção technica necessária para o exercício de proffissões em que possam com facilidade encontrar trabalho remunerador.”
Por se tratar de uma escola profissional masculina, funcionaria como externato e ofereceria
o curso de adaptação e o curso profissional. No curso de adaptação, as matérias seriam as
mesmas do curso complementar das escolas primárias, com ênfase no estudo da física, química, história natural, higiene, geometria e estereometria. Além de modelagem e desenho. No
curso profissional, ensinavam-se ofícios divididos em secções e cada escola profissional deveria
organizar as seções que pudesse oferecer de acordo com suas acomodações.
Em 27/11/1917, o Decreto n.1881 (Nov/1917, Boletim da Prefeitura, p.19) autoriza a reorganização da Escola Visconde de Mauá tornando-a uma escola prática de ensino agrícola, completando as disciplinas necessárias, o pessoal, material e vencimentos.
Segundo, Professor Roberto, por trás do decreto estava presente a atuação de Dr. Orlando
que conseguira no ano anterior, negociar a doação de 15 hectares do terreno da Vila Militar
para instalar a seção agrícola. A partir do decreto desenvolvem-se as subseções de avicultura,
horticultura, pomicultura, apicultura e laticínios (p.10).
Em decorrência da mudança, verificou-se o aumento do orçamento para 1918, ficando a Escola Visconde de Mauá com o maior entre as escolas profissionais RS.140:130$000, pagando
diárias para 5 mestres e 13 contramestres, além de verbas para museu e biblioteca.
Outra conquista da gestão do Dr. Orlando foi a criação do internato para 150 alunos pelo
Decreto n.1562 de 9/6/1921 (Jun/1921, Boletim da Prefeitura, p.106). Segundo o decreto, o
total de matrículas ficaria em 240, sendo 90 externos. Metade dos alunos seria admitida do Instituto Ferreira Vianna entre os alunos que completassem 11 anos, idade mínima para o ingresso
na escola, ficando em 16 anos, a idade máxima para o internato.
O art. 4º afirma que a escola forneceria a cada aluno: 2 redes, 2 cobertores, 2 toalhas, 1
calção para banho, 2 macacões para o trabalho, escovas de dentes, sabão, 1 uniforme de brim
kaki para formaturas e 1 par de botinas. Chamam a atenção, as redes de dormir oferecidas aos
alunos, através delas, concluímos que a escola ainda não se encontrava adequada para receber
alunos internos. No entanto, apesar desse início improvisado, o internato funcionou até 1956,
quando o Decreto n.13.318 extinguiu a escola agrícola, permanecendo apenas o ensino industrial.
Considerações Finais
O texto procurou narrar os primeiros anos da Escola Profissional Visconde de Mauá através
da contribuição da gestão do anarquista Orlando Corrêa Lopes na sua implantação e consolidação como instituição escolar profissional no subúrbio carioca.
Na falta de uma biografia sobre Dr. Orlando, apresentamos sua personalidade e pensamento
através de seus textos publicados nos jornais burgueses e periódicos anarquistas, que mostraram um homem firme na defesa de suas crenças e valores.

CD-ROM DE ATAS | 2301 | COLUBHE 2012

Este ativo intelectual anarquista, acostumado às disputas políticas, não arrefeceu diante das
barreiras e dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. Numa atuação contra-hegemônica,
exerceu ativamente o papel de liderança na escola, durante a primeira década de sua existência. Sendo o mutualismo uma das bases do anarquismo, identificou-se a caixa de ajuda mútua
criada por ele, como um traço desta influência.
Percebeu-se, que o perfil dos primeiros alunos não se enquadrava entre os “órfãos e desvalidos” dos primórdios da educação profissional, visto que 69,5% dos matriculados tinham o pai
como responsável, 12,5% a mãe e 18% apresentaram outros responsáveis, como padrasto,
avó, irmão e tio, o quê demonstrava alguma estrutura familiar,
É importante considerar que, segundo o Decreto n.1066/1916, a finalidade da escola era
oferecer ofícios que possibilitassem ao aluno conseguir “trabalho remunerador”, proposta adequada ao período, visto que a separação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho ainda
não se consolidara e só alguns anos depois seria hegemônica com o predomínio da produção
industrial.

1

Atualmente denominada Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, localiza-se no mesmo
endereço de sua inauguração, Rua João Vicente, nº1775. Hoje, oferece os cursos de Mecânica,
Eletromecânica, Eletrotécnica e Eletrônica. ( níveis médio; pós-médio e proeja) endereço eletrônico: http://etevm.g12.br/portal/
2
O bairro de Marechal Hermes fica localizado na zona suburbana da cidade do Rio de Janeiro e
pertence a XV Região Administrativa – Madureira. Na tabela do Índice de Desenvolvimento Social por bairros do município do Rio de Janeiro (IBGE, Censo 2000), ocupa a posição 89 de 158
com o índice de 0,572. Sua área territorial é de 388,62 ha. Em 2010 atingiu a população total
de 48.061 e 17.345 domicílios.
3
Fundada em 10 de junho de 1997, através da Lei 2735, a FAETEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica – torna-se responsável pela educação profissional e tecnológica no Estado do Rio
de Janeiro, incluindo a Formação Inicial e Continuada, a Educação Técnica de Nível Médio e a
Educação Superior. Atualmente, administra a maioria das escolas públicas profissionais mais
antigas do estado.
4
Todos os documentos legais citados no texto encontram-se nos Boletins da Prefeitura do Distrito Federal, à disposição para pesquisa e digitalização, na Biblioteca do AGCRJ. Rua Amoroso
Lima, 15 Cidade Nova RJ/RJ. Endereço eletrônico: http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/index.html
5
Seção de microfilmes da Biblioteca Nacional, rolo PR-SPR 130, vol. XVI, nº 6429-6520.
6
Trata-se de uma cópia em xerox encontrada nos arquivos da escola, composta de 15 páginas
datilografadas, assinada por Roberto Barbosa da Silva em 13 de julho de 1956, professor de
curso secundário, matricula 1.413. A cópia encontra-se arquivada no Centro de Memória da ETE
Visconde de Mauá.
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Este estudo de caráter historiográfico é o resultado de uma pesquisa que tem como recorte duas importantes questões, o período de implantação e de desenvolvimento do sistema
educacional escolar do Território Federal do Guaporé compreendido entre 1943-1944, como
também, as relações que se estabeleceram entre o sistema educacional implantado e as diretrizes Nacionais de Ensino no período.
Para o desenvolvimento deste corpus é nossa pretensão fazer um levantamento, através de um processo seletivo e organizacional, de fontes documentais que nos orientem as bases da organização e administração escolar da época estudada e a história da Educação do que
viria a ser o estado de Rondônia. A escolha do período justifica-se pelo fato do Território Federal do Guaporé ter sido criado em 1943 e ter sido formado com terras dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, tendo sua denominação alterada em 1956, para Território Federal de
Rondônia.
Assim sendo, a pesquisa Histórica incita a reconstrução do passado, permitindo
verificar evidências e delinear conclusões. Ela se dá por meio do contato direto do pesquisador
com as fontes, procurando enxergá-las em suas múltiplas significações interculturais, afirma
Gressler (2003, p. 50), diz: “[...] os documentos escritos não são as únicas fontes de pesquisa
do historiador; também os depoimentos das pessoas que fizeram parte da história são fontes
ricas de informações”. A pesquisa pode revelar-se como fonte de diferentes modos, dependendo essa configuração da forma como a pesquisa é concebida e das perguntas que se colocam.
A conquista dos portugueses da região dos vales, dos rios Guaporé, Mamoré e
Madeira iniciou-se com a fundação do Forte do Presépio, núcleo da cidade de Santa Maria de
Belém do Grão Pará, em 1616. Pela Carta Régia de 1693, a Amazônia Portuguesa foi dividida
em áreas de atuação catequética das diversas ordens e congregações religiosas católicas. Coube aos Jesuítas a catequese do distrito sul do rio Amazonas, incluindo os vales dos rios madeira, Mamoré e Guaporé. Os Jesuítas ao longo das suas conquistas tiveram inúmeros problemas
que apareciam com freqüência principalmente com regateadores e escravistas de índios. Os
portugueses valiam-se, portanto, dos missionários para conquistarem os arredios nativos da
região. Cabia aos Padres a catequese e aos portugueses a construção de Fortins e povoados.
(SILVA,1984).
De acordo com as fontes entre 1723 e 1728, o padre Sampayo fundou a aldeia
de Santo Antonio, na primeira das cachoeiras do Madeira foi à primeira povoação na margem
direita deste rio, e a descoberta de ouro no vale do rio Guaporé, em 1734, pelos irmãos Arthur
e Fernando Paes Barros, atraiu grande quantidade de aventureiros para a região levando a coroa portuguesa a criar em 1748, a capitania do Mato-Grosso, que abrangia a maior parte das
terras que hoje integram o Estado de Rondônia. O povoamento, no século XVIII no vale do
Guaporé, Mamoré e Madeira consolidou-se com a construção do Real Forte Príncipe da Beira,
entre 1776 e 1783, pelo governador da capitania de Mato-grosso, D. Luiz de Albuquerque Mello
Pereira de Cáceres, às margens do rio Guaporé. Visava garantir a posse territorial e a integridade das fronteiras delimitadas pelo tratado de Madri, em 1750 e Badajoz em 1802. Com o declínio da mineração, a região ficou despovoada e abandonada até o século XIX, sendo
esporadicamente, visitada por viajantes exploradores.
A exploração da borracha na metade do século XIX atraia uma grande quantidade de trabalhadores que passou a habitar as margens dos rios Madeira, Mamoré, Guaporé e
Machado. Eram os seringueiros ocupando gradualmente essas terras. Registram-se também
alguns núcleos de ocupação de negros oriundos da escravidão em Vela Bela da Santíssima
Trindade na Capitania de Mato-Grosso. Os primeiros exploradores do látex que chegaram à região do rio Madeira podem ser distinguidos por três grupos básicos: os mamelucos e os nativos
que eram conhecedores da região e já comercializavam as drogas do sertão; e os bolivianos
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que percorreram os rios Beni e mamoré, chegando ao Madeira; o terceiro grupo era composto
por nordestinos, principalmente, cearenses. (0LIVEIRA,1999, p.34)

Nos dizeres de SILVA, a região do Alto Madeira experimentou momento de grande progresso a partir de 1870, com o início das obras
da Ferrovia Madeira Mamoré, que contribuiu para a vinda de um elevado número de trabalhadores de outros países para atuar nas obras
da Ferrovia. A abertura de uma saída para o Atlântico, através do rio
Madeira, a fim de que a Bolívia pudesse escoar seus produtos, começa a ser articulada a partir de 1860. Em 1866, época da guerra do
Paraguai o Brasil entra em entendimento com a Bolívia, visando à ligação de Mato-Grosso ao Atlântico. A primeira idéia sobre a existência de uma ferrovia para transpor os rios Madeira e Mamoré, foi em
1861, alusão do General boliviano Quentin Quevedo, pouco depois,
seguido pelo engenheiro brasileiro João Martins da Silva Coutinho. A
ligação do Mato-Grosso com o Atlântico ganha importância para o
Brasil com a guerra do Paraguai, já que o conflito na bacia da Prata
praticamente interditou os rios desta bacia (SILVA, 1984, p. 43).
A construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e das linhas telegráficas, ligando Cuiabá a Santo Antônio do Alto Madeira foram relevantes para a ocupação humana nas
redondezas de Porto Velho e Guajará-Mirim. Apesar da região ser dividida geograficamente e
politicamente entre os Estados do Amazonas e de Mato-Grosso, as comunidades comungavam
dos mesmos problemas principalmente do abandono a que eram submetidos. A economia desse
lugar baseava-se na produção de borracha e nas atividades da ferrovia Madeira Mamoré. Com
desenvolvimento lento, cada povoado dependia da vontade política dos governos do Amazonas
e Mato Grosso, para conquistar sua autonomia político-administrativa. (MATIAS, 1988, p. 67).
Segundo dados levantados em 1933, um estudo da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro,
foi encomendado pelo presidente Getúlio Vargas, visando a construção de um projeto sobre a
constituição de dez territórios federais, dentre eles o Território Federal do Guaporé, com terras
do Amazonas e Mato-Grosso. A intenção com a criação dos territórios federais era estimular a
ocupação humana, fixar o homem na terra e promover o comércio, como parte da política nacionalista de Vargas. Durante a segunda Guerra Mundial, foi realizado um acordo entre o Brasil e
os Estados Unidos, tratados de Washington, com o intuito de organizar a produção de látex
brasileiro. Nesse tratado estabeleceu-se a responsabilidade dos EUA quanto à malária na região, fornecer os meios de produção e transporte e financiar 42% do capital inicial para a consolidação do Banco da borracha; sendo que ao Brasil caberia financiar 58% do capital da
instituição financeira e entrar com os seringais e seringueiros. Salienta-se o papel importante do
capitão Aluízio Pinheiro Ferreira, como delegado do governo federal na região do Alto Madeira
que, em 1937, encaminhou documento assinado pelos comerciantes e autoridades políticas de
Guajará-Mirim, salientando a transformação em Território Federal. Matias (1998) observa que,
A visita de Getulio Vargas feita a Porto Velho de 11 a 13 de outubro de 1940, a convite de Aluízio Ferreira, programada a princípio, para durar três horas alongou-se por três dias tal acontecimento político constituiu-se de grande relevância para acelerar a criação do território federal
do Guaporé, o que se efetivava no dia 13 de setembro de 1943, através do decreto-lei 5.812.
Sendo nomeado para governar o território, o capitão Aluízio Pinheiro Ferreira, que assumira o
cargo em 24 de janeiro de 1944.
A transformação da região em território Federal provocou profundas mudanças
na estrutura político-administrativo, considerando que a base política dessa jurisdição incorpo-
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rava-se ao domínio da união, cerceando assim sua autonomia política, seu poder de tributação,
seu patrimônio, seus recursos financeiros próprios e sua equiparação aos demais estados membros da federação nacional. O governador, mesmo antes de assumir oficialmente o cargo em
janeiro, iniciara suas ações administrativas solicitando do Instituto Nacional de Estudo Pedagógico (INEP) “um plano geral para os serviços de educação” sendo prontamente atendido no dia
4 de janeiro de 1944, conforme expediente do diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Lourenço Filho, que na oportunidade, coloca os préstimos do Instituto à disposição do
território.
Nas preliminares, o plano geral para a educação no território do Guaporé compreendia uma vasta região, ainda não perfeitamente delimitada, entre os rios Guaporé, Mamoré
e Ji-Paraná. Observa ainda, para a possibilidade da existência principalmente dos municípios de
Porto Velho e Guajará-Mirim. As localidades citadas possuíam, respectivamente, área de 17.298
e 71.870 km² com uma população em de 1940, de 8.354 e 6.200 num total de 14.554 mil habitantes. Cujos núcleos mais populosos eram as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. A população estudantil era de 2.279 alunos, 1.308 no município de Porto Velho e 971 no município de
Guajará Mirim, distribuídos em 28 escolas, onde apenas 5 estavam localizadas na zona urbana,
que passariam para a responsabilidade do Território Federal do Guaporé a partir de 1943. O
ensino ulterior ao primário compreendia ao Colégio Normal Rural Maria Auxiliadora, de Porto
Velho, com 183 alunos. Os cursos destinados a esse fim ministravam atividades do ensino doméstico, como corte e costura, bordados e artes culinária e anexo ao mesmo colégio funcionavam um Curso Normal com 23 alunas.
Diante da escassez de recursos, já que no ano de 1943, Porto Velho aplicou Cr$
22.440 cruzeiros, representando 12,96% do seu orçamento, e Guajará-Mirim, Cr$ 8.300 cruzeiros, representando apenas seis, o novo território poderia, porém, aplicar no ano de 1944, o que
fora estabelecido no Convênio Nacional do Ensino Primário, com a obrigação de despenderem
os municípios, no mínimo, 10% de suas rendas com esse ensino e, depois, 1% a mais, em cada
ano, até fazerem 15% de suas rendas tributárias. Esse programa exigia esforço relativo à educação e nesse sentido o governador julgara possível destinar uma dotação anual de dois milhões de cruzeiros. De qualquer forma, cumprindo ou não essas exigências, o orçamento e
administração do ensino deveriam ser centralizados na administração territorial.
O plano estabelece a criação de um órgão sob o título de departamento de
educação, direção subordinada diretamente ao governador. Inicialmente, competiria ao departamento de educação:

Proceder ao levantamento da situação escolar existente e suas condições de organização e funcionamento;

Realizar à revisão da rede escolar, localizando de maneira mais eficiente, os núcleos de ensino primário já existente e criando outros quando necessário;

Dirimir providências quanto às medidas de organização (casa, professores, materiais);

Estabelecer o regime de fiscalização necessária;

Empreender, desde logo, os estudos necessários para o desenvolvimento crescente do sistema escolar, em coordenação com as medidas de colonização e fomento de
produção.
Na implementação do plano, o primeiro ponto a ser incrementado foi o ensino
primário, com a criação de centro de ensino primário em todas as povoações, onde existissem,
pelo menos, dez crianças em idade escolar, ou seja, na faixa de 7 aos 14 anos.
Conforme as linhas gerais, o projeto da escola ou posto de ensino seria em cada lugar um centro de ação social, de esclarecimento, de reuniões para propaganda sanitária,
de difusão de novas técnicas de produção de civismo de explicação do programa governamen-
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tal, ficando a cargo do departamento de educação a distribuição das instruções preparadas pelo
setor ou outros órgãos da administração. Cada centro de ensino (escola ou posto) teria sua
bandeira nacional, mesmo pequena, meia dúzia de livros atraentes, que tratassem de geografia
e história; pequenos volumes sobre agropecuária. O ponto em que a densidade demográfica
permitisse a instalação do centro, desde que houvesse duas ou mais escolas reunidas, funcionaria sob a direção do professor capacitado e de maior iniciativa, sendo ele também regente de
sua classe de ensino.
As medidas voltadas ao ensino primário deveriam constituir pontos de ataque
imediato, visando não apenas à aprendizagem da leitura e escrita, mas procurando dar a cada
posto de ensino uma função social, ou seja, um centro ativo em cada pequena comunidade,
que manifestaria o espírito de criação e renovação do território. O plano previa a preparação de
elementos capazes para o exercício do ensino nas escolas primárias que o atendimento das
medidas educativas, para isso, sugeria a criação de pequenos cursos de aprendizagem profissionais e de ensino normal, com a possibilidade de atraírem jovens. Esses cursos deveriam ser
planejados para funcionar sempre em perfeita coordenação com as medidas gerais da organização do território. Os indicados dentro do planejamento foram as seguintes:

Dois pequenos aprendizados agrícolas aprendizagem agrícola, para alunos de 14 a 18 anos, situados em Porto Velho e Guajará-Mirim, ambos de leitura (letramento)
para comunidade de analfabetos.

Aprendizados de construção civil, carpintaria e mecânica associados a
oficinas da estrada, onde fora julgado conveniente;

Um aprendizado de economia doméstica, se possível em regime de internato, para mocinhas trazidas de diferentes pontos do território, a fim de formá-las como donas de casa (higiene, princípios de puericultura, pequenas indústrias caseiras);

Um curso normal, com regime de internato, em Porto Velho, para o
qual se tragam moças e possivelmente rapazes a fim de se prepararem para o ensino, esses
alunos se comprometeriam a regressar aos seus pontos de origem, para o exercício do magistério, por prazo não inferior a três anos.
O plano apontava as dificuldades no recrutamento de pessoas com a qualificação adequada para assumir o comando do departamento de educação, tais como um diretor
que assimilasse o plano e com coragem de enfrentá-lo, possuindo as qualidades de entusiasmo,
capacidade administrativa e senso de cooperação, dois auxiliares capazes de viajarem freqüentemente para levar a todos os pontos possíveis a orientação e a palavra de fé na obra de empreender. Ambos, possivelmente seriem encontrados no próprio território, porém, o diretor,
pelas características, deveria ser recrutado de fora, pois era uma escolha cuidadosa. As autoridades locais, prefeitos e funcionários da estrada, deveriam ser aproveitados como delegados de
ensino, a título gracioso, como também autoridades de outros departamentos do governo.
Na organização das escolas primárias, um plano de construção deveria ser incrementado de imediato. Pequenas escolas seriam construídas, onde se tornariam necessárias,
a começar dos centros de população mais estável. Nos núcleos de povoação, as casas da escola
seriam como um símbolo de progresso, bem como padronizadas. O mobiliário deveria ser simples, podendo ser produzida nas oficinas da estrada, mesa para professor, prateleiras; mesa e
cadeiras um pouco simples para os alunos e um quadro negro. Parte da dotação deveria ser
destinada ao material didático a ser distribuído gratuitamente: cortinas, livros de leitura, tabuada, cadernos, papel, lápis, tinta, e deveria existir um pequeno almoxarifado.
Os aprendizados oportunizariam a articulação com os serviços de fomento agrícolas, estabelecidos, podendo ser dirigidos. Haveria exigência de materiais, instrumentos, utensílios e sementes, e para o quadro de pessoal o requisito de um professor primário e um
auxiliar técnico. Na arte e ofícios seriam aproveitados os elementos que a estrada pudesse pôr
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a disposição na forma em que lhe conviesse. A escola doméstica contextualizaria a preocupação
da mulher resaltando os conhecimentos necessários de higiene, puericultura e economia doméstica, talvez, pelo possível aproveitamento do curso já existente no colégio salesiano de Porto Velho. A mesma escola poderia ministraria cursos de emergência, seguindo os programas
organizados pela legião brasileira de assistência (LBA) devendo essa escola ser reformada.
Quanto à organização da escola normal deveria ser examinada a situação do
estudo já existente no Colégio Salesiano. O curso poderia ser de 3 anos, saindo assim os diplomados com 17 anos. Para os alunos com idade avançada organizar-se-iam estudos emergenciais, com 2 anos ou menos de 1 ano. Os quais consistiriam em algumas disciplinas de cultura
geral e outros de caráter prático, que adotariam o futuro professor ao exercício da profissão. O
departamento de educação estaria atento para as vantagens em trazer ao curso elementos já
radicados, em cada povoação estável existente, para conveniente preparação e regresso ao
lugar de origem, no caso de novas povoações, estabelecer-se-ia igual critério, inclusive tomando rapazes que aceitassem o encargo do magistério.
O programa mínimo para a preparação de professores compreenderia o seguinte:

Português;

Aritmética e geometria;

Geografia e história do Brasil;

Noções de ciências naturais, higiene e puericultura;

Caligrafia, desenho e trabalhos manuais;

Educação física;

Cantos;

Preparo de alimentos pequenas indústrias caseiras, horticultura e jardinagem;

Noção de pedagogia e prática de ensino.
Junto à escola normal funcionaria um grupo escolar modelo, para a prática de
ensino.
Seria crucial que o departamento de educação se constituísse em um órgão
menos burocrático possível, devendo sua atuação acompanhar em todos os passos da organização do território, cujas maiores dificuldades seriam a complicada falta de pessoal, razão pela
qual o departamento tivera os elementos necessários, para oportunizar em um curso de emergência e rápida duração. Sempre que possível aproveitar as pessoas já radicadas, que se explicassem de maneira mais clara seus propósitos especialmente sobre os fundamentos teóricos e
o civismo, para afeição emocional da vasta obra a cumprir. O instituto Nacional de Estudos pedagógicos finaliza o projeto para o serviço de educação do Território Federal do Guaporé, aconselhando o governo a estudar, em separado a possibilidade de experimentar-se o modelo de
colônia-escola, caso passassem adotar o sistema de colonização, que consistiria, essencialmente, no planejamento de centros de produção rural, com lotes de terra oferecidos a dez ou vinte
famílias, e distribuídas de tal forma, que permitissem fácil acesso a um ponto central, ou aldeamento.
Muitas eram, então, as dificuldades que acompanharam a educação no Guaporé: as poucas e precárias unidades escolares; as longas distâncias entre umas e outras; as dificuldades na comunicação, geralmente, viam transporte fluvial; a ausência de orientação
metodológica e didática, além da falta de livros e matérias em geral. Embora o poder público
procurasse empreender reais ações no sentido de incrementar o ensino, deparava-se sempre
com problemas próprios da região, pois das 28 escolas assumidas pelo Território, no ano de
1944, apenas cinco eram consideradas urbanas; as demais estavam distribuídas na área rural
ao longo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e das margens dos rios. Portanto, é de se ima-
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ginar que as populações rurais eram pouco assistidas já que os investimentos públicos concentravam-se mais efetivamente na área urbana. Com este estudo espera-se ter contribuído de
certa forma, para alguns esclarecimentos a respeito da organização do sistema escolar no Território Federal do Guaporé.
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Introdução
Em abril de 1960, a Secretaria de Estado dos Negócios da Educação de São
Paulo, por intermédio de sua Diretoria Geral, publicou uma nova legislação do Ensino Normal.
Na exposição de motivos, encaminhada ao governador Jânio Quadros, o então secretário de
Estado, Vicente de Paula Lima, apresentou a justificativa da reforma. Discorreu sobre os principais problemas que afetavam o segmento da formação de professores primários. Segundo o
secretário, estava em curso um “relaxamento da formação profissional do professor normalista”
em razão, principalmente, da multiplicação do número de instituições públicas e particulares e
da abertura das “vias de acesso” ao Ensino Normal. O secretário, no documento, criticou a extinção da exigência de notas mínimas nas matérias pedagógicas, que, segundo ele, comprometia a formação técnica do professor.
Dentre as inovações propostas pela minuta, o secretário destacou: instituição de exames vestibulares para o ingresso no Ensino Normal; equiparação de conteúdos das escolas
normais aos Institutos de Educação; introdução na grade curricular da disciplina Educação Social e Cívica; obrigatoriedade do Português em todas as séries do Normal; fixação de uma nota
mínima às matérias pedagógicas; maior critério na fiscalização das instituições municipais e particulares, dentre outras deliberações.
A referida exposição de motivos e a legislação posterior sobre a matéria dinamizaram o debate sobre o tema nas décadas de 1950 e 1960 no Brasil, particularmente em São
Paulo. Em 1956, por exemplo, na cidade de Ribeirão Preto, foi realizado um congresso estadual
sobre o ensino primário, presidido por Almeida Junior. O Ensino Normal foi um dos temas escolhidos pelas comissões diretora e executiva do evento. Uma questão central mobilizou os debatedores: “quais mudanças deveriam sofrer as escolas normais para o aprimoramento da
qualidade do professor paulista?” Havia, à época, por parte de parcelas da intelectualidade envolvida com o tema da problemática educacional, especialmente os grupos mobilizados em torno da questão da escola pública, uma preocupação em elevar o nível de qualidade da formação
dos normalistas. A discussão passava pela crítica aos setores mais conservadores, como aqueles ligados à Igreja católica.
A partir do exposto, e considerando a fertilidade política, cultural e educacional
da década de 1950 no Brasil, optou-se em examinar a constituição de uma biblioteca que pertenceu a uma antiga Escola Normal pública, localizada na cidade de Taubaté, estado de São
Paulo. Denominava-se “Colégio Estadual e Escola Normal Monteiro Lobato”, conhecida como
“Estadão”.
Instituída, inicialmente, na condição de Escola Normal Municipal (1929), no dia 24 de
outubro de 1945, o então interventor federal, nomeado por Getúlio Vargas, Fernando de Sousa
Costa, assinou o decreto que transferiu a responsabilidade administrativa do estabelecimento
ao governo do Estado de São Paulo.1 Após a morte de Monteiro Lobato (julho de 1948), professores da escola articularam um movimento para homenagear o referido escritor, nascido em
Taubaté, conferindo-lhe o título de patrono da instituição. A nova sede da escola, inaugurada
no início dos anos de 1950, passou a ser denominada Colégio e Escola Normal Monteiro Lobato.
Foi construída numa região afastada do centro, mas promissora, à época, do ponto de vista da
especulação imobiliária, pois a partir da instalação do colégio, houve uma significativa expansão
da cidade naquela região.
Posto isso, são necessárias, ainda, algumas informações históricas relativas às
transformações verificadas na cidade de Taubaté entre as décadas de 1930 e 1960 – período
de destaque nas publicações da biblioteca –, para contextualizar esta instituição formadora de
normalistas no âmbito das condições objetivas do espaço urbano em tela.
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Da perspectiva de uma recente história do Vale do Paraíba paulista, entre as décadas
de 1930 e 1960, Taubaté foi o município cuja população urbana mais cresceu: em 1934, possuía uma população de 21.840; em 1940, 27.548; em 1950, 35.149; em 1960, 64.863 e, por fim,
1964, 72.845. Inserida numa região promissora, a cidade lograva reconhecimento nacional.
Müller (1969) aponta alguns fatores que podem explicar esse fenômeno: a posição geográfica
do Vale do Paraíba, situada no eixo Rio-São Paulo, a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada
em Volta Redonda, a comunicação privilegiada com Minas Gerais, a abertura da Rodovia Presidente Dutra, a existência de mão-de-obra abundante e barata, facilidades na obtenção de
energia elétrica e benefício de isenção de impostos. Todos os fatores acima, segundo essa autora, possibilitaram a emergência de um parque industrial metalúrgico, mecânico e químico na
região. No período, a variação da população urbana em Taubaté no período de 20 anos (19401960) foi de 135%.
Dados da Contadoria e Lançadoria Geral da cidade de 1956 mostravam que a
arrecadação de impostos de indústria e profissões atingia um número relativamente elevado.
Na 37ª sessão ordinária do legislativo municipal do mesmo ano, foram apresentados os balancetes da arrecadação: indústrias diversas, 65; comércio, 1080; bares, 8; hotéis e pensões, 31;
médicos, 33; advogados, 22; dentistas, 32; engenheiros e empreiteiros, 22; farmácias, 27; cinemas, 6, e diversos, 338. O fato mais significativo desta década foi, sem dúvida, a chegada da
Mecânica Pesada S/A. O legislativo sugeriu a decretação de feriado municipal, para que a cidade recebesse, em festa, a presença do presidente da República, Juscelino Kubitschek e do governador do Estado, Jânio Quadros.
Mesmo com algum avanço industrial e urbano, a cidade conviveu com as resistências à modernização. Vale frisar, na esteira de Padilha (2001), que a idéia de modernidade não
pode ser encarada monoliticamente. Em disputa, estavam diferentes projetos: de um lado, a noção do progresso científico: do outro, uma perspectiva baseada no maquinismo e na tecnologia.
Além disso, a modernidade encarada como estilo de vida metropolitano, forjava hábitos de consumo e lazer e, ao mesmo tempo, o ideal de uma ordem social patrocinada pelo trabalho.
Num ambiente de disputa pela hegemonia no Vale do Paraíba paulista, alguns
sujeitos políticos argumentavam que a liderança da cidade não residia no fato de receber indústrias, mas pela razão de guardar em si um conjunto de tradições que remontavam ao período
do bandeirismo. Uma nota de uma emissora de rádio, dirigida ao legislativo municipal, em
1960, expôs as contradições sociológicas e culturais expressas nas condições objetivas da urbe:
a defesa explícita da modernização industrial aliada à condição pioneira do bandeirismo.
O pulsar da cidade em ritmo industrial e urbano, lógica da moderna acumulação, serviu de
palco para revelar as inúmeras mazelas provocadas por essa expansão. A cidade, em crescimento, explicitava mazelas sociais, preocupação que mobilizou os setores hegemônicos na busca de possíveis soluções para os inevitáveis embates. A escolarização, a industrialização, o
controle do lazer e a expansão da atuação católica nas periferias, seriam os possíveis remédios
para os “males das ruas”. Assim pensavam parcelas da elite letrada defensora das tradições,
mas que, paradoxalmente, agia em defesa da modernização capitalista, para configurar e conformar o espaço urbano por meio de políticas planejadas.
Este, resumidamente, foi o cenário em que a Escola Normal pública, objeto da
presente investigação, organizou-se e institucionalizou-se, formando diversas gerações de normalistas. Sua biblioteca, aqui denominada “pedagógica”, possui uma história constituída num
processo dinâmico de configuração e conformação de interesses políticos e educacionais. Os
sujeitos responsáveis por sua organização, certamente imbuídos do “clima da época”, não deixaram de considerar as novidades inerentes aos debates relativos à formação de normalistas,
desde as concepções mais gerais, até a preocupação com a melhor forma de ensinar. Mas isso,
a nosso ver, não foi a única motivação que mobilizou os especialistas na indicação e na organi-
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zação dos livros. Componentes exógenos exerceram influência no processo, tais como: hegemonia de determinadas editoras, modelos pedagógicos estrangeiros, status acadêmico de determinados intelectuais, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que, desde fins dos anos
de 1930, exerceu decisiva influência na formatação de políticas voltadas ao campo da formação
de professores primários, sem contar a atuação pontual e científica dos centros de pesquisa
criados na década de 1950 em determinados estados brasileiros, com destaque ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, com sede na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo central da
presente pesquisa foi estabelecer e examinar as possíveis relações entre os aspectos denominados endógenos com as implicações exógenas presentes no acervo.
As décadas de 50 e 60 do século passado foram decisivas quanto às discussões em torno do curso normal, particularmente em São Paulo, pois esta modalidade de ensino
estava passando por processo de revisão curricular, como exposto anteriormente. A questão do
ensino primário no Brasil apresentava-se como pauta prioritária. Diferentes segmentos da sociedade brasileira, principalmente os pensadores que se voltaram à temática educacional, produziram estudos sobre a questão desse segmento de ensino. Ressalta-se que a questão
educacional transformou-se em bandeira de variados grupos políticos. O assunto transformouse em teses acadêmicas, e institutos de pesquisa foram inaugurados nessa conjuntura. Parcerias com organismos internacionais, particularmente com a UNESCO, foram assinadas pelo Governo Federal e por alguns Estados da Federação. Acordos entre o Ministério da Educação e a
United States Agency for International Development (USAID) foram efetuados e consolidados
anos depois, durante a ditadura militar, para o desenvolvimento de projetos nos diferentes âmbitos do ensino, incluindo o elementar.2
Além disso, como afirmado, a legislação sobre o ensino normal no Estado de
São Paulo sofreu uma revisão. Foi atualizada para atender à nova demanda em emergência no
Estado. A Secretaria de Estado dos Negócios da Educação elaborou a reforma da legislação,
oficializada em abril de 1960. As autoridades do ensino no Estado apresentavam preocupação
com a qualidade oferecida pelas escolas normais e exigiam reformas profundas nesse nível de
ensino. Propunham uma revisão no processo seletivo das normalistas, bem como o retorno das
chamadas “notas mínimas” nas disciplinas do campo pedagógico.
Salienta-se, por fim, que as informações acima apontadas serviram de base
para o exame da “Biblioteca Pedagógica do Estadão”, organizada na antiga Escola Normal Monteiro Lobato.

Objetivos da Pesquisa
A pesquisa pautou-se por dois objetivos, um de caráter geral, outro mais específico. Do ponto de vista geral, e a partir da constituição empírica do material, procurou-se verificar as relações entre o acervo bibliográfico e o debate legislativo, acadêmico e político em
torno da temática “formação de normalistas” no período estudado. Especificamente, três objetivos foram traçados: quantificar o material existente e elaborar os percentuais, considerando as
categorias previamente selecionadas; indicar as principais incidências e tendências teóricas,
pedagógicas e políticas do acervo e, por fim, analisar o conteúdo, cotejando-o com as discussões e a realidade educacional do momento histórico.
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Âmbito cronológico
O acervo bibliográfico examinado é constituído por obras lançadas por editoras
nacionais e estrangeiras em diferentes fases da história republicana brasileira, com uma incidência importante nas décadas de 1930, 1950 e 1960, como mostra a tabela abaixo:

Produção de Obras por Período

Sem Data

2

7

3

1

2

1

3

Década de 70
Década de 60

2

Década de 50

1

16
6

Década de 30 1 5

1

6

3

9

18

8

15

Década de 20

2

1

Séc. XIX

2

1

0%
Administração Escolar
Educação Católica
História da Educação

20%

40%

60%

Dicionários
Educação e Higiene
Orientação Educacional

2

1 1

12
8

3

5

14

2 2

2
5

2

Década de 40

7

1

80%

100%

Didática e Metodologia de Ensino
Filosofia da Educação
Psicologia da Educação

Sociologia da Educação

Considerou-se, portanto, as implicações relativas a um período concentrado desde a
emergência do governo Vargas (1930) até a fase imediatamente posterior ao golpe militar
(1964).
Metodologia
O acervo de livros estava sob a guarda da instituição, atualmente denominada Escola
Estadual Monteiro Lobato. Em 2002, o conjunto bibliográfico foi transferido, por doação, ao
Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté. Vale ressaltar que
os livros estavam alocados numa área isolada da biblioteca da escola, espaço denominado
“obras raras”.
Para o direcionamento da pesquisa foram formuladas as seguintes problematizações: como a formação geral e o aprimoramento técnico estão expressos no conjunto bibliográfico? Qual o modelo de normalista os docentes daquela instituição pretenderam formar?
Quais possíveis relações entre incidências temáticas e o debate político-pedagógico evidenciado
no período?
Partindo do questionamento apresentado pelos congressistas reunidos na cidade de Ribeirão Preto em 1956 que, em última instância, revelava o “clima da época”, o exame
do acervo pautou-se menos pela caracterização de sua “materialidade” do que pelo entendi-
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mento das relações entre as condições objetivas que marcaram a formação de normalistas no
período estudado e o debate travado nas diferentes esferas educacionais, incluindo a própria
instituição em tela, por meio da ação dos seus protagonistas, especialmente o corpo docente,
em tese responsável pela indicação dos livros.
No que se refere aos procedimentos de análise, considerou-se o conjunto bibliográfico da perspectiva “documento/monumento” (LE GOFF, 2003), por se tratar de um acervo
constituído a partir de determinadas concepções e intencionalidades inerentes ao âmbito institucional, com reflexos no espaço urbano, em ritmo acelerado de transformação, como atestaram, por exemplo, alguns jornais que circularam na região entre as décadas de 1930 e 1950.
O pressuposto acima, pautado em WILLIAMS (1992), distingue dois tipos de
consciência: a clareza da relação dialética entre o específico e o complexo presente em inúmeros casos e o cuidado em evitar os julgamentos de ordem geral e que os problemas e seus significados são implícitos às condições reais, caracteristicamente diversas e variáveis. Cultura e
sociedade consideradas articuladamente como componentes intrínsecos às condições objetivas
presentes nas relações estabelecidas pelos sujeitos e grupos sociais.
O entendimento manifesto diz respeito à defesa da ação humana em sua acepção mais complexa, na elaboração dos projetos institucionais gerados no e pelo processo histórico. Para o teórico inglês, duas categorias nodais explicam a institucionalização do que ele
denomina “formações” e que estão em coexistência permanente: a tradição e a educação, considerando as “distâncias variáveis entre práticas”. Tradição e educação, portanto, podem servir,
segundo a acepção de Williams (2007), como “palavras-chave” dentro de um vocabulário de
cultura e sociedade, componentes inerentes à constituição histórica das instituições educativas,
“estudando tanto os significados específicos quanto os relacionais em diferentes falantes e escritores reais, no tempo histórico e através dele” (WILLIAMS, 2007, p. 41).
Além do exposto, vale ressaltar que o tratamento dado ao objeto da presente
pesquisa procurou seguir o que Novaes e Silva (2011), citando o historiador Arnaldo Momigliano, discorrem sobre o trabalho do historiador, a saber: um interesse por fatos do passado, o
prazer em localizar novos fatos sobre o passado dos homens, a clareza dos limites impostos
pela substância do passado e, por fim, explicar e avaliar os eventos pretéritos.
Portanto, a Biblioteca foi examinada a partir da articulação entre as “esferas da
existência” (econômica, social, política, cultural etc.) e os níveis da realidade (estrutura, conjuntura e acontecimento), categorias sugeridas por Novaes e Silva (2011), procedimento que explica, por exemplo, a incursão da pesquisa em fontes conexas que evidenciassem, como afirmado,
o “clima da época”, pois “nenhum acontecimento pertence exclusivamente a uma esfera da
existência, envolvendo sempre todas elas; afinal, o singular é sempre total”. (NOVAES E SILVA,
2011, p. 40).
No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, a pesquisa, numa primeira fase, mapeou tematicamente os 199 títulos relacionados à área da Educação, privilegiando temas e conteúdos vinculados à formação de normalistas.
A Biblioteca foi organizada em 10 subáreas, objetivando uma melhor compreensão de sua constituição e estrutura. São elas: Dicionários (3), Administração Escolar (6), Didática e Metodologia de Ensino (29), Filosofia da Educação (54), História da Educação (12),
Psicologia da Educação (56), Sociologia da Educação (24), Orientação Educacional (2), Ensino
Religioso (2) e Educação e Higiene (11).
Os quadros abaixo são ilustrativos do que se pretende demonstrar:
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O passo seguinte à organização temática da Biblioteca foi a produção de um
ementário das obras, incluindo a incidência de autores e editoras nacionais estrangeiras. As
tabelas abaixo representam graficamente o levantamento realizado:

Livros por Nacionalidade do Autor

69
35%

130
65%

Autores Nacionais

Autores Estrangeiros

Livros por Local de Publicação

186
93%

13
7%
Editoras Nacionais

Editoras Internacionais
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Resultados e considerações finais
Quantificar e estabelecer nexos entre o conjunto bibliográfico sugerido e as implicações objetivas, não foi tarefa das mais fáceis. Exigia-se o mapeamento e análise de fontes
conexas, muitas vezes de difícil localização. Diante disso, optou-se, numa primeira fase, considerar a biblioteca da forma em que foi localizada no interior da instituição. Num segundo momento, outras fontes documentais foram rastreadas, especialmente a imprensa local. Procurouse, em síntese, a partir do levantamento de algumas das especificidades do acervo e de informações coletadas no entorno do objeto, rastrear características, incidências, temas e relações.
Os resultados indicaram uma importante incidência de títulos nas subáreas Psicologia
da Educação (56) e Filosofia da Educação (54), seguidas por Didática e Metodologia de Ensino
(29), concentradas especialmente nas décadas de 1940-1960, período no qual o debate sobre a
formação dos normalistas cresceu no país, particularmente na região sudeste, lócus de renomados centros de estudos e pesquisas, notadamente o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) e o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE-SP),
aglutinadoras de parcelas das elites pensantes das Ciências Humanas e Sociais.
Os livros da subárea Educação e Higiene foram publicados, basicamente, nas
décadas de 1930 e 1940, momento forte das discussões entre educação e saúde no Brasil. Um
elemento adicional aos livros relacionados diz respeito à subárea Administração Escolar, cuja
incidência concentra-se na década de 1970, fase da ditadura militar e da revisão curricular dos
cursos de formação de professores.
Dos 130 autores nacionais, três se destacam na quantidade de obras: Afro do
Amaral Fontoura, Fernando de Azevedo e Everardo Backheuser, o que indica uma oscilação
entre a formação teórica e metodológica do normalista e o embasamento nas concepções da
educação católica, expressas, principalmente, na figura de Backheuser e nas informações colhidas em fontes primárias conexas, especialmente a imprensa local, que apontam a forte influência da hierarquia e do laicato católicos na condução das escolas locais, inclusive as públicas.
Autores estrangeiros aparecem com maior ênfase na subárea Psicologia da
Educação, assinando um total de 32 das 56 obras. Filosofia da Educação equilibra a participação de autores nacionais e estrangeiros: dos 54 títulos, 30 são obras de autores nacionais e 24
de estrangeiros. Editoras nacionais estão presentes em maior número no acervo (186), em detrimento às estrangeiras (13). Das brasileiras, destaca-se a Companhia Editora Nacional com 54
publicações, editora com forte presença no mercado de livros nacionais naquele momento, com
publicações nas áreas das Ciências Humanas e Sociais.
Destaca-se, no período estudado, a forte presença da militância católica nas
instituições públicas e privadas de ensino da cidade, exercendo a direção e a docência, além da
participação de professores em órgãos paralelos à escola, como associações do professorado
católico, que atuavam, principalmente, em defesa do ensino religioso.
Com base nas informações elencadas pode-se afirmar que a subárea Psicologia
da Educação, hegemônica no conjunto do acervo, serviu de base para o enfrentamento das
questões relativas à formação de professores nas décadas de 1950 e 1960, pelo menos na instituição objeto da presente análise. Vale ainda ressaltar que, nesse campo, a Biblioteca evidencia
uma importante presença de publicações estrangeiras, indicativo da atualização teórica dos responsáveis pela aquisição e circulação dos livros, além da influência exercida, à época, pelas teorias e métodos oriundos de outras nações.
Em conclusão, constatam-se nexos entre a constituição da “Biblioteca Pedagógica do Estadão” (assim denominada na pesquisa), o debate sobre a formação dos normalistas
e a emergência de um ethos que passou a exigir novas determinações aos sujeitos responsáveis pelo debate e pela viabilização de novas práticas no campo da preparação teórica e técnica
do professorado primário no interior de uma sociedade em dinâmica transformação.
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A minha comunicação incide sobre o tema da imprensa educativa focando-se numa revista portuguesa cuja publicação se iniciou em 1940 — a Gazeta de Matemática — e analisando o contributo de um dos seus principais protagonistas, Bento de Jesus Caraça, em particular numa
das secções da revista.
Tendo como fonte documental de base o conjunto dos números editados no primeiro período
de publicação da Gazeta de Matemática — 1940-1976 — é meu propósito, com o que vou apresentar, traçar uma caracterização geral da revista em termos da sua organização e conteúdo, e
proporcionar elementos para uma compreensão do que foi a contribuição da Gazeta para o ensino da Matemática, numa época em que rareavam as publicações com esse tipo de preocupação.
Mais em particular, é meu objectivo dar conta do que foi o contributo na revista de Bento de
Jesus Caraça, um dos seus fundadores, referindo-me com mais detalhe e desenvolvimento à
secção de "Pedagogia" de que este matemático foi o principal animador. Recorro para isso à
análise documental dos textos publicados nos números da revista editados entre 1942 e 1957,
período de vigência da secção.
A Gazeta de Matemática foi criada por um grupo de matemáticos — António Aniceto Monteiro,
Bento de Jesus Caraça, Hugo Ribeiro, José Silva Paulo e Manuel Zaluar Nunes — que assumiram a sua publicação iniciada em 1940, ano em que foi também criada a Sociedade Portuguesa
de Matemática sua proprietária e que ainda hoje mantém a publicação da revista. O seu primeiro número saiu com data de Janeiro desse ano, tendo como editor José da Silva Paulo, autor do
texto de apresentação que abre o número, e onde são apontadas as linhas essenciais da orientação editorial da revista e se percebe o propósito principal com que era lançada e o público a
que se dirigia.
Até 1976, em alguns períodos, a Gazeta publicou os seus números em condições muito adversas e com grandes dificuldades, particularmente de ordem financeira, até que nesse ano foi
interrompida a sua publicação. A edição foi retomada em 1990, por alturas do seu 50.º aniversário, com um número comemorativo que não teve continuidade. Dez anos depois, em 2000,
no ano mundial da Matemática, a edição da revista foi retomada e ainda hoje prossegue.
A Gazeta de Matemática, subtitulada, logo a partir do terceiro número, como Jornal dos Candidatos ao Exame de Aptidão e dos Estudantes de Matemática das Escolas Superiores — subtítulo
que não mais deixou de ostentar até a interrupção da sua edição em 1976 e que sublinhava a
sua vocação principal — propunha-se ser “um instrumento de trabalho e um guia” para esses
estudantes, como é afirmado na apresentação de José Silva Paulo que abre o número inaugural, mas também dar espaço a questões sobre o ensino a outros níveis, publicando “artigos de
carácter didáctico” sobre temas matemáticos diversos (Gazeta da Matemática n.º 1).
Ao longo do seu primeiro período de publicação que ultrapassou os trinta e cinco anos, foram
editados 136 números da Gazeta — alguns agrupados em volumes com dois e mais números —
muitos deles publicando textos de conteúdo e natureza muito diversa, correspondendo às preocupações relacionados com o ensino, logo anunciadas no número inaugural.
Muito cedo na sua publicação, a Gazeta abriu as páginas a um conjunto de “secções” com vocações variadas a que me vou referir nesta comunicação, cobrindo apenas o primeiro período
de publicação da revista. Na verdade, com o primeiro número de 1942, o formato da revista
mudou muito notoriamente e ficaram estabelecidos o grafismo e organização ‘canónicos’ com
que a Gazeta que se haveria de manter até à interrupção que sofreu em 1976, e mesmo quando a edição foi retomada (só voltou a mudar em reformulação posterior, já depois do ano
2000). Nesse mesmo número, são criadas várias secções novas com que a Gazeta se veio a
organizar a partir desse ano, algumas das quais explícita ou implicitamente, vinham já de edições anteriores. A cada secção foi atribuído um responsável, todos eles integrando uma “Redacção” cujos nomes e respectivos ‘pelouros’ figuram então na revista pela primeira vez —
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Manuel Zaluar Nunes surge como “Redactor Principal”. A Bento de Jesus Caraça é atribuída a
também então criada secção de “Pedagogia” que ele haveria de liderar até ao seu falecimento
em 1948.
Destas secções, algumas, com maior ou menor regularidade, integraram a revista desde que
foram criadas até à interrupção da sua publicação em meados dos anos setenta, como, por
exemplo, as secções “Movimento Matemático”, que se iniciou sob a responsabilidade de António
Aniceto Monteiro e Hugo Ribeiro, e “Matemáticas Superiores” que teve como primeiros responsáveis Luís de Albuquerque e Pereira Gomes e que saiu em todos os números, ou ainda “Boletim Bibliográfico”, esta desaparecida alguns anos antes.
Outras das secções criadas no começo da publicação da Gazeta acabariam por deixar de aparecer em finais dos anos cinquenta, embora tivessem tido um elevado ritmo de publicação enquanto existiram. Foi o caso da secção “Matemáticas Elementares”, por exemplo, iniciada com
Jorge Calado e Silva Paulo, e de “Problemas”, ou ainda da secção “Pedagogia” cujo ritmo de
publicação começou baixar logo após desaparecimento de Bento de Jesus Caraça seu responsável.
A minha comunicação inicia-se com uma espécie de percurso ‘biográfico’ da revista com maior
incidência nos aspectos principais da sua evolução em termos de organização interna e colaboração editorial, ao longo dos que foram os seus primeiros trinta e sete anos da sua ‘vida impressa’, descrevendo também como foi o seu regime de publicação nesse período e mostrando
aspectos de mudança considerados de realce. Percorre também as diferentes secções da Gazeta assinalando como se distribuíram na revista ao longo período de publicação analisado, e procurando, para cada uma, dar conta do seu propósito e conteúdo principais. Na análise que
realizei, debruço-me em especial sobre a secção de “Pedagogia”, dirigida, como disse, por Bento de Jesus Caraça enquanto foi vivo.
A secção de “Pedagogia” iniciou-se no n.º 9 de Janeiro de 1942, terceiro ano de publicação da
Gazeta, e foi saindo com regularidade apreciável nos anos que se seguiram, tendo começado a
rarear a partir do final da década, ao que porventura não terá sido alheio o desaparecimento do
seu responsável em 1948. Enquanto durou a sua publicação, em cerca de trinta números da
revista, a secção contou com colaboração variada de autores estrangeiros e nacionais, encontrando-se entre estes, para além do responsável da secção, José Sebastião e Silva, Lobo Vilela,
António Augusto Lopes, Maria Pilar Ribeiro e Hugo Ribeiro, só para citar alguns nomes. Foi com
um artigo sobre o ensino da Matemática em Portugal deste último matemático que a secção
terminou a sua publicação no primeiro número do ano de 1957 (Gazeta de Matemática n.º 6667).
Bento de Jesus Caraça foi o grande animador da secção que dirigia que se iniciou com a publicação do texto de uma proposta da comissão pedagógica da Sociedade Portuguesa de Matemática sobre os exames desta disciplina nos liceus. Jesus Caraça, entre outras coisas, lançou nas
páginas da secção, logo no n.º 17 de 1943, um debate sobre a situação do ensino da Matemática a propósito dos resultados dos alunos nos exames de aptidão à universidade que se prolongou pelos dois números subsequentes e com diversos intervenientes. Exortava ao confronto
e discussão sobre o que considerava uma “grave questão” que interessava o país — a “coordenação entre o ensino secundário e o superior” (Caraça, 1943, p. 6). Quase dois anos depois,
Caraça retomaria o assunto sumarizando e comentando os diversos contributos no debate e
elencando as principais questões dele emergentes, concluindo com uma reflexão e recomendação: “Não julgamos que possa fazer-se qualquer coisa de sério em instrução no nosso país sem
uma mudança radical, baseada no prolongamento da escola até pelo menos aos quinze anos”
(Caraça, 1945, p. 9), uma escola que, como também diz, devia ser “única” — sem distinção
entre escolas técnicas e liceais e para “todos”. Estávamos em 1945.
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Ainda em 1943, sob os auspícios deste matemático, são publicados na secção diversos artigos
propondo um ensino da Geometria com carácter experimental e a utilização de materiais concretos (Gazeta de Matemática n.º 13 e n.º 14). Antes disso ainda, na sequência da publicação
de um texto de José Sebastião e Silva sobre o ensino dos logaritmos no liceu — o primeiro artigo de opinião da secção (Gazeta da Matemática n.º 11) — a cujas considerações Jesus Caraça
respondeu (Caraça, 1942a), este matemático sustentou uma polémica com Sebastião e Silva
que prosseguiria em números subsequentes da revista (Gazeta de Matemática n.ºs 11 — 13),
em cujos principais contornos se evidenciam alguns aspectos das suas preocupações sociais e
pedagógicas, de que deixo aqui como exemplo: “O ensino liceal é dirigido a todos, quer vão ou
não frequentar mais tarde cursos superiores e deve ter, consequentemente, por objectivo fornecer os elementos de cultura geral e a capacidade de actuação indispensável a todo o cidadão” (Caraça, 1942b, p.14, itálico do autor).
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1 INTRODUÇÃO
Em setembro de 2011 foram comemorados os 102 anos de criação das Escolas de
Aprendizes Artífices no Brasil, atualmente denominados de Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia1.
Durante sua trajetória a nomenclatura da instituição sofreu algumas alterações: Escola de Aprendizes Artífices (1909), Liceu Industrial do Rio Grande do Norte (1937), Escola Industrial de Natal (1943), Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte (1965), Escola Técnica
Federal do Rio Grande do Norte (1968), Centro Federal de Educação Tecnológica (1999) e desde 2008, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
A transmissão de uma filosofia moral, baseada em uma ética do trabalho e uma crença no progresso, via incorporação de um saber técnico, alicerçou o objetivo de criação das Escolas de Aprendizes Artífices à medida que propunha retirar das ruas os menores desvalidos e
lhes ensinar um ofício, utilizando-se de um processo de disciplinarização que se dava pela inculcação em seus corpos e mentes, de novos hábitos e costumes voltados para a disciplina do
mundo do trabalho.
Para construção dessa trajetória, vimos incorporando as contribuições teóricas da História das Instituições Educativas, pois conforme aponta Magalhães (1996, p. 2),
Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição
educativa é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é
o sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de
evolução de uma comunidade e de uma região, é, por fim,
sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua
multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico.
Na construção deste texto analisamos a trajetória dessa instituição no período compreendido entre 1909-1911, a partir das diferentes fontes documentais, destacadamente as
fontes primárias: relatórios e matérias jornalísticas veiculadas no jornal A República, que constituem o acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande Norte (IHGRN) e do IFRN e
damos uma
2 ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES: DA SUA CRIAÇÃO À SUA CONSOLIDAÇÃO
2.1 A INTENÇÃO PRIMEIRA DA CRIAÇÃO DAS ESCOLAS DE APRENDIZES ARTÍFICES: A
DISCIPLINARIZAÇÃO DOS POBRES PARA O TRABALHO
A Escola de Aprendizes Artífices quando foi inaugurada, permitia o ingresso dos
alunos observava as determinações do artigo 6° do Decreto nº 7.566, de 1909, que
estabeleceu a idade e a origem social, ou seja, que os meninos tivessem entre 10 e 13 anos,
que não sofressem de moléstia infectocontagiosa, nem tivessem defeitos que os
impossibilitassem de aprender um ofício e, preferencialmente, que fossem “desfavorecidos da
fortuna”. A Escola era formada por um corpo discente essencialmente masculino. Tanto que a
primeira aluna teve sua matrícula efetivada somente no ano de 1975 quando a instituição já
havia passado à denominação de Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFERN).
Inicialmente, a finalidade manifestada no Decreto de criação das Escolas de
Aprendizes Artífices era a oferta de formação de operários e contramestres, por meio do ensino
prático e técnico nas oficinas, aos menores que pretendessem aprender um ofício.
Concomitante à aprendizagem nas oficinas, foram criados os cursos primário e de Desenho (de
caráter obrigatório e que servia para facilitar o exercício satisfatório do ofício), que funcionariam
no turno noturno.
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O curso primário voltava-se para o ensino de leitura e escrita, o de aritmética até regra de três, além de contemplar noções de geografia do Brasil e de gramática elementar da
língua nacional. No currículo mínimo, deveriam constar noções de educação cívica, com ênfase
na Constituição republicana, os grandes homens brasileiros e noções sobre as comemorações
cívicas.
A ênfase na transmissão da Educação Cívica demonstrava a importância que era dada
a uma filosofia moral como definidora de uma educação que fosse capaz de formar um trabalhador exemplar, imbuído de um espírito nacional.
De acordo com Petitat (1994), esclarece que “a assistência através do trabalho
representou também um meio de explorar e de controlar a classe pobre vinda do meio rural em
direção às cidades […]” (PETITAT, 1994, p. 118). Essa mística do trabalho encobre
fundamentos econômicos. A atitude de atender aos pobres estabelece relação com a evolução
dos conflitos sociais. Afastar as crianças das ruas (consideradas uma escola de insubordinação)
era um dos objetivos do ensino profissional.
Para a construção do nacionalismo, a escola desempenhou importante papel forjando
indivíduos com os instrumentos que se colocavam à sua disposição. E não é somente por sua
luta no sentido de fortalecer o sentimento nacionalista que destacamos a valiosa interferência
da escola; é especialmente por sua capacidade sistemática e eficaz de submeter crianças e
jovens a uma doutrinação forçada em nome da República, para legitimá-la. Além disso,
conforme ressalta Braverman (1987, p. 369),
As exigências de alfabetização e familiaridade com o sistema
numérico tornaram-se difundidas pela sociedade toda. A capacidade
de ler, escrever e efetuar operações aritméticas simples é uma
exigência do meio urbano, não precisamente pelas funções, mas
também para o consumo, para a concordância com as normas da
sociedade e obediências à lei [...].
A disciplina, não há como negar, teve seu papel de destaque. Não visava unicamente
imprimir no corpo o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição,
mas, como sublinha Foucault (2004, p. 119), implica “a formação de uma relação que no
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente”. Tem-se,
então, “uma política das coerções, que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação
calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos” (FOUCAULT, 2004, p.
119).
No novo currículo, o ensino primário tinha como objetivo não só promover a
alfabetização dos aprendizes, mas também, formá-los dentro dos ideais republicanos: formar
homens trabalhadores, educados e civilizados. E esse controle vai se tornando complexo à
medida que o aparelho de produção se torna mais importante e se amplia a divisão do trabalho.
2.2 A TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA ALIADA AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA
Chegado os anos de 1920, o ensino profissional no Brasil vive uma crise, dentre os
problemas, destacavam-se: a falta de um currículo uniforme, precárias condições de
funcionamento das escolas escasso material didático.
Em 1921, como o ensino profissional achava-se numa crise, foi nomeada uma
comissão de técnicos especializados para examinar o funcionamento das Escolas de Aprendizes
Artífices e propor medidas que remodelassem essa modalidade de ensino para torná-lo mais
eficiente. A comissão, que era composta por administradores e mestres do Instituto Parobé do
Rio Grande do Sul, ficou conhecida como Serviço de Remodelação do Ensino Profissional2.
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As atividades do Serviço de Remodelação foram iniciadas em 1921, fortemente
respaldadas num projeto de educação profissional como elemento primordial à constituição da
nação, como fator de independência de outros países, especialmente por ter operários
qualificados. O que os reformadores do ensino industrial buscavam era estabelecer uma nova
filosofia voltada para “o padrão de produtividade industrial e formação eficiente do operário
qualificado nacional” (QUELUZ, 2000, p. 158), tal como se preconiza nas linhas do texto abaixo:
O ensino profissional técnico é a base fundamental do progresso
industrial dos povos; é preciso preparar na escola e nas oficinas o
corpo de operários capazes da transformação das nossas matérias
primas nas utilidades reclamadas pelo consumo público tirando
também daí os guias adestrados no manejo das diversas indústrias,
que assinalarão o grau evolutivo do nosso progresso. Sem a tal
organização fundamental, sem essa fonte permanente onde buscar
operários hábeis e capazes, seremos eternamente tributários de
outros povos, em cujo seio, teremos de ir buscar o homem para
manipular as nossas riquezas e multiplicar as energias produtoras.
Não faltam às nossas classes de trabalho elementos suscetíveis de
agremiação e aperfeiçoamento, prontos a acudir a ação do governo
na realização do grandioso projeto nacional. As próprias classes
medianas da sociedade, já libertas de injustificáveis preconceitos,
estão cuidando da educação prática dos filhos, com outros objetivos
fundados na escola democrática do trabalho profissional, que dá a
fortaleza física e moral do homem, base de todas as conquistas da
vida [...] todas as sedes dessas escolas com o seu aparelhamento
mecânico e os métodos de ensino deverão sofrer as transformações
impostas pelas práticas mais modernas e eficientes (RELATÓRIO...,
1920 apud QUELUZ, 2000, p. 157-158, grifo nosso).
Observamos que há um esforço em demonstrar que a dualidade entre os sistemas de
ensino estava superada. O que de fato não aconteceu, pois em virtude dos ranços herdados do
Império, em que essas atividades eram exercidas pelos escravos, as elites ainda encaravam as
atividades manuais com certo desprezo. Segundo Frigotto (1996, p. 34), à medida que
O sistema capitalista se solidifica e os sistemas educacionais se
estruturam, assume nitidez a defesa da universalização dualista,
segmentada: escola disciplinadora e adestradora para os filhos dos
trabalhadores e escola formativa para os filhos das classes dirigentes.
Na realidade, nos muitos discursos dos defensores do ensino profissional, percebemos
a defesa de uma formação dualista como sendo natural e não como sendo resultado das
contradições no seio da organização social capitalista.
Os defensores do projeto de industrialização das Escolas de Aprendizes Artífices
alegavam ser essa uma forma de motivar a aprendizagem, que seria repassada em situação
real ao aluno possibilitando-lhe a execução de trabalhos de utilidade imediata; além do que
(enfatizavam) aliviaria os orçamentos, sempre tão insuficientes, das Escolas. Os que combatiam
a ideia firmavam-se no argumento de que seria muito difícil conciliar a aprendizagem com a
produção, temendo uma subordinação, o que deturparia a finalidade das Escolas. E ainda
insistiam em seu posicionamento, justificando o fato de que as indústrias sofreriam uma
concorrência feita em desigualdade de condições.
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A industrialização do ensino profissional (o que já havia sido proposto em 1923)
tornou-se realidade em 13 de novembro de 1926, por meio de Portaria assinada pelo Ministro
da Agricultura, Miguel Calmon du Pin e Almeida. A partir de então, os diretores das Escolas
ficaram autorizados a aceitar encomendas, desde que as partes interessadas fornecessem a
matéria-prima e pagassem a mão-de-obra e as despesas acessórias. Além de pagar a
quantidade de horas de trabalho dos alunos, garantia-se aos mestres e contramestres uma
percentagem como remuneração do trabalho fora das horas regulares.
A já mencionada Portaria de 13 de novembro de 1926, que proporcionou a
consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices, organizou o
currículo da seguinte forma: nos dois primeiros anos, paralelamente aos cursos primário e de
desenho, haveria a aprendizagem de trabalhos manuais como estágio pré-vocacional da prática
de ofícios e as seções de ofícios correlativos que compunham as diversas profissões; nove, ao
todo, seriam criadas à medida que fossem instalados os respectivos compartimentos.
A divisão em seções significou o desejo de Luderitz de ver manifestadas as pretensões
do taylorismo na reorganização das oficinas, “permitindo maior especialização e divisão de
tarefas que facilitariam a intensificação da produção” (QUELUZ, 2002, p. 161). Para Perrot
(1992, p. 56), nesses novos moldes, “o trabalho manual predomina, com uma intensa divisão
do trabalho. É essa divisão do trabalho que estrutura a organização em oficinas diversas e
fornece os princípios de ordenamento do espaço”.
As pretensões de Luderitz demonstravam conhecimento acerca dos estudos de Taylor3
sobre a organização dos processos de trabalho e do controle sobre ele para o aumento da
eficiência e da produtividade.
o cotidiano das Escolas era planejado e controlado. Os aprendizes, como se evidencia,
deveriam estar sempre ocupados e envolvidos em atividades produtivas. Tal qual sucedia com a
educação das mulheres nas Escolas Normais, nas Escolas de Aprendizes Artífices, os “seus
movimentos [dos alunos] eram distribuídos em espaços e tempos regulados e reguladores”
(LOURO, 1997, p. 459). Segundo Escolano (2001, p.27) toda “planificação panóptica e
taylorista do espaço escolar, subjaz uma política social que controla os movimentos e os
costumes”.
Na realidade, o currículo, da forma como foi organizado, não parecia querer dar
fôlego aos alunos:
• 1º ano: leitura e escrita, caligrafia, contas, lições de coisas, Desenho e
trabalhos manuais, ginástica e canto, compreendendo 36 aulas por semana;
• 2º ano: leitura e escrita, contas, elementos de Geometria, Geografia e História
Pátria, Caligrafia, Instrução Moral e Cívica, lições de coisas, Desenho e trabalhos manuais,
Ginástica e canto, consistindo em 38 aulas semanais;
• 3º ano: Português, Aritmética, Geometria, Geografia e História pátria,
Instrução Moral e Cívica, lições de coisas, Caligrafia, Desenho ornamental e de escala e
aprendizagem nas oficinas, compreendendo 42 aulas semanais;
• 4º ano: Português, Aritmética, Geometria, rudimentos de Física, Instrução
Moral e Cívica, Desenho ornamental e de escala, Desenho industrial e tecnologia e
aprendizagem nas oficinas, compreendendo 48 aulas semanais;
• 1º ano complementar: escrituração de oficinas e correspondência,
Geometria aplicada e noções de Álgebra e de Trigonometria, Física experimental e noções de
Química, noções de História natural, Desenho industrial e tecnologia e aprendizagem nas
oficinas, com 48 horas semanais;
• 2º ano complementar: correspondência e escrituração de oficinas, Álgebra
e Trigonometria elementares, noções de Física e Química aplicada, noções de Mecânica,
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História natural e elementar, Desenho industrial e Tecnologia e aprendizagem, com 48 horas
semanais.
É interessante destacarmos que, nos dois primeiros anos, o maior número de aulas
era de Desenho e de trabalhos manuais, com 15 e 16 horas semanais, respectivamente, contra
8 aulas semanais de leitura e 6 de escrita. Nos quatro últimos anos, continua a ênfase nas aulas
de Desenho, em média 8 horas por semana, mas o destaque foi mesmo para aquelas
destinadas à aprendizagem de ofícios, com 18 horas-aula semanais no 3º ano; 24, no 4º e 1º
ano complementar; e 27 horas-aula semanais, no 2º ano complementar.
Podemos verificar, no currículo apresentado, que o ensino primário tinha como
objetivo não só promover a alfabetização dos aprendizes mas, também, formá-los dentro dos
ideais republicanos: formar homens trabalhadores, educados e civilizados. E esse controle vai
se tornando complexo à medida que o aparelho de produção se torna mais importante e se
amplia a divisão do trabalho. Na opinião de Foucault (2004, p. 146),
as tarefas de controle se fazem mais necessárias e mais difíceis. Vigiar
torna-se então uma função definida, mas deve fazer parte integrante
do processo de produção; deve duplicá-lo em todo o seu
comprimento. Um pessoal especializado torna-se indispensável [...].
Do ponto de vista de Luderitz, esse currículo formaria o operário moderno, que
deveria ser moldado segundo sua prescrição:
Para a formação de um profissional o que se faz mister, reduzindo as
pretensões neste sentido ao mínimo possível, é que se adquira junto
com a habilidade manual, característica de sua especialidade técnica,
os conhecimentos gerais dos ofícios correlativos as noções básicas de
tecnologia dos ofícios com que tem de se haver na vida prática e que
se habilitem a fazer, por meios do desenho industrial projetos e
orçamentos dos artefatos, que vai confeccionar, que aprenda os
rudimentos de ciências físicas, químicas e naturais, pelas quais possa
apreciar fenômenos condizentes à tecnologia de seu ofício, por fim é
imprescindível, ainda, que adquira as bases indispensáveis das letras,
que saiba ler, escrever corretamente e fazer os cálculos matemáticos
que implicam nos seus projetos e orçamentos [...] si se prepara para
artífice, precisa pelo menos ter uma ideia de eletro-técnica e
cinemática aplicada, pois sem um cabedal pequeno dos citados
conhecimentos, não poderá enfrentar a concorrência nem
acompanhar o surto prodigioso da técnica que dia a dia despeja no
mercado inovações que exigem para sua compreensão e
aproveitamento, a base científica acima citada [...] (RELATÓRIO...,
1920, p.42-43 apud QUELUZ, 2002, p. 161-162).
É, em termos, uma clara associação da escola à fábrica e/ou da fábrica como escola.
Luderitz enfatizava que, se com todas essas medidas modernizantes o proletariado continuasse
demonstrando “falta de interesse por uma educação técnico profissional”, se os pais insistissem
com sua “falta de compreensão” em relação à necessidade de seus filhos completarem o curso,
se os retirassem da Escola, após no máximo dois anos de ensino, para “ganhar a vida”, como
geralmente ocorria, então se deveria
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instituir o regime de obrigatoriedade de frequência das escolas
profissionais, como ser facultado ao cidadão prestar serviço à Pátria,
preparando-se como operário em vez de se adestrar para as armas,
mas não resta dúvida de que é tão necessário em caso de guerra, o
soldado como operário, tanto a oficina como de campo
(RELATÓRIO..., 1920, p.459 apud QUELUZ, 2002, p. 163).
A defesa da incorporação do trabalhador nacional à República e ao mercado de
trabalho, via instrução (mais precisamente pela formação profissional), foi utilizada não
somente para a formação de mão-de-obra mas, também, pelo receio do que esta não
incorporação pudesse acarretar para a Nação.
A partir da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, as Escolas de
Aprendizes Artífices foram desligadas do Ministério da Agricultura. O Serviço de Remodelação
do Ensino Profissional Técnico foi extinto em 1930 e, pelo Decreto nº 19.560, de 5 de janeiro
de 1931 (art. 96), foi criada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, regulamentada pelo
Decreto nº 21.353, de 3 de maio do mesmo ano, a qual teve como chefe o engenheiro
Francisco Montojos.
Francisco Montojos defendia a educação industrial, para o povo como vetor da
economia; no entanto, não incluía, na sua pauta de defesa, as conquistas dos trabalhadores;
pelo menos é o que se depreende de seu pronunciamento:
Faz-se mister tratar o mais depressa possível da educação do povo.
Só teremos um país forte e respeitado quando a nossa indústria se
mostrar, de fato, em franca prosperidade. [...]. Nesta quadra de
reivindicações sociais, não bastam as leis que concedem regalias às
classes trabalhadoras: é preciso que a educação popular seja um fato
para que as ditas classes existam realmente. [...]. É coisa sabida que
a indústria, em qualquer de suas faces, depende imediata e
diretamente do saber. O operário ignorante tem sua capacidade
produtiva reduzida e quase não tem valor, estando, portanto,
condenado ao fracasso na concorrência com o trabalhador inteligente
e preparado (BRASIL, 2007, p. 69).
No discurso de Montojos, firma-se a defesa de um ensino profissional de caráter nãoassistencialista, ou para a disciplinarização dos ociosos (discurso da classe política dirigente). Na
verdade, clama pela formação de mão-de-obra qualificada para a indústria (o que atendia aos
anseios dos industriais). Seu pronunciamento reflete as contradições próprias do sistema
político da época que, reiterada vezes, foi responsável por metamorfosear suas próprias
contradições, tudo fazendo em favor do fortalecimento de seus discursos.
As medidas operadas no ensino profissional objetivavam atender aos anseios da
indústria em sua fase de expansão. Eis a razão por que esse nível de ensino mereceu destaque
nas pautas governamentais. A Constituição de 1937, em seu artigo 129, realçou o problema do
ensino profissional, chegando a classificá-lo como dever do Estado em matéria de educação.
À infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados
e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de
ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos
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favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado.
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios
e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever
das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse
dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem
como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo
Poder Público (BRASIL, 2005).
Era a primeira vez que um texto constitucional brasileiro tratava sobre o ensino
profissional. Mesmo assim, permanecia a destinação do ensino profissional às classes menos
favorecidas. Isso não significou que o ensino profissional tenha se tornado acessível a todas as
classes sociais ou que essas classes tenham passado a ter acesso a todos os níveis de ensino.
Ao contrário, observamos que a política implementada pelo Estado estava atendendo a um
determinado projeto social dirigido a uma sociedade que tomava contorno urbano-industrial.
2.3 AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS DE LICEU INDUSTRIAL A INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Até 1941, nas antigas Escolas de Aprendizes Artífices, agora Liceus Industriais,
haviam passado 141 mil alunos, em todo Brasil, uma média de cerca de 4.300 por ano. Já no
ano de 1942, houve uma diminuição no número de alunos matriculados. Cunha (2000) aponta
como uma das causas para essa diminuição, a mudança no currículo (principalmente quanto ao
aumento do tempo do curso). Além disso, destacamos o processo de eliminação como
influenciador, pois, nesse ano, um total de 46 alunos deixaram a Escola de Natal (LICEU
INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1941).
Dada à importância que o ensino industrial passou a assumir na formação de mão-deobra, surgiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942),
alterando profundamente a organização do ensino profissional do País, inclusive o espírito
filosófico de suas diretrizes. Por essa nova Lei, além da equivalência ao ensino secundário, o
ensino industrial passou a ter as seguintes finalidades especiais: formar profissionais aptos ao
exercício de ofícios e técnicas nas atividades industriais; dar aos trabalhadores jovens e adultos
da indústria, não diplomados ou habilitados, uma qualificação profissional que lhes aumentasse
a eficiência e a produtividade; aperfeiçoar ou especializar os conhecimentos e capacidades de
trabalhadores diplomados ou habilitados e divulgar conhecimentos de atualidades técnicas
(BRASIL, 2012). A nosso ver, essa nova organização dada ao ensino profissional parece ter
sofrido forte influência do taylorismo, o qual, movido pela necessidade de racionalização do
processo produtivo, tinha em vista a acumulação ampliada de capital.
De todo modo, persistia na legislação o desejo de ver formado o trabalhador que contribuísse para o crescimento do País. Nessa perspectiva, vale destacar a importância estratégica
que as relações de poder disciplinar desempenharam na produção desses indivíduos.
O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa
tecnologia específica de poder que se chama a disciplina. Temos que
deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos:
ele exclui, reprime, recalca, censura, abstrai, mascara, esconde. Na
verdade o poder produz; ele produz realidade; produz campos de ob-

CD-ROM DE ATAS | 2339 | COLUBHE 2012

jetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se
pode ter se originam nessa produção (FOUCAULT, 2004, p.161, grifos
do autor).
Procedemos à análise acima para mostrar que o modelo de indivíduo que se buscou
forjar via formação profissional (levando-se em conta a reestruturação dada pela Lei Orgânica
do Ensino Industrial) não pode ser desvinculado da história e da sociedade em que este se inseria, uma vez que, conforme ressalta Foucault (2004), o indivíduo é fabricado nas relações de
poder e se constitui historicamente a partir dessas relações, dos regimes estabelecidos e dos
discursos que sustentam tais relações. Logo, as condições políticas e econômicas sob as quais
os sujeitos vivem são constituintes de tais relações.
O período de 1964 a 1971 foi marcado por mudanças significativas no plano político,
econômico e social. Ou seja, na perspectiva política, o País atravessou uma Ditadura Militar
(1964 a 1985), com reflexões em todos os setores da sociedade; na perspectiva econômica,
viveu um crescente processo de industrialização, o qual necessitava de pessoas para atuarem
no mercado de trabalho, principalmente que soubessem ler e escrever para poderem manusear
máquinas industriais. Daí a ênfase no ensino profissional, que culminou com a aprovação da Lei
n.º 5692/71, que reconheceu a integração completa do ensino profissionalizante ao sistema
regular de ensino, estabelecendo a plena equivalência entre os cursos profissionalizantes e o
propedêutico, para fins de prosseguimento nos estudos. Essa lei imprimiu um caráter profissionalizante obrigatório ao ensino de 2º Grau. Esse período é conhecido na história da educação
como tecnicismo.
Não alheio às mudanças ocorridas no cenário brasileiro, com o passar dos anos, a ETFRN extingue os cursos industriais básicos e passa a concentrar-se no ensino profissionalizante
de 2º Grau. E pela primeira vez, no ano de 1975, a instituição tem registrada a presença feminina entre os alunos dos cursos regulares da instituição.
Ao longo de todo o século XX grandes mudanças foram efetivadas no ensino
profissional. Nos idos dos anos 1990, outras estavam por vir em virtude das novas demandas
do mundo do trabalho influenciadas pelo neoliberalismo. Entre 1994 e 1999 se deu o processo
de transformação das escolas técnicas para Centro de Educação Tecnológica. Ou seja, de
ETFRN passou-se a ser chamada de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) por meio
do Decreto de 18 de setembro de 1999. Os novos cursos contemplaram desde a educação
profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico até o ensino médio e ensino superior, pela
oferta de cursos de graduação tecnológica (CST), ampliando-se, posteriormente, para os cursos
de licenciaturas. Mais recentemente, a instituição passou a atuar também na educação
profissional vinculada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos e no
ensino a distância (EaD).
A dinâmica de transformação da escola não se encerra por aí, visto que a conjuntura
econômica sempre requer um novo tipo de indivíduo, um novo tipo de cidadão, um novo tipo
de trabalhador. Uma nova configuração foi dada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, ao transformar o CEFET em IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte), hoje com 15 campi (3 em Natal e 12 no interior do estado).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação da Escola de Aprendizes Artífices de Natal foi parte de um conjunto de iniciativas do Estado brasileiro, visando produzir um cidadão disciplinado e um trabalhador apto ao
trabalho assalariado. Inicialmente foram destinadas a um público constituído por crianças pobres e desvalidas. Era a oportunidade de o Estado compensar a sua ausência no campo da
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educação, ou seja, compensar a falta de escolas públicas acessíveis aos setores populares. Na
realidade, o discurso disseminado refletia a ideia de que aquele modelo de educação, voltado à
salvação dos deserdados da sorte, camuflava a verdadeira origem de tais problemas, que era o
processo de exclusão social.
Todavia, ao considerarmos o seu caráter educativo, podemos afirmar que a instituição, se consolidou ao longo do tempo, como uma das principais, se não a mais importante instituição pública de formação profissional do País. E não apenas porque tem oportunizado a
formação profissional de milhares de jovens mas, também, pelo destacado papel que tem desempenhado no que concerne ao acesso dos jovens do nosso estado à continuidade dos estudos no ensino superior. Os registros dão conta de que, em sua trajetória, logrou êxito, visto que
se consolidou como um modelo na educação de muitos jovens que vieram se tornaram políticos, empresários, professores e técnicos.
Atualmente o Rio Grande do Norte é o estado da federação que contém o maior número de Institutos Federais que ofertam cursos de qualificação profissional, cursos técnicos de
nível médio (técnico integrado, técnico integrado EJA e técnico subsequente), cursos de graduação (tecnologia e licenciaturas) e cursos de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu).
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Quando foi inaugurada em janeiro de 1910, a Escola de Aprendizes Artífices foi abrigada no
prédio do antigo Hospital da Caridade. De lá, foi transferida para um outro situado à Avenida
Rio Branco (antiga Rua Nova), onde funcionou o antigo Natal Club, permanecendo por aproximadamente três meses. Logo depois, foi transferida para outro local na mesma Avenida, sob o
número 743. No ano de 1949 foi iniciada a construção de outro prédio na Avenida Senador Salgado Filho, nº 1559, em Natal, mas marcada por muitas interrupções. Somente em 1965, as
obras foram retomadas. Em 1967, foi inaugurado o novo prédio, atualmente, sede da instituição.
2
O Serviço de Remodelação foi composto pelo Engenheiro João Luderitz, Antonio Hilário Travassos Alves, o engenheiro Lycério Alfredo Schreiner, Paulino Diamico, Ladislau Stawinski, Otelo
Batista, Alcides Raupp, Luís de Oliveira e Cirilo Fiurme. Em 1922, foi contratado Tebireçá de
Oliveira e em 1923, Valdemiro Fettermann.
3
Frederick Winslow Taylor foi o responsável pelo movimento da gerência científica iniciado nas
últimas décadas do século XIX. Taylor se ocupou dos fundamentos da organização dos processos de trabalho e de controle, visto como uma necessidade absoluta à gerência na imposição ao
trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho deveria ser executado. A esse despeito,
ver Braverman (1987).
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Introdução
A História da Educação tem vindo a assumir-se como um campo cientifico autónomo desde o
último quartel do século XX. Ao longo deste período foram vários os intelectuais que se dedicaram ao estudo de diferentes eixos de análise, promovendo um diálogo interdisciplinar entre a
História da Educação, a Sociologia, a Psicologia, a Etnografia, entre outros saberes. Esta articulação possibilitou um reforço do próprio campo da História da Educação, que passou pelo desenvolvimento dos processos de inventariação de novas temáticas, pela construção
epistemológica de várias ideias de Escola, pela recuperação de fontes que outrora não eram
utilizadas neste domínio científico, como por exemplo a importância do património educativo e
da materialidade escolar, contribuindo, deste modo, para a preservação da memória coletiva,
do património cultural e educacional (Magalhães, 2006: 24). A História da Educação assume
pois um papel relevante na compreensão da (s) cultura (s) escolar (es) que se construiu em
Portugal. Um dos principais eixos de análise para a compreensão dos problemas educacionais,
numa perspectiva histórica, tem sido realizado através do estudo da história da instituição escolar. De acordo com João Barroso é cada vez mais pertinente analisar as dimensões institucionais e organizacionais da educação. O autor apela à adopção de uma metodologia adequada
que permita captar a temporalidade e a pluridimensionalidade que cada instituição escolar
transporta ao longo do seu percurso de vida (Barroso, 2006: 150).
Do ponto de vista metodológico, este trabalho é construído a partir de uma abordagem sóciohistórica, numa perspetiva diacrónica, estabelecendo sempre que possível e necessário a
articulação entre as diferentes partes que compõem o texto, numa clara alusão à diversidade
interpretativa de que uma instituição escolar pode ser alvo. Do ponto de vista documental, utilizamos principalmente materiais de arquivo existentes na herdeira da Escola Oficial do Magistério Primário Albicastrense (Escola Superior de Educação) como Registos Biográficos; Livros de
Atas do Conselho Escolar; Inventário de Livros da Biblioteca, mas também a imprensa pedagógica (revista Espiral) e a imprensa regional e local figuram no conjunto de fontes utilizadas. Partindo da articulação entre o trabalho teórico e a dimensão empírica configuramos as seguintes
questões em torno da Escola do Magistério Primário de Castelo Branco:
Durante a existência da Escola Oficial do Magistério Primário de Castelo Branco, entre 1972 e
1988, quem foram os seus professores? Que características estão associadas a um dos espaços
mais relevantes de qualquer instituição escolar – a biblioteca? E, que produções pedagógicas
foram aqui construídas no arco temporal previsto (1972-1988)?
A partir das questões que apresentamos como eixos condutores deste trabalho vamos agora
proceder à caraterização e discussão de cada um dos eixos de análise propostos por nós.
1. Os diretores e os professores: perfil biográfico
A construção de um ideário educativo depende, em grande medida, dos professores e da sua
própria formação. A partir de meados da centúria de oitocentos a preocupação com a formação
dos professores ganhou uma nova dimensão e a componente formativa assumiu “(…) um papel
central, sendo necessário criar estabelecimentos específicos para assegurar uma formação profissional, relativamente longa e especializada, de natureza pedagógica e prática, que dotasse o
país de professores verdadeiramente qualificados” (MOGARRO, 2010: 12).
No caso da Escola Oficial do Magistério Primário de Castelo Branco (1972-1988) os professores
apresentam algumas singularidades, mas também caraterísticas que realçam o processo de profissionalização dos docentes. De modo a compreendermos melhor esta dimensão biográfica,
faremos uma caracterização geral do corpo docente cujo objetivo é interpretar a sua identidade
profissional e a relação que se estabelecia com o meio envolvente.
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Entre 1972 e 1988 a Escola do Magistério Primário de Castelo Branco conheceu três diretores
em 4 tempos diferentes. O primeiro diretor foi o Dr. Américo Dias Bento, natural de Perais –
Vila Velha de Rodão (Castelo Branco). Formou-se, primeiro, no Liceu Nuno Álvares, entre 1928
e 1935. Frequentou, depois, a Faculdade de Letras de Lisboa, entre 1936 e 1938. A sua passagem pela capital foi rápida, interrompendo os estudos para frequentar o curso de Oficiais Milicianos. Mais tarde, voltou a estudar na Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Ciências
Históricas e Filosóficas. Também aqui tirou o curso de Ciências Pedagógicas e iniciou a sua vida
como professor. No seu percurso profissional contam-se diversas instituições de ensino onde
desenvolveu o magistério. Américo Dias Bento fundou a escola oficial albicastrense, porém a
Revolução de 1974 afastou-o do lugar de direção que ocupava1.
Na sequência do ambiente revolucionário assumiu o comando institucional o Dr. Francisco Carriço Goulão. Reconhecido na comunidade local, e como professor, dirigiu por dois momentos a
Escola do Magistério Primário de Castelo Branco (1975 – 1978/ 1982 - 1988). Este diretor fomentou uma dinâmica escolar através da aposta na formação psicopedagógica dos seus alunosmestres, num quotidiano escolar recheado de experiências pedagógicas, sentindo o pulsar da
democracia e as potencialidades pedagógicas que podiam advir do momento em que dirigia a
instituição numa primeira fase (1975-1978). Este período é caraterizado por Maria João Mogarro como um tempo de normalização na sequência da mudança de papel, de acordo com um
novo regime político, das Escolas do Magistério Primário, sobretudo através do debate que se
instaurou em Portugal em relação às necessárias alterações curriculares que deviam ser realizadas nestas instituições. Foi na sua direção, assumindo os novos princípios democráticos e de
participação dos alunos na vida da escola, que foi criada, em 1975, a Associação de Estudantes.
Foram eleitos para a direção da associação Elisa Ramos, Conceição Rosa, Assunção Carlos Oliveira, Teresa Fiadeiro, Cristina Rapoula, Margarida Ramos, Amália Silvestre e Filomena Garibaldi. O Conselho Fiscal era composto pelas alunas Maria João Sá, Luísa Mateus e Maria Emília2.
Em Novembro de 1978 a direção da escola muda novamente. Desta vez a escola foi dirigida
pelo Dr. António Bernardo Barata (1978 – 1982), natural de Rosmaninhal (Castelo Branco).
Formado em Ciências Históricas e Filosóficas, possuía o curso de Ciências Pedagógicas. A sua
vida profissional nem sempre passou pelo ensino. Primeiro exerceu como escriturário interino e
contratado da Câmara Municipal de Lisboa e aspirante e terceiro contador do quadro de pessoal
do Tribunal de Contas. A partir de 1960 foi contratado como professor na Escola Industrial e
Comercial Freire de Andrade, da Beira; seguindo-se a Escola Comercial Dr. Azevedo e Silva, de
Lourenço Marques; e foi professor nomeado da Escola do Magistério Primário de Lourenço Marques (Outubro de 1962). Aqui exerceu as funções de professor de psicologia até 1974/1975,
altura em que foi destacado para lecionar na Escola do Magistério Primário de Castelo Branco,
onde se manteve até 1982. Por esta altura, foi trabalhar para a Secretaria-geral do ensino particular durante 2 anos. Em 1984 prossegue com a sua atividade profissional de professor, embora na Escola do Magistério Primário de Lisboa, regressando a Castelo Branco algum tempo
depois.
A saída do diretor António Bernardo Barata possibilitou o regresso de Francisco Carriço Goulão
(1982-1988). Este homem conduziu a instituição até à sua extinção. Soube ocupar com inteligência o seu lugar, orientando a instituição para a formação de professores e educadores e
chamando a atenção para a importância da formação continua. Foi no segundo momento da
sua direção que surgiu a Revista Espiral. Espaço onde os professores eram incentivados a publicar os seus trabalhos e as suas experiências pedagógicas.
Ao longo da direção destes três homens passaram muitos docentes que marcaram a vida da
escola e a própria comunidade local. Entre 1972 e 1988 verificamos que a Escola possuiu cerca
de 110 professores/as que colaboraram em regime de dedicação permanente, destacados ou
em colaboração (não incluímos os professores das escolas anexas). Os primeiros professores da
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Escola do Magistério de Castelo Branco, em número de 10, foram: Américo Dias Bento, Isabel
Antunes Hormigo, Maria da Graça Ribeiro Folgado Frade, João Correia Hormigo, João Nuno de
Melo Aires de Abreu, Anacleto Pires da Silva Martins, Isilda Marques Nunes da Cunha Mesquita,
Maria Clara Madalena Jardim Soares Gouveia, Maria Amélia Pires Fernandes Morais Martins e
António dos Santos Mendes. Estes docentes inscreveram o seu nome nos livros de atas dos
conselhos escolares como os primeiros professores desta instituição escolar. No ano da revolução de 1974 juntaram-se os nomes do Padre Alfredo Serra Magalhães e o nome de Ernesto Pinto Lobo3.
Em termos gerais, o corpo docente desta instituição ao longo dos 16 anos de vida caracterizase principalmente pelo maior número de elementos do sexo masculino (54%) face aos elementos do sexo feminino (46%). No entanto se aprofundarmos este nosso olhar percebemos que
esta instituição teve apenas, como oportunamente evidenciamos, diretores do sexo masculino,
manifestando-se características de uma sociedade ainda de cariz patriarcal.
Por outro lado, estes professores assumem uma identidade regionalizada. Isto é, a maioria do
corpo docente era natural do distrito de Castelo Branco. Dos 110 professores que verificamos
caracterizarem o corpo docente da Escola do Magistério Primário de Castelo Branco, 73 pertenciam ao distrito de Castelo Branco. Evidenciam-se, ainda, além do distrito de origem da instituição educativa, outros distritos, embora com menor relevância, que contribuíram para a
caraterização do corpo docente desta escola: o distrito de Santarém, da Guarda e do Porto.
Relativamente à distribuição do corpo docente pelos diferentes grupos disciplinares observamos
que as três disciplinas pelas quais passaram mais professores foram: em primeiro lugar, as disciplinas das metodologias e didáticas, nomeadamente técnicas pedagógicas. Destaca-se, depois, o grupo da prática pedagógica e o grupo da Psicologia e Português e Literatura. Os grupos
Pedagogia, Psicologia, Educação Física e Matemática caraterizam-se essencialmente por elementos do sexo masculino. Já as disciplinas de prática pedagógica estão mais associadas ao
género feminino.
Quanto às habilitações literárias do corpo docente da Escola do Magistério Primário de Castelo
Branco, realçam-se principalmente três grupos: o primeiro grupo constituído pelos docentes
licenciados nas diversas áreas científicas (Históricas e Filosóficas; Filologia; Matemática, entre
outros); o segundo grupo de elementos que possuíam o Curso do Magistério Primário (muito
provavelmente antigos alunos da instituição); e um terceiro grupo de professores que possuíam
habilitações equivalentes ao ensino superior e/ou que frequentavam o ensino superior (Belas
artes; Curso Superior de Piano; I.N.E.F.; Pintura; Conservatório Nacional; entre outros). Além
destes três grupos de professores, verificamos que existiam outros embora com menor expressão no universo em análise. Destaca-se por exemplo o conjunto dos professores licenciados
com curso de ciências pedagógicas; o grupo dos professores com bacharelato; o grupo de professoras com o Curso de Educadoras de Infância; o grupo que possuía apenas uma habilitação
do ensino liceal ou técnico (serralharia; mecânica, etc…) ou ainda o grupo onde incluímos alguns cursos como teologia ou assistente social.
Muitos dos professores eram provenientes do Liceu de Castelo Branco ou da Escola Preparatória
Afonso de Paiva. Havia uma circulação institucional entre estes centros escolares. Por outro lado, na década de 80, com uma visão de futuro difícil para estas instituições, encontramos cada
vez mais professores em regime de acumulação ou destacados. Também não são raros os casos de professores contratados ao abrigo das “experiências pedagógicas”.
A escola construiu uma relação dinâmica com a comunidade local. Na imprensa regional e local
ou mesmo nos livros de atas encontramos por diversas vezes informação sobre festas escolares, participação cívica dos alunos e dos professores na comunidade, além de questões de natureza académica como a aquisição de material para a biblioteca.
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2. A biblioteca da Escola do Magistério Primário de Castelo Branco: uma abordagem exploratória
Os espólios das bibliotecas das instituições escolares, em especial das escolas de formação de
professores, constituem um “excelente indicador do seu projecto de formação e dão conta dos
autores do campo pedagógico mais valorizados (…)” (Pintassilgo, 2009: 10). No mesmo sentido, possibilitam a análise sobre a composição da biblioteca e as áreas científicas mais representadas.
Propomos uma abordagem exploratória da Biblioteca da Escola Oficial do Magistério Primário de
Castelo Branco a partir de um inventário encontrado no arquivo da Escola Superior de Educação
albicastrense, depositária dos fundos documentais da extinta escola do magistério. Como defende Maria João Mogarro, a “constituição de bibliotecas, nomeadamente de uma biblioteca
pedagógica, revela um investimento no desenvolvimento pessoal e profissional e um desejo de
actualização; as obras nela integradas permitem compreender o universo cultural e pedagógico
em que se movem os seus leitores, articulando-se estreitamente com os contextos educativos
(…)” (2006: 240-241).
A biblioteca da Escola do Magistério Primário de Castelo Branco, em 1988, era constituída por
mais de 8500 livros, periódicos e documentos provenientes da tutela (programas, entre outros).
Uma biblioteca cujo corpus documental principal foi construído no pós 25 de Abril de 1974. O
inventário que encontramos, embora não contenha esta indicação, terá sido realizado no final
da década de 80, fazendo parte do processo de extinção da escola. O mesmo parece ter sido
elaborado de acordo com uma dimensão cronológica de entrada dos livros na instituição escolar. Começamos, por exemplo, por encontrar relatórios, programas ou outras obras provenientes do Ministério da Educação Nacional e, depois, encontramos já as designações seguintes dos
Ministérios seguintes, por exemplo Ministério da Educação e da Cultura. O inventário divide-se
em 7 categorias: o número de identificação; o título da obra; o nome do autor, o nº da edição,
o nº de volumes, a data de entrada (sempre em branco) e um campo de observações. Contém
ainda pequenas anotações no final de algumas páginas que dizem respeito a empréstimos concedidos a leitores. São vários os autores, os títulos e as áreas científicas que encontramos ali
presentes.
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Ilustração 1 - Ilustração 2 – Análise dos primeiros 1138 exemplares referenciados na Biblioteca da Escola do Magistério Primário de Castelo Branco (1972 – 1977 (?)) (Fonte: Arquivo da
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Escola Superior de Educação de Castelo Branco – Inventário da Biblioteca da Escola do Magistério de Castelo Branco, S.d.).

Na impossibilidade de fazer uma análise profunda da biblioteca da escola, optamos por uma
abordagem exploratória analisando os primeiros 1100 (1138) exemplares identificados, o que
só por si já permite referenciar algumas áreas ou domínios científicos mais representados e valorizados no contexto da instituição escolar em análise, muito embora o ideal seria a análise
global que não cabe neste texto e ficará para outro momento.
A biblioteca da Escola do Magistério Primário de Castelo Branco era constituída por um número
diversificado de temáticas. Do seu conjunto, e das 18 categorias que formulamos, destacamos
quatro delas com mais de 100 exemplares. Observamos que a categoria “Português/ Filosofia/
Clássicos” constitui o maior número de exemplares existentes na biblioteca. Encontramos alguns autores emblemáticos da literatura portuguesa como Aquilino Ribeiro, Eça de Queiroz,
Júlio Dinis, Camilo Castelo Branco, Miguel Torga, Fernando Namora, entre outros. A segunda
categoria mais representada no contexto em análise é “Pedagogia/ História da Educação/ Instrução Popular” com mais de 160 exemplares. Encontramos livros relacionados com o movimento da Educação Nova, com a problemática da alfabetização, análises históricas sobre, por
exemplo, o ensino primário na primeira metade do século XX (Instituto Gulbenkian da Ciência),
sobre o professor, “Para a História da Instrução Popular” de Francisco Adolfo Coelho ou “Educação e Educadores” de Rui Grácio, entre outros. Um dos autores mais presentes e repetidamente encontrado é Freinet.
A terceira categoria mais representativa deste universo analisado foi a que se designou de “Legislação/Administração/Organização política”. Eram várias as orientações escolares que chegavam da tutela. Não são raras as vezes que encontramos programas provenientes do Ministério
da Educação Nacional; do Ministério da Educação e Cultura; ou da Direção Geral do Ensino Básico, mas também orientações relacionadas com questões de natureza política muito acesas
logo após a Revolução de 25 de Abril de 1974, como por exemplo um conjunto de livros de orientação socialista provenientes do Ministério da Educação de Cuba - “A Educação em Cuba” - ,
numa clara tentativa de influenciar o novo regime político. Também a categoria “Periódicos”
constitui outro importante eixo caraterizador da biblioteca. Periódicos relacionados com temáticas diversificadas que vão desde revistas sobre questões pedagógicas a boletins relacionados
com a temática do trabalho e da sua importância.
Destacamos ainda a psicologia, com diversos estudos sobre o comportamento das crianças, as
fases da vida das crianças ou as questões relacionadas com os sentimentos e a educação. Outros mais técnicos relacionados a Psicopedagogia ou a importância da obra, presente nesta biblioteca, de Jean Piaget, entre outros. É de realçar que o diretor Francisco Carriço Goulão deu
uma enorme importância à psicologia durante a sua direção, tendo correspondência esta ideia
que já apresentamos na primeira parte deste texto.
Outro aspeto evidente na amostra que analisamos é a presença de um número elevado de
exemplares cuja língua de edição é em português, muito embora os originais pertençam a autores estrangeiros, nomeadamente Espanhóis, Franceses, Alemães, Ingleses ou Brasileiros. Embora a maioria das edições fossem traduzidas para a língua portuguesa, a sua presença indicia a
circulação de um conjunto de ideias e movimentos pedagógicos que cruzavam as realidades
nacionais referidas. Havia, portanto, uma circulação e uma apropriação de saberes e correntes
pedagógicas que também se encontravam presentes na Biblioteca da Escola do Magistério de
Castelo Branco.
O inventário mostra-nos que na biblioteca também se encontravam trabalhos de alunos e professores da instituição. É o caso do trabalho “A descoberta da criança” elaborado na Escola do
Magistério Primário.
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3. As atividades e produções pedagógicas: incursões
No seguimento do que referimos para o ponto anterior vamos apresentar algumas das atividades e produções pedagógicas levadas a efeito entre professores e alunos na Escola Oficial do
Magistério Primário de Castelo Branco. No que diz respeito às atividades destacaremos a importância dada às festas escolares realizadas, principalmente no final de cada ciclo de estudos.
A Escola do Magistério Primário de Castelo Branco realizou, além da formação contínua a professores durante os seus 16 anos de exercício, cursos intensivos dirigidos às ex-regentes escolares; celebrou variadíssimas vezes o dia mundial da criança; fez exposições com regularidade
dentro e fora da instituição escolar; fez teatro e manteve o seu orfeão; publicou obras de índole
pedagógica, metodológica e das artes; fez inúmeras conferências com figuras de projeção nacional ligadas á psicologia, às ciências, às letras e ás artes; fez acampamentos com seminários de
aprofundamento de áreas relativas à educação física; fez cursos para lançamento de novos
programas do ensino primário e várias ações para divulgação de novas técnicas de ensino;
promoveu os audiovisuais como meio de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Além
de toda esta dinâmica sentida e vivida por quem frequentou esta instituição escolar, a Escola
do Magistério Primário de Castelo Branco, durante 16 anos, lançou no mercado de trabalho 871
professores do ensino primário e 94 educadores de infância4.
Quanto às produções pedagógicas destacamos a revista “Espiral”, nomeadamente a revista comemorativa do 15º aniversário da escola, que apresenta importantes momentos de reflexão sobre o papel das escolas do magistério e o futuro que então as esperava. O número
comemorativo que foi publicado em 1987 demonstra a preocupação decorrente do final de uma
lógica formativa que as escolas do magistério representavam. Disso deram conta Francisco Carriço Goulão, mas também Valter Lemos ou José dos Santos Pires. Acrescentamos ainda como
produções pedagógicas da própria Escola do Magistério Primário de Castelo Branco a brochura
Dia Mundial da Criança publicada em 1978 e A criança e o brinquedo dada à estampa no ano
seguinte (1979).
Conclusão
Este é um texto em aberto. O que se apresenta é apenas uma curta parte de uma investigação
mais ampla. A Escola Oficial do Magistério Primário de Castelo Branco surgiu apenas em 1972,
quando já existia uma rede de escolas de formação de professores constituída desde a década
de 40. O facto de existir em Castelo Branco uma Escola Particular (década de 50 – 1973) que
também tinha como objetivo a formação do professorado dificultou a abertura desta instituição
oficial. O seu primeiro diretor foi o Dr. Américo Dias Bento. Deparou-se com um contexto educacional de grandes dificuldades. A começar pelo próprio espaço onde poderia funcionar a instituição escolar. Com a Revolução do 25 de Abril de 1974, e na sequência dos processos de
saneamento levados a cabo aos diferentes directores das escolas, assumiu um papel de enorme
centralidade na Escola do Magistério Primário de Castelo Branco o Dr. Francisco Carriço Goulão,
que dirigiu a instituição por mais do que um período. Impulsionou as práticas pedagógicas, os
estudos sobre a psicologia e pedagogia e foi, no nosso entender, o principal ator educativo desta instituição escolar durante muitos anos. A biblioteca possuía um vasto conjunto de livros,
periódicos, relatórios e outros produtos pedagógicos que foram integrados na Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Em suma, um projeto pedagógico tardio mas com uma vida bastante intensa quer para dentro
como para fora de si mesma, contribuindo para criar dinâmicas educacionais ou sociais numa
comunidade do interior do país.
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Introdução
A História da Educação assume um papel relevante na compreensão da cultura escolar que se
construiu em Portugal (Magalhães, 2006: 24).Um dos principais eixos de análise para a compreensão dos problemas educacionais, numa perspetiva histórica, tem sido realizado através do
estudo da história das instituições escolares. Neste sentido devem adotar-se metodologias adequadas que permitam captar a diversidade analítica que cada instituição escolar assume ao longo da sua existência. Existem vários nichos que podem ser explorados e com os quais podemos
compreender melhor algumas das realidades pedagógicas propostas na atualidade. O caso das
instituições escolares de formação de enfermeiras/os merece um estudo aprofundado, uma vez
que não tem assumido a centralidade merecida no interior da historiografia da educação, salvo
raras exceções levadas a cabo pelos próprios enfermeiros portugueses (Amendoeira, 2006;
Abreu, 2001; Escobar, 2004; Soares, 1997, Nunes, 2003).
O trabalho que pretendemos apresentar prende-se com o estudo de uma instituição escolar.
Esta instituição, fundada em 1948, tinha como principal objetivo a formação de enfermeiras/os
como resposta aos graves problemas de saúde e ao combate ao curandeirismo que caraterizavam a Beira Interior, em Portugal, naquela época. Estamos a referir-nos à Escola de Enfermagem de Castelo Branco, criada por iniciativa particular do médico José Lopes Dias. Nesta texto
pretendemos realçar três eixos principais, entre 1948 e 1988, decorrentes de várias interrogações:
Quais os principais objetivos da criação de uma escola de enfermagem na cidade de Castelo
Branco? Que caraterísticas possuía a organização escolar? Quem eram os principais atores educativos? Em suma, como se caraterizam as diferentes fases do seu percurso histórico?
Pretendemos assim, analisar uma instituição escolar que, embora fazendo parte de uma vasta
rede de instituições desta natureza implementadas desde finais do século XIX em Portugal, não
tem sido valorizada pelos estudiosos da História da Educação. O objetivo principal deste trabalho é apresentar o percurso histórico de “construção” da Escola de Enfermagem de Castelo
Branco, entre 1948 e 1988. Do ponto de vista metodológico propomos uma análise sóciohistórica, numa perspetiva diacrónica. Para o efeito, assumimos três fases que podem caraterizar o
processo de instalação, emergência e consolidação da instituição escolar.
1. A fase da instalação (1948 – 1958);
José Lopes Dias, natural de Vale do Lobo – Penamacor, médico formado pela Universidade de
Coimbra, delegado de saúde de Castelo Branco, profundo conhecedor da realidade europeia no
que diz respeito às políticas sociais e sanitárias, assumiu um importante papel ao longo da sua
vida na promoção de medidas profiláticas, no combate á mortalidade infantil, na ajuda ao próximo através da constituição do Dispensário de Puericultura Dr. Alfredo da Mota (1930) e como
médico-escolar do Liceu de Castelo Branco (década de 30). As suas preocupações iam ao encontro das necessidades de uma população que enfrentava graves carências e problemas de
saúde que podiam ser resolvidos, pelo menos em parte, através da criação de uma escola de
enfermagem que servisse os interesses do distrito de Castelo Branco.
Em 1948, com autorização ministerial e na sequência do diploma legal de 19471, nascia a Escola de Enfermagem de Castelo Branco, de iniciativa particular. Inicialmente, sem casa própria,
funcionou no Dispensário de Puericultura Dr. Alfredo da Mota. Durante os primeiros anos de
vida foram ministrados 3 cursos na escola (1948-1952): o curso de Enfermagem Geral; o curso
de Auxiliares de Enfermagem e o curso de Auxiliares Sociais. A partir de 1952 funcionou apenas
com os dois primeiros.
Nos seus primeiros estatutos verificamos, a existência de apenas dois órgãos relacionados diretamente com a administração da escola: o Diretor e o Conselho Escolar. Este órgão e cargo,
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mantiveram-se com as mesmas funções até ao início da década de 70 (1973). José Lopes Dias
tinha como principais tarefas a orientação e fiscalização do ensino e, ainda, a direção de todos
os serviços que a escola oferecia aos seus alunos. Cabia-lhe também o dever de submeter ao
Subsecretariado de Estado da Assistência Social, tutelado pelo Ministério do Interior2, os regulamentos, os programas e “as instruções que julgarem necessárias e convenientes à eficiência
do ensino e ao bom funcionamento dos serviços a seu cargo”3, constatando-se uma evidente
dependência do Estado. O regulamento fundador da escola de enfermagem de Castelo Branco
evidenciava que ao diretor cabia a elaboração dos planos de estudo dos cursos professados na
escola, os programas dos exames, a organização dos horários e distribuição do serviço pelos
professores e monitores. No caso dos professores e monitores que regiam os cursos, o diretor
devia submeter os seus nomes ao escrutínio do Ministério do Interior. Era o diretor que contratava professores e monitores, assim como assumia a responsabilidade do despedimento “quando não convenham ao serviço”4.
Quanto ao Conselho Escolar, órgão pedagógico que encontramos na legislação em 1920 na escola de Coimbra, continuará entre as décadas de 40 e 70 a estar presente nos órgãos das escolas de enfermagem. A Escola de Enfermagem de Castelo Branco, embora particular, não fugiu à
regra. Este Conselho era composto por todos os professores e monitores da Escola.
Nos primeiros Estatutos da Escola de Enfermagem de Castelo Branco (1948), verificamos que
competia ao Conselho Escolar elaborar pareceres sobre diversos assuntos que lhe fossem solicitados pelo diretor da escola. De acordo com os Estatutos da escola albicastrense, o Conselho
Escolar devia reunir em plenário, ou por secções, correspondendo estas aos cursos em funcionamento na escola.
Relativamente aos alunos, era este órgão pedagógico que admitia, ou não, os discentes a exame final. Quanto à disciplina, o Conselho Escolar tinha um papel importante. Estava nas mãos
dos elementos que o compunham a decisão de, em caso de necessidade, aplicar aos alunos a
penas disciplinares que podiam ir até à expulsão.
O regulamento das Escolas de Enfermagem de 1952 promoveu uma definição maior das competências do Conselho Escolar. De acordo com o regulamento da Escola de Enfermagem de
Castelo Branco cabia a este órgão a tarefa de estabelecer no início de cada ano escolar os métodos de trabalho e de execução dos planos de ensino. Competia-lhe coordenar o ensino, impondo uma reunião a meio de cada período, no sentido de averiguar o sucesso do processo de
aprendizagem. Reunia no final de cada período letivo com o objetivo de analisar a frequência às
aulas e o comportamento dos alunos. Além da pena de expulsão5, continuou a caber ao Conselho Escolar dar parecer sobre todos os assuntos que o diretor solicitava.
Entre 1948 e o final da década de 50, evidenciamos, nesta fase de instalação da escola, sobretudo três problemas que marcaram a instituição. O primeiro problema, tem a ver com o cenário
de enormes dificuldades económicas que era colocado à escola, o que não permitia, por exemplo, captar pessoal devidamente qualificado para ensinar na instituição, colocando-se dificuldades ao nível da compra de materiais escolares, didáticos e de laboratório, entre outras
dificuldades que foram gradualmente ultrapassadas.
Os primeiros professores a trabalhar na instituição eram sobretudo médicos, consubstanciando-se a ideia da submissão da enfermagem ao controlo médico, inclusivamente nas realidades
escolares. Além do diretor, José Lopes Dias, encontramos mais alguns médicos que ali ministraram o seu saber: Dr. António Ramos Proença, Dr. Lívio Lopes Ferreira, Dr. Fausto de Almeida
Seabra, Dr. António de Oliveira Filho, Dr. Manuel Lopes Louro ou ainda a Drª Clotilde da Costa
Castanheira, a visitadora social D. Isaura Costa, a auxiliar social D. Filomena Xavier Barata e o
professor de Português e Ciências José Pires Antunes. Na sua grande maioria fazem parte de
uma elite económica, intelectual e cultural da região de Castelo Branco. A secretária da escola
era a D. Maria Amélia Marques. A primeira monitora foi a D. Branca Mourão Lamarchand Sou-
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chet (1952). Todos os médicos professores dedicavam-se ao ensino de forma parcial, evidenciando uma lógica minimalista associada ao prestígio dos enfermeiros portugueses e ao ensino da
enfermagem, controlados pelos médicos no Estado Novo. A monitora assumia principalmente a
tarefa de acompanhar os alunos de enfermagem em contexto de prática clínica, promover a sua
orientação e lecionar algumas disciplinas de técnicas de enfermagem.
Por outro lado, o segundo problema institucional era de natureza escolar. A escola entre 1948
e 1952 não teve o impacto esperado junto da comunidade, havendo mesmo “incompreensões,
más vontades, desconfianças” (Martins, 1988: 17). Foram poucos os alunos que se matricularam na instituição. A enfermagem era uma atividade pesada, intensiva, submissa e que, de
acordo com os princípios morais da época, absorvia completamente a vida daqueles que se tornavam enfermeiros (principalmente do género feminino). Talvez por isso, numa primeira fase,
os candidatos aos cursos de enfermagem foram em número reduzido (Henriques, 2012), chegando mesmo a colocar em causa a instituição junto da tutela. A partir de meados da década
de 50, a procura dos cursos de enfermagem aumentou e este problema foi dissipando-se. Muito
embora, a procura era sobretudo pelo curso de auxiliares de enfermagem. Curso este que exigia habilitações literárias mais baixas (instrução primária) e que possibilitava a entrada no mercado de trabalho mais depressa, desvalorizando o curso de Enfermagem Geral.
O terceiro problema identificado nesta fase de instalação da escola prende-se com a inexistência de instalações condignas ao ensino da enfermagem. Primeiro a escola esteve a funcionar no
Dispensário de Puericultura Dr. Alfredo da Mota e, só em 1954, passou para um edifício próprio
que, de acordo com Ismael Martins, “viria a atenuar um pouco as carências das instalações não
sendo, no entanto, suficiente para as suprir” (1982:17). A partir do final da década de 50 procurava-se um edifício que correspondesse aos interesses de uma escola e uma atividade em
processo de afirmação e consolidação.
2. A fase da consolidação (1959-1972);
A partir do final da década de 50, já a formar enfermeiras/os num edifício remodelado para a
prática do ensino da enfermagem verifica-se que a procura em relação aos cursos ministrados
na escola aumentou, principalmente como já dissemos o curso de Auxiliares de Enfermagem.
Em 1963 a escola encontrou um edifício que respondia aos princípios necessários para um bom
funcionamento do ensino da enfermagem.

Conseguir este edifício, onde hoje [em 1982] continua a manter-se,
em condições de espaço bastante boas e com materiais minimamente
aceitáveis (se bem que em nada comparáveis às modernas escolas de
Enfermagem dos grandes centros…), conseguir o edifício, dizíamos,
foi outra grande e difícil vitória do seu fundador e diretor, só possível
pela sua inteligência, perspicácia, persistência e a enorme vontade de
servir os outros, o que nunca é demais repetir. (Martins, 1982: 21)
A partir de 1965 anunciavam-se novas oportunidades para o ensino da enfermagem em Portugal. O diploma de 1965 abria as portas para uma profunda transformação no ensino da enfermagem valorizando áreas do Saber que até aí estavam pouco presentes nos planos de estudo.
Porém, a escassez financeira continuou a marcar a vida da instituição impossibilitando a contratação do pessoal necessário ao bom funcionamento da escola. Até aqui, o ensino da enfermagem continuou a ser marcado principalmente pelos professores médicos, todavia nesta escola
aos poucos, e mediante as possibilidades económicas, surgiam ao longo da década de 60 mais
enfermeiros monitores afirmando-se perante os médicos. É nesta década que Leonel Pires de
Paula, entre outros, foram recrutados para a escola de enfermagem. Ismael Martins, antigo
aluno e professor da escola, recorda, a propósito do referido, um episódio:
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Eu saio de uma vigilância de estágio no velho hospital da misericórdia
de Castelo Branco, que era junto à escola, para falar com ele, porque
eu sabia as horas que ele ia mais ou menos à escola, e de alguma
maneira questionei-o e procurei “encostá-lo à parede”: “Sr. Diretor eu
não consigo dar conta de tantos estágios, temos de arranjar mais
gente para a escola porque os alunos são muitos”…e ele como era
muito inteligente e sabido nestas coisas, ele fumava, gostava de fumar, puxa por um maço de cigarros e diz-me assim: “Quer um cigarro
Ismael?” eu disse: “Não, sr. Director, obrigado!”. E continuei a insistir
na necessidade de mais pessoal. Ele volta outra vez: “Quer um cigarro
Ismael?”…Eu comecei a pensar “mas porque é que está a insistir nisto
se sabe que não fumo?”. E o Dr. Lopes Dias diz: “é que você está a
pedir-me monitores e eu não os tenho para lhos dar, está a pedir-me
ajudantes e não tenho, se quer um cigarro eu tenho para lhe dar se
quer ajudantes eu não tenho”. Portanto, era ele que dispunha. Ele
queria mas muitas vezes não podia6.
O diretor era uma peça central na organização económica da instituição escolar. De acordo com
a transcrição anterior um dos problemas da escola de Castelo Branco era a falta de recursos
financeiros para contratar mais professores ou monitores. De facto, a entrevistada Maria Augusta Magalhães, aluna na escola de enfermagem na década de 50 e professora mais tarde, confirma esta dificuldade dado que a sentiu durante a sua presença na escola como aluna,
nomeadamente durante os estágios. Ela refere: “não tínhamos ninguém a orientar-nos. Não
havia orientadores, como agora se diz, para o estágio, não tínhamos absolutamente nada (…)”7.
Os alunos eram deixados à sua própria responsabilidade, partindo do princípio que quem conseguia aprender na escola também conseguiria aplicar na prática.
Alguns dos problemas de natureza financeira foram aliviados em 1973, quando a escola de enfermagem de Castelo Branco, até aqui particular, passou a fazer parte da rede de escolas oficiais de enfermagem que se vinham implementando em Portugal.
3. A fase da oficialização (1973 - 1988);
Entre 1973 e 1988 a Escola de Enfermagem de Castelo Branco, agora de natureza oficial, viu a
sua designação alterada para Escola de Enfermagem do Dr. Lopes Dias. Foi empossada uma
comissão instaladora que tinha como objetivo gerir o processo de oficialização da escola. Esta
foi presidida ainda pelo próprio fundador da escola, Dr. José Lopes Dias, pela Enfermeira Delmina dos Anjos Moreira, diretora da Escola de Enfermagem Bissaya Barreto, e pelo administrador do Hospital da Misericórdia de Castelo Branco, Dr. João Marques Graça. Esta época foi
marcada pela tentativa de uma nova organização institucional aprovada pela tutela, embora
sem grandes implicações no caso da instituição em análise. Ismael Martins passou a gerir a escola no Portugal Democrático e foi, talvez, a figura de maior destaque desta instituição escolar
neste novo regime político. A escola continuou a reger-se por padrões “familiares” e por uma
relação de proximidade com a comunidade local e os seus estudantes. A partir do momento em
que a escola se adapta aos novos princípios democráticos e se resolvem alguns dos problemas
financeiros que assombravam o quotidiano institucional, recrutaram-se mais enfermeirosprofessores o que valorizou decisivamente o processo de consolidação da atividade profissional
em causa e o ensino da enfermagem.
Neste período, consideramos que existiam três grandes objetivos transversais a todas as escolas de enfermagem. O primeiro tem a ver com a necessidade de melhorar a imagem da enfermagem portuguesa e reforçar a sua identidade profissional, criando um estatuto profissional
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para os enfermeiros portugueses. O segundo, em articulação com o anterior, prende-se com a
possibilidade da enfermagem fazer parte do Sistema Educativo Nacional e concretamente do
subsistema de ensino superior politécnico português. A este propósito no primeiro Congresso
Nacional de Enfermagem, realizado em 1973, na cidade de Lisboa, Isaltina Goulart de Azevedo
assumia que o melhor caminho para a valorização da enfermagem era o da formação. Na escola de onde provinha, a Escola Ana Neri (primeira escola de enfermagem no Brasil) existia já
uma cultura muito forte que apostava não apenas em cursos de enfermagem, mas em cursos
de pós-graduação, defendendo-se á época a existência de mestrados e até doutoramentos por
alguns professores de enfermagem. Deste modo, concluía a sua intervenção chamando a atenção dos enfermeiros portugueses para a inclusão da enfermagem no nível de ensino superior
português. Refere-se a este assunto em jeito de repto:

Aos vossos apelos, aos vossos governantes, para obtenção do nível
superior para que se abram para vós as portas da Universidade Portuguesa, acrescentai, também um pedido desta modesta brasileira,
que elevastes tão alto com a generosidade do vosso convite. E, se estes apelos puderem atingir as autoridades do vosso país, para a resposta que desejais, eu me sentirei recompensada de um vida de
pelas, não menores do que as vossas pelos mesmos ideais8.
O reconhecimento da enfermagem como atividade profissional só poderia ser alcançado se
esta viesse a integrar o ensino superior. A autora tinha presente a noção de que o caminho de
uma formação especializada, ao mais alto nível, iria produzir uma reclassificação socioprofissional que se traduziria em recompensas simbólicas para o grupo e valorizaria o conhecimentobase da atividade (Abbott, 1988; Freidson, 1986). O terceiro elemento prende-se com os modelos de ensino da enfermagem evidenciando-se, no caso de Castelo Branco, uma enfermagem
humanizada, onde se prestava atenção ao Ser Humano e colocava-o no centro dos seus interesses de uma forma global (Henriques, 2012).
A Escola de Enfermagem de Castelo Branco esteve presente nos três Congressos Nacionais de
Enfermagem (1973; 1981; 1985). No primeiro congresso (1973) fez-se representar pela primeira monitora desta instituição Maria Branca Mourão Le Marchand Souchet. No segundo evento
(1981) esta instituição participou através do contributo do professores-enfermeiros António
Fernando Alves Marrucho, Leonel Pires de Paula e Maria Cesarina Morais. António Marrucho
integrou um grupo de trabalho que se debruçou sobre a importância da formação e do exercício
do enfermeiro em questões de saúde mental e psiquiatria9. Por fim, no terceiro congresso a
escola albicastrense fez-se representar pelo professor Leonel Pires de Paula e pelo seu diretor
Ismael Martins10.
No final da década de 80, do século XX, a enfermagem integrou o Sistema Educativo Nacional
e, consequentemente, o subsistema de ensino superior politécnico adquirindo, por esta via, um
maior reconhecimento social do Saber e do papel das escolas de enfermagem que se transformaram em Escolas Superiores de Enfermagem.
Considerações Finais
O retrato que acabamos de produzir sobre a Escola de Enfermagem de Castelo Branco apresenta as principais fases que caraterizaram a instituição desde o momento da sua fundação, em
1948, na sequência de reformas propostas pelo Estado Novo no ano anterior, até 1988 quando
a enfermagem foi integrada no ensino superior português. Este processo foi complexo e apenas
conseguido através de estratégias que as escolas de enfermagem e o grupo dos enfermeiros
conseguiram implementar. Numa primeira fase, submissa ao grupo profissional dos médicos,
mas gradualmente respondendo a interesses do Estado e da própria Sociedade, ajudou a promover um maior reconhecimento da atividade em Portugal. A escola albicastrense representa
as dificuldades presentes no quotidiano institucional, que podem bem ser o reflexo da comple-
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xidade e dificuldade da afirmação do grupo profissional dos enfermeiros portugueses. Entre
avanços e recuos as escolas e o ensino da enfermagem constituíram importantes pilares para a
afirmação do ensino da enfermagem e da enfermagem em Portugal como atividade reconhecida profissionalmente.
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Decreto-Lei nº 36219 de 10 de Abril de 1947.
A partir de 1958 é criado o Ministério da Saúde e da Assistência, passando a tutelar as escolas de enfermagem.
3
Decreto-Lei nº 36219 de 10 de Abril de 1947 (art.42).
4
Arquivo da Escola de Enfermagem de Castelo Branco (AEECB) – Estatutos da Escola de Enfermagem
de Castelo Branco (1948).
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A atribuição da pena de expulsão era sempre da competência do plenário, não podendo as secções decidir autonomamente sobre estes assuntos.
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Vd. Entrevista realizada ao Enfermeiro Ismael Martins, pp. 11 (Anexos) (Henriques, 2012).
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NOTAS INICIAIS: QUESTÕES DE MÉTODO
A primeira temática tratada pela I CEEP-SC – I Primeira Conferência Estadual do Ensino
Primário, 1927, ocorrida em Santa Catarina – desde a sua organização foi relacionada com as
questões de método de ensino.
Adriano Mosimann – Diretor do Grupo Escolar Luis Delfino e da Escola Complementar
anexa, localizados em Blumenau – inicia suas discussões referindo-se que não foi sem intuito
que “(...) o muito illustre professor Orestes Guimarães, preclaro Inspector Federal das Escolas
Subvencionadas deste Estado, collocou em primeiro logar a these” acerca do método analítico
do ensino da leitura composta por duas questões distintas, todavia, estreitamente articuladas:
“Quaes as vantagens do ensino da leitura pelo methodo anallytico? Pode esse methodo ser generalizado a todas as escolas estaduaes?”. Afirmava Mosimann que “o grande pedagogo, penso, procedeu assim na classificação das theses, porque visava dar a cada assumpto o logar que
pela importância lhe convem”. (SANTA CATHARINA, 1927, p. 177).
O nome de Orestes Guimarães relacionado aos métodos de ensino para as escolas primárias catarinenses é destacado ao longo da Primeira República brasileira. O mentor intelectual
das reformas da instrução pública de 1910/1913 – Orestes Guimarães –, antes mesmo de assumir a função de (re)organizar a instrução pública catarinense (1910), já defendia os preceitos
relativos aos métodos de ensino, relacionados com a postura didática e formação do professorado.
Orestes Guimarães esteve à frente do Colégio Municipal de Joinville, no Estado de Santa Catarina. Em seu relatório de 1909 declarou: “Todavia, resumindo todos os processos exarados no dito Programma, posso dizer que elles obedecem, com variantes de forma, ao processo
intuitivo1” (SANTA CATHARINA, 1909, p. 20).Na defesa dos processos intuitivos para a escola
primária, recomendava o plano a seguir:

Snrs. Professores. Recommendo-vos que no ensino das differentes
disciplinas obedeçais as instrucções seguintes: a) sempre que for
possivel, toda idéa nova deve ser objectivamente levada ao
conhecimento do alumno, aproveitando os mappas, quadros,
apparelho Level, espherar etc; b) nos exercicios de linguagem,
geographia, historia etc. não apresentar de uma vez muitas idéas
novas. A intensidade da attenção está na razão inversa da extensão
do assumpto; c) falar com clareza, de modo a fazer o alumno
entender que uma ou outra vez se reprisa um assumpto ou se repete
uma explicação; d) propor a questão a classe em geral e só depois
nomear quem a deve responder; e) tornar attractiva a exposição
procurando despertar a curiosidade; f) coordenar as idéas e os
racciocinios num encadeamento logico; g) não exigir do alumno muita
attenção de espirito, para evitar que o cansaço o impossibilite de
acompanhar a explicação; h) variar a ordem das perguntas fazendo o
alumno perceber que se acha exposto a ser chamado; i) corrigir ou
completar uma resposta deficiente; j) variar os methodos de
exposição; k) expor com variedade e clareza o assumpto que for lido,
seja elle qual fôr, e pedir resposta aos alumno. (SANTA CATHARINA,
1909, p. 21).
Em sua atuação como reformador da instrução pública catarinense (1910), Orestes
Guimarães continuou a confiar em suas argumentações em relação aos processos intuitivos a
serem empregados, naquele momento, em todas as escolas primárias públicas.
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As questões relativas aos métodos, aliada à formação dos professores, representaram
os alicerces da reforma educacional paulista ocorrida a partir de 1890 (SOUZA, 1998). Esta autora salienta que, no Brasil, a influência do movimento de renovação pedagógica e os projetos
de modernização das instituições e da sociedade brasileira incluíram em suas discussões as pretensões educativas correspondentes. Dentre elas, o método de ensino esteve no bojo das reflexões.
Fiori (1991, p. 94) observa que Orestes e sua esposa, a professora Cacilda Guimarães, em 1911, foram responsáveis pela difusão do método analítico2 de alfabetização no Estado de Santa Catarina. Segundo a autora, Cacilda adquiriu o conhecimento sobre o método,
quando ainda morava em São Paulo, com miss Márcia Browne, que atuou na reforma de ensino, concretizada, naquele Estado, por influência de Bernardino de Campos, em 1893.
É possível avaliar pelas fontes consultadas que reformar o ensino em Santa Catarina, no
interior da primeira grande reforma da instrução pública de 1910, era fazer referências a mudanças de hábitos, novas posturas e concepções que deveriam ser incorporadas e apropriadas
pelos professores, advindas pela compreensão e aplicação de novos métodos de ensino. Contratados pelo Estado, Orestes e Cacilda Guimarães e mais seis professores paulistas, realizaram
diversas intervenções, diretamente na realidade escolar, aplicando aulas-modelo, concebidas
pelo novo método.
O governador Vidal Ramos observou que, acerca da nova metodologia, “em diversos
grupos, em presença dos respectivos directores e professores, 2.252 aulas” foram ministradas,
pela equipe de professores citados, acerca dos novos métodos de ensino (SANTA CATHARINA,
1914a, p. 149).
Também os regulamentos da instrução pública de (SANTA CATHARINA 1911b; 1914b),
organizados sob a orientação de Orestes Guimarães, traziam a prescrição para os professores
que atuavam em escolas isoladas que ficavam a menos de 18 quilômetros de distância de qualquer grupo escolar, de serem eles obrigados a frequentá-lo uma vez por mês para observarem
o método a ser seguido, uma vez que se tinha como pressuposto que a passagem dos professores Orestes e Cacilda, teria esclarecido os modos de proceder dentro dos novos moldes do
método a ser seguido.
Todavia, como as questões de método reverberam em décadas posteriores, como as
propostas pelo próprio Orestes Guimarães na these de número da I CEEP-SC (1927), é possível
questionar: Essas aulas-modelo foram apreendidas mais como um modelo de aula a seguir e
menos pela apropriação do método que se pretendia instaurar?
Ainda que não se tenha a resposta geral e definitiva da questão acima, pode-se assegurar que as discussões acerca dos métodos de ensino, em Santa Catarina, não se esgotaram pelo simples fato de se intencionar este ou aquele método, a partir das prescrições dos
regulamentos, programas de ensino e/ou regimentos dos grupos escolares e, tampouco, pela
aplicação de diversas aulas demonstrativas nos moldes do método pretendido, orientados por
Orestes e Cacilda Guimarães.
Se esta fosse a realidade, em um discurso proferido, Adolpho Konder (SANTA CATHARINA, 1926), governador catarinense, não traria aspectos relevantes que, no seu entendimento, precisavam ser modificados acerca da visão “moderna” de educação, fazendo referências às
escolas e seus métodos de ensino.
Dentre as prioridades defendidas por esse dirigente do Estado, incluía a “aplicação de
methodos modernos de cultura”. Nesse sentido, Adolpho Konder (SANTA CATHARINA, 1926)
faz menção às ideias de Froebel e Pestalozzi e afirma que após estes, outros educacionistas3
abriram clareira aos métodos da pedagogia moderna. Seu pronunciamento estava articulado
com as intenções de se organizar um espaço para tratar desses assuntos. O espaço sinalizado
pelo governador dizia respeito a I CEEP-SC (1927).
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Relativo aos métodos, nas explicações iniciais dos Anais da conferência (I CEEP-SC,
1927) citada, afirmava-se que se tratava também de tentar preencher lacunas e suprimir demasias que, “ao invés de tornar práticos e efficientes methodos de ensino, dificultam a processuação dos mesmos”.
A these oficial de número 1 da I CEEP-SC, sobre o método analítico do ensino de leitura – Quaes as vantagens do ensino da leitura pelo methodo anallytico? Pode esse methodo
ser generalizado a todas as escolas estaduaes? –, foi proposta por Orestes Guimarães, como já
exposto, e abordada por outros conferencistas. Destaca-se que foi a temática que mais volume
apresentou em número de theses propostas para análise e discussão.
MÉTODO ANALÍTICO DE ENSINO: “A CHAVE DE OURO QUE ABRE AS PORTAS DA SCIENCIA4”
Aceitaram tratar do tema proposto por Orestes Guimarães nove conferencistas. Na qualidade de professores (alguns na função de diretores de grupos escolares) apresentaram, segundo registros nos Anais da I CEEP-SC, as theses do número onze ao dezenove: Adriano
Mosimann (these n.11), Marcílio Dias de Santiago (these n.12), Beatriz de Souza Brito (these
n.13), Floscula de Queiroz Santos (these n.14), Herminio Heusi da Silva (these n.15), Eugenia
Gonzaga de Moura Coutinho (these n.16), José Pontes (these n.17), Germano Lauer5 (these
n.18), Fernando Steinhauer6 (these n.19).
Pode-se pensar em consonância com Serinelli (2010, p. 253), que a adesão por parte
dos conferencistas citados acima, representa um “microclima que caracteriza um microcosmo
particular” sob a influência de Orestes Guimarães, além de pensar neste intelectual como um
“inspirador” que unia um grupo de professores.
O debate em torno da temática percorreu duas questões centrais: Quais seriam as vantagens do ensino da leitura pelo método analítico? Este poderia ser generalizado a todas as escolas estaduais, fossem elas escolas isoladas urbanas e/ou rurais ou grupos escolares?
A eficácia do método em questão era analisada contrapondo-se ao que se denominava
de método sintético (ABC, silábico, fonético), cuja concepção central para a aplicação é iniciar
das partes (letras, sílabas, fonemas) para o todo (palavras e sentenças).
De acordo com a Enciclopédia de la Educación Moderna (1946)7, o método analítico de
leitura, principia pelo todo – palavra ou oração/sentença – para depois estudar os componentes
fonéticos das palavras. Este método quando inicia por palavras, pode ser denominado de “método de palavras geradoras ou normais” ou popularmente método da palavração. Quando inicia
por orações, chama-se “método de sentenças”, ou método da sentenciação.
O método analítico de leitura e escrita – sendo oriundo dos processos intuitivos – também pretendia deslocar a aprendizagem do foco único da transmissão e repetição para o da
observação e participação ativa das crianças. Assim, a repercussão do método analítico de leitura e escrita e a relação dele com a educabilidade das crianças nas escolas primárias, também
estiveram relacionadas às ideias sobre o ensino intuitivo.
A primeira these (n. 11) a figurar nos Anais da I CEEP-SC foi de Adriano Mosimann. O
autor fundamentava que o ensino da leitura e, na sequência o da escrita, não poderia se limitar
à arte de reconhecer e pronunciar as palavras escritas, sabendo pronunciá-las corretamente,
sem assimilar o sentido contido nas palavras escritas e, isto, o método sintético não permitiria.
Para o autor somente o método analítico possibilitava a expressão pela leitura do pensamento e
sentimento das palavras apreendidas.
Beatriz de Souza Brito (these n. 13) qualificava o método sintético como “methodo rotineiro de soletração que acarretava prejuizos de habitos e tempo, alem da sua fastidiosa monotonia de uma cantilena de letras e syllabas fora de todo elegancia e vivacidade”. Ainda, para se
ensinar nesta concepção, o aluno levaria um ano ou até mais para aprender a ler, enquanto
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que “uma criança intelligente e aplicada” poderia aprender rapidamente em quatro ou cinco
meses com o método analítico. (SANTA CATHARINA, 1927, p. 198). Mas, caso a criança com
sete anos que por alguma “anomalia physica ou intellectual” não pudesse aprender em alguns
meses, certamente o aprenderia ao curso de um ano. O que, segundo Beatriz de Souza Brito,
não aconteceria por meio dos processos sintéticos.
Outra forma de referendar o método analítico por Beatriz foi o destaque dado à “Cartilha do professor Mariano de Oliveira8” que, segundo ela, era baseada nesse método e vinha
produzindo bons resultados onde os professores processavam o ensino das primeiras letras utilizando como base esta cartilha. (SANTA CATHARINA, 1927, p. 201).
Na acepção de José Pontes (these n. 17) o método sintético se pautava pela “abstração
e incompreensibilidade que são as letras do alphabeto, inteiramente desconhecida da criança
em idade escolar”, onde as lições são sempre repetidas e “todos os dias está o professor a martelar: a, b, c, d, etc ...”
Além dos alicerces apoiados na contraposição entre os métodos analítico e sintético,
apregoava-se nas theses a orientação fundada nas ideias de grandes pedagogos – segundo
menções dos conferencistas – ou da moderna pedagogia advindas dos processos intuitivos ou
da educação dos sentidos, apoiados na ciência da psicologia para defesa de que o método mais
indicado era o analítico.
Para explicitar sobre as vantagens do ensino da leitura pelo método analítico, Adriano
Mosimann (these n. 11) afirmou que era “(...) difícil persuadir o reclame das reas vantagens
deste methodo, porque essas só podem ser explicadas á luz da Psycologia, sciencia quase desconhecida em nosso meio” (SANTA CATHARINA, 1927, p. 178).
Dentre as referências Mosimann citava Emerson E. White9 o qual denominava o autor
de A Arte de Ensinar todos os métodos de leitura. Alertava que “a Pedagogia moderna, estribada em dados seguros da Psycologia Infantil, condemna, com razão o emprego de todo e qualquer methodo synthetico, no primeiro anno preliminar” (SANTA CATHARINA, 1927, p. 180).
Trazer as discussões acerca dos processos analíticos para Beatriz de Souza Brito (these
n. 13) era render-se aos mestres e pedagogos que sem temor às críticas, colocavam em evidência várias “(...) disciplinas cujos processos intuitivos approvados e usados com avantajados
resultados”. Dentre eles a professora citou o grande pedagogo Calkins10 (SANTA CATHARINA,
1927, p. 197).
Entretanto, nem todos os conferencistas se rendiam completamente aos propósitos do
método analítico. A these n. 12, elaborada por Marcílio Dias de Santiago tratou com algumas
ressalvas o método analítico e observava que não se atreveria a combatê-lo incondicionalmente, pois para tal era “(...) mister penetrar a fundo os emaranhados princípios psichologicos de
que se socorrem os propugnadores do méthodo” que, segundo ele, explicavam de modo competente as exigências do “espírito infantil” (SANTA CATHARINA, 1927, p. 194).
Com certa resistência também se posicionou Eugenia Gonzaga de Moura Coutinho
(these n. 16), acerca do método analítico. Entretanto, se mostrou acorde com outros conferencistas que admitiram que a maioria dos pedagogos modernos defendia o método analítico como
o mais apropriado de ser seguido.
As theses citadas vinculavam-se a confirmar o que observava José Pontes (these n. 17)
na definição do “(...) methodo analytico é um methodo scientífico”. Esta cientificidade era esclarecida sobretudo pela psicologia e por aquilo que era próprio e específico ao método analítico.
Os fundados estudos da criança sob o ponto de vista psicológico, contido nas theses de
José Pontes e de Adriano Mosimann, confirmavam que a mesma adquiria todos os seus conhecimentos acerca do mundo exterior, por intermédio dos sentidos. Para os autores não bastaria
instruir as crianças, repassando a elas os conteúdos relacionados ao ensino da leitura e da es-
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crita, fosse somente isto, poderia ser feito pelo método em reprovação – o sintético. Era necessário educar os sentidos das crianças pela aplicação do método defendido por eles.
Mosimann acastelava, sobretudo, o método analítico da sentenciação, apoiado em autores – F. P. Bittencourt11 e E. Rayot12 – onde a pedagogia e a psicologia se faziam presentes como elementos da discussão.
Na aplicação do método analítico da sentenciação, Mosimann argumentava que na Primeira Fase (Palestras) o professor deveria se utilizar de estampas (figuras, desenhos) e objetos
que despertasse a atenção das crianças pelo colorido, forma, tamanho, etc para exercitar os
sentidos dos alunos. Para efeito, o professor mostraria uma estampa aos alunos e perguntaria o
que ela representa. Fazendo uso do sentido da visão o aluno responderia, ao passo que o professor faria o registro no quadro e o aluno vê que o giz diz a mesma sentença – daí o método
da sentenciação – que ele pronunciou. No próximo passo, o aluno lê (repete) a sentença e utiliza a visão e o tato (pelo movimento da boca), ao mesmo tempo, que ouve seus colegas lerem
(sentido da audição). Em seguida, o aluno escreve (copia) utilizando novamente a visão e o
tato.
Asseverava Mosimann, dialogando com M. Bomfim13, que o engendramento citado e a
impressão repetida das imagens – pela visão, audição e tato – no cérebro da criança pretendia
fazer com que ela retivesse, sem esforço ou esforço quase nulo, a aprendizagem pretendida.
Isto seria de grande importância, “(...) visto que a criança de 7-8 anos annos de idade não ser
capaz de grande esforço mental, sem ficar cansada”. (SANTA CATHARINA, 1927, p. 185).
O autor – Adriano Mosimann – recorria, segundo ele, a ilustrados professores do Estado
de São Paulo para defesa do método analítico, onde estes haviam realizado investimentos interessantes com resultados bastante significativos. Dentre eles figuravam Arnaldo Barreto14 e
Theodoro Moraes15 cujas obras didáticas eram referências para aplicação do método analítico,
afirmava o propositor.
Outro modo bem pontual encontrado por Adriano Mosimann (these n. 11)e Beatriz de
Souza Brito (these n. 13) para legitimar suas propostas e articular seus discursos foi referendada na experiência e propriedade de conhecimento no assunto, atribuída com admiração a Orestes Guimarães.
Mosimann (SANTA CATHARINA, 1927, p. 177) logo de início em sua exposição citava o
ato “(...) do muito illustre professor Orestes Guimarães” que priorizou tão importante temática
a ser tratada na I CEEP-SC, onde as orientações acerca do método analítico pelo referendado
serviu como referencial para a composição da these apresentada.
Beatriz de Souza Brito fez sua defesa ao método analítico, declarando sua filiação aos
empreendimentos de Guimarães quando ainda em 1910 – no interior da Reforma da Instrução
Pública, articulada por ele – ela foi indicada para assumir o primeiro ano no Grupo Escolar Lauro Müller, localizado na capital catarinense. Afirmava a autora que, “(...) depois de ter praticado
3 meses, o alludido methodo com a competente professora Cacilda Guimarães” – esposa de
Orestes – passou a aplicá-lo com êxito ao longo de cinco anos como professora do citado grupo
escolar. Para Beatriz era incontestavelmente o mais rápido e proveitoso método (SANTA CATHARINA, 1927, p. 198).
A conferencista citada e ainda outros participantes, pautavam-se em sua prática como
docente para defender ou reprovar o método em debate. Esta forma argumentativa que ora
serviu para exaltar as vantagens ora para descrever a ineficiência do método posto em revista,
foi amparada pela prática direta dos processos analíticos contrapostos aos sintéticos, experienciados pelos propositores.
Em juízo da própria experiência é que Eugenia Gonzaga de Moura Coutinho (these n.
16) apregoava as vantagens do método analítico por ela empregado durante oito anos de magistério primário em grupo escolar. Método o qual ela assinalava com inegável superioridade
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em relação a qualquer outro. Destacava-o como “um processo salutar que habilita a uma leitura
expressiva, e desenvolvendo ao mesmo tempo o espírito infantil, formando assim a base de sua
educação mental”. (SANTA CATHARINA, 1927, p. 207).
Assegurar as vantagens do método analítico por meio da prática desenvolvida não era
atributo somente de quem lecionava em grupos escolares. As investidas – não plenamente vitoriosas – do professor Herminio Heusi da Silva (these n. 15), desmitificam que o método analítico, grosso modo, comparecia somente no contexto dos grupos escolares.
Hermínio Heusi da Silva – diretor do Grupo Escolar Jerônimo Coelho – descreveu (these
n. 15) sua atuação em uma escola isolada ao longo de quatro anos, onde, nos primeiros meses,
investiu no método analítico tendo de retomar o sintético, pois sua experiência era limitada no
primeiro e, além disso, as famílias, em casa, auxiliavam as crianças no processo da silabação.
Isto, segundo ele, causava certo descompasso entre o que se propunha na escola. Inclinava a
defender que de um modo geral os alunos que aprendiam com o “(...) methodo analytico, ao
fazerem um pequeno dictado vacilam um pouco, ao passo que os do processo da syllabação
desde as primeiras lições, encontram facilidade em escrever qualquer palavra”. (SANTA CATHARINA, 1927, p. 205). Assegurava que só veio a colher resultados satisfatórios quando trocou de método, voltando aos ditames da silabação.
Ao assumir a direção de um grupo escolar, o professor Herminio disse ter encontrado
três classes de primeiro ano, onde em uma delas a professora trabalhava com o método sintético e nas outras duas era aplicado o analítico. A título de experiência, ele resolveu realizar um
ditado de sentenças com os alunos das três classes, obtendo como resultado que os alunos
submetidos aos processos da silabação escreveram com desembaraço e rapidez e tinham melhor ortografia do que os demais.
Para a professora Flóscula de Queiros Santos (these n. 14), diretora de grupo escolar, o
método analítico só daria resultados positivos se aplicado por professores que tivessem “exacta
compreensão desse methodo e da sua profissão de educador”, caso contrário seria um desastre, o que para ela não ocorreria com o “methodo da syllabação que é muito mais aproveitável
e racional”. Afirmava ainda que os “collegas que fazem do magistério um meio de vida, darão
menos prejuízo a instrucção porque a crianca quase por si só apprende, servindo-lhes tais professores simplesmente de um fraco guia”. (SANTA CTHARINA, 1927, p. 203).
Entretanto, deve-se ter em conta que adotar o método analítico como fundamento da
prática docente não poderia ser pensado somente em termos de resultados finais, mas sim em
termos de processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E como processo, o método sintético era tido como não apropriado aos novos conhecimentos científicos acerca do desenvolvimento infantil que priorizavam a compreensão e ação da criança, pelos sentidos, e não apenas
a memorização passiva de letras e sílabas.
NOTAS FINAIS
As estratégias (DE CERTEAU, 1994) que compunham os discursos, em defesa do método analítico na I CEEP-SC, eram orientadas pelos ditames do que se defendia cientificamente,
encontrando a psicologia como determinante para compor o campo da pedagogia. Percebem-se
estratégias apoiadas na adesão e admiração aos intentos de Orestes Guimarães como também
no sentido de apropriação das ideias advindas de autores brasileiros e de outros países, tidos
como referências pelos proponentes das theses, isto tanto em simpatia ou resistência ao método analítico.
Outro elemento de apoio aos discursos pode ser lido por meio da própria prática dos
conferencistas ou do que haviam observado diretamente nas escolas pela aplicação dos dois
métodos contrapostos: o analítico e o sintético.
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Em termos gerais, as theses encaminhadas a I CEEP-SC aqui analisadas apontavam o
método analítico como válido, porém distinguiam-se em particularidades das vantagens da aplicação e generalização do mesmo, onde ainda, algumas theses lançaram duras críticas ao emprego dele. Adriano Mosimann, Beatriz de Souza Brito e José Pontes, o defendiam como o
método mais perfeito com possibilidade de aplicá-lo nas escolas primárias catarinenses, praticamente, sem restrições. Eugenia Gonzaga de Moura Coutinho atribuía grandes vantagens ao
método analítico, fazendo algumas ressalvas quanto à aplicação dos mesmos nas escolas rurais
por não possuir experiência neste tipo de escola. Herminio Heusi da Silva oscilava entre os dois
posicionamentos: ora defendia o método analítico ora os processos sintéticos da silabação.
Marcílio Dias de Santiago e Flóscula de Queiros Santos reconheciam a propriedade do método
analítico, mas optavam pelos processos sintéticos, uma vez que a eficácia estaria ligada ao conhecimento dos professores na outra concepção e não se poderia confiar nisso, naquele momento.
Vale esclarecer que entre os proponentes desta temática, até mesmo os que afiançavam o método analítico como o mais apropriado, todos foram unânimes em afirmar que as vantagens e generalização estavam ligadas ou mesmo impossibilitadas pelo (des)preparo e
(des)conhecimento da concepção dessa metodologia pelo professorado.
Mudar hábitos e concepções dos professores em relação aos aspectos renovadores da
escola mostrava-se tarefa deveras desafiadora no que tangia à apropriação do método defendido como contributo aos propósitos estabelecidos.
As discussões colocadas aqui levam a considerar a I CEEP-SC no diálogo com as observações de Sirinelli (2010) quando ele alerta que o fato de haver um sentimento de pertencimento, da ocupação de um lugar e ideias comuns, conexões interpessoais, não significa
homogeneidade total, pois também as cisões, sentimentos de hostilidade e, até mesmo, rivalidade povoavam os lugares que se estabelecem como estruturas de sociabilidade.
Os conferencistas da I CEEP-SC mostraram-se distintos em alguns pontos da análise
feita. No entanto, há uma questão que perpassou todas as theses relacionadas à temática do
método, construindo uma linguagem comum. Esta refere-se, incontestavelmente, à postura dos
professores que faziam ou viessem a fazer uso do método analítico como ponto crucial para o
êxito da aplicação de mesmo.
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No Brasil, a discussão sobre o método intuitivo ganhou destaque no final do século XIX e nas décadas
iniciais do século XX. Lourenço Filho (1930, p. 97) discorre acerca das idéias de Pestalozzi quanto ao
ensino intuitivo. Segundo o autor, o sistema pestalozziano pode ser reduzido aos seguintes postulados: 1)
A intuição é o fundamento da instrucção; 2) A intuição é fácil na creança, pela extraordinária actividade
de sua vida imaginativa e emotiva; 3) A linguagem deve ligar-se á intuição; 4) O momento do aprendizado não é o da critica e o do raciocínio; 5) Em cada ramo do ensino deve-se começar pelos elementos mais
simples e seguir gradualmente o desenvolvimento da creança, isto é, em séries psychologicamente encadeadas; 6) Deve-se insistir por muito tempo em cada parte do ensino, para que a creança a adquira perfeitamente; 7) O ensino deve seguir a ordem de desenvolvimento natural, não a da exposição synthetica; 8)
A individualidade da creança é sagrada; 9) O principal objetivo do ensino elementar não é o de dar conhecimentos, mas o desenvolver e augmentar as forças da intelligencia; 10) Ao saber, deve-se juntar o
poder, ao conhecimento theorico, a habilidade pratica; 11) As relações entre os alumnos e os mestres,
devem cimentar-se no affeto; 12) A instrucçào propriamente dita deve subordinar-se ao fim superior da
educação.
2
Vale destacar que as fontes consultadas nesta pesquisa não apresentam referências específicas quanto
à aplicação do método analítico de alfabetização por Orestes e Cacilda Guimarães, mas sim, que eles
difundiram novos métodos de ensino no Estado. Mas, é possível que tenham realizado esta ação, pois a
reformulação do regulamento da instrução pública de ensino de 1911 para o de 1914, contou com a
orientação de Orestes Guimarães, na ocasião, Inspetor Geral do Ensino e responsável pela reforma. Daquela reorganização, derivam os programas de ensino para as escolas isoladas e grupos escolares catarinenses. O programa de ensino destas últimas escolas traz a descrição e aplicação detalhada do método
analítico de leitura e escrita.
3
Educacionistas é o termo utilizado pelo Governador em seu discurso.
4
Expressão empregada em uma das theses da I CEEP/SC.
5
Sua these foi genérica, onde fez pequenas considerações acerca de todas as temáticas da I CEEP-SC
não centrando nenhuma delas, motivo este porque não será aqui tomada como análise.
6
Esta these foi anunciada como parte desta comissão de análise, porém nos Anais não comparece seu
registro.
7
Esta obra com o título original em Inglês The Cyclopedia of The Modern Education, de autoria de Harry
N. Rivlin e Herbert Schlueer, fora traduzida por Carlos Luzuriaga e Lorenzo Luzuriaga. Buenos Aires: Losada, 1956.
8
OLIVEIRA, Mariano de. Nova cartilha analytico-synthética. São Paulo: Melhoramentos. 1. ed. São
Paulo: Weisflog & Irmãos [Melhoramentos], 1916.
9
WHITE, Emerson E. A Arte de Ensinar. Um Manual para mestres, alunos e para todos que se interessem pelo verdadeiro ensino da mocidade. Vertido do inglês por Carlos Escobar, a convite do Exmo. Sr.
Dr. Oscar Thompsom, Diretor Geral do Ensino em São Paulo, (Brasil). São Paulo, Siqueira Nagel & Comp.,
1911.
10
Pode-se afirmar que para a “(...) obra de consolidação do ensino intuitivo, nos Estados Unidos a obra de
Calkins veio a ter papel decisivo. Mestre primário por alguns anos, e depois diretor de escola no interior
de Nova York , transfere-se para a cidade em 1846 para aí dedicar-se a propaganda da renovação didática”. In. LOURENÇO FILHO, E. B. A pedagogia de Rui Barbosa. 4. Ed. (revista e ampliada). BrasíliaDF: INEP/EMEC, 2011.
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Introdução
As Escolas Complementar e Normal Primária de Piracicaba foram referenciais
civilizatórios na formação de professores no interior paulista do Brasil, final do século XIX e
início do XX. E como tais constituíram-se por indivíduos interdependentes, dentre eles o pessoal
administrativo, docentes e alunos.
A proposta aqui é identificar, a partir da legislação, os deveres dos indivíduos
envolvidos numa especifica figuração para formar professores. Assumiu-se a ideia de que ao
apresentar os comportamentos esperados a determinados grupos de pessoas é possível
dimensionar padrões de civilidade exigidos no contexto da instituição escolar.
O período delimitado entre 1897 e 1911, justifica seu início pela instalação em 1897 da
Escola Complementar de Piracicaba e seu término em razão da sua transformação em Escola
Normal Primária, implicando em diferentes dispositivos normativos.
Os procedimentos teórico-metodológicos recaíram sobre a proposta de Norbert Elias,
em particular a Sociologia Figuracional e a Teoria dos Processos Civilizadores. O constructo
teórico de Elias apresenta diversos conceitos como os de civilização, habitus, poder,
individualização, estado, processos sociais e figurações sociais. De início dois merecem
destaque aqui: civilização e figuração social.
Elias (1994) considera que o sentido de civilização não é o mesmo para diferentes
nações, pois, como princípio explicativo, o conceito depende da forma na qual os homens
afirmam a autoconsciência de si nas relações em sociedade. A civilização implica em uma
dinâmica entre a formação da vida social e a formação da estrutura da personalidade do
indivíduo.
Figuração pode ser entendida como espaços-tempos sociais e simbólicos, como
organização de grupos ou indivíduos interdependentes e mutuamente influenciáveis, e expressa
um processo no qual as pessoas inter-relacionadas interferem de maneira a formar uma
estrutura entrelaçada de numerosas propriedades emergentes, tais como: relações de poder,
eixos de tensão, instituições, nações, dentre outras (ELIAS, 1980. p. 140-145). O conceito de
figuração possibilita entender indivíduo e sociedade, indivíduo e grupo e indivíduo e instituição,
não como coisas duais, atomizadas e completamente livres sem relações, pelo contrário, as
pessoas e as estruturas sociais são e estão interdependentes, devendo ser compreendidas
como tais.
Para elaboração do texto as fontes históricas centrais são o Regimento Interno das
Escolas Complementares, sob o Decreto n. 400, de 6 de novembro de 1896, e o Regulamento
das Escolas Normais Primárias, sob a Lei n. 1.311, de 2 de janeiro de 1912. As fontes
complementares são ofícios de diretores e anuários de ensino.

As escolas piracicabanas
Instalada em 1897, a Escola Complementar de Piracicaba recebeu no tempo diferentes
denominações: Escola Normal Primária, em 1911, Escola Normal em 1921 e Escola “Sud
Mennucci” em 1945. Atualmente a instituição é denominada como Escola Estadual “Sud
Mennucci”, ou, ainda, no imaginário social piracicabano, como “Sud”.
A Escola Complementar de Piracicaba surgiu num contexto que para solucionar o
problema de falta de professores o governo republicano paulista converteu as escolas
complementares em institutos pedagógicos destinados à formação de professores preliminares.
O Projeto de Lei n. 61 de 1895, conformando a Lei n. 374, de 3 de setembro de 1895, previu
em seu artigo 1º, parágrafo único: “Os alunos que concluírem o curso complementar e tiverem
um ano de prática de ensino, cursado nas escolas-modelo do Estado, poderão, na forma da lei,
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ser nomeados professores preliminares com as mesmas vantagens concedidas aos diplomados
pela Escola Normal”.
Desse modo, o Estado Paulista formou professores até 1911 em quatro escolas
complementares e em uma escola normal, a partir de 1911 em escolas normais primárias e
normais secundárias (TANURI, 1979; MONARCHA, 1999; NERY, 2010; HONORATO, 2011).
Depreende-se que até 1921 existiram dois modelos interdependentes voltados à preparação de
professores.
Por sua vez a Escola Complementar de Piracicaba constituíra-se em uma figuração de
indivíduos voltada à preparação de professores, a qual estenderia à população local o
imaginário de sociedade civilizada que valorizava o modo de vida conectado aos costumes de
uma época vindoura a se efetivar socialmente: escolaridade, profissão, trabalho livre, comércio,
mercado, técnicas de plantio, práticas de lazer, culto ao civismo, atividades culturais, redução
do analfabetismo, eleições para os cargos públicos, industrialização, etc..
A gênese social da Escola de Piracicaba indica que tal instituição simbolizou para
sociedade um diferente padrão de civilidade para produção de comportamentos dos indivíduos
escolarizados. Para tanto, as questões civilizadoras deveriam, no mínimo, perpassar as
figurações na Escola, por isso era fundamental idealizar comportamentos ao pessoal
administrativo, ao pessoal docente e aos alunos. Vejamos o que se esperava para os grupos de
indivíduos que compunham a Escola de Piracicaba.

Comportamentos esperados ao pessoal administrativo
O pessoal administrativo regimentalmente até 1911 foi composto por um diretor, um
auxiliar de diretor, um amanuense-bibliotecário, um porteiro, dois serventes, uma para sessão
feminina e outro para a masculina. Após 1911 acresce a esse grupo a participação de uma
professora-inspetora, dois contínuos e um secretário-bibliotecário.
O cargo de diretor representava a função de maior gradiente de poder na figuração
escolar. O primeiro a dirigir a Escola Complementar de Piracicaba foi Antônio Alves Aranha. Ele
organizou a instalação do estabelecimento em 1897 e permaneceu no cargo até 1903, quando
recebeu a incumbência de instalar a Escola Complementar de Campinas.
O segundo diretor, Lino Vidal de Mendonça, ocupou o interinamente o cargo, entre
fevereiro e agosto de 1903,1 quando oficiou o Secretário de Estado dos Negócios do Interior e
Justiça, Bento Bueno, solicitando afastamento em razão do acréscimo de trabalho. Entre
agosto2 e outubro de 1903, Rogério da Silva Lacaz, assumiu interinamente em decorrência de
novo afastamento de Lino Vidal de Mendonça.3
O próximo diretor efetivo, Honorato Faustino de Oliveira, assumiu em junho de 19044 e
exerceu a função por 24 anos; maio de 1928, assumiu Lourival José Pereira de Queiroz.5
O cargo de direção representava o controle da função educativa, a qual se afastava da
família patriarcal, do preceptor e do mestre-escola. Com efeito, na escola complementar e/ou
normal, o diretor simbolizava o Estado no tocante ao funcionamento da instituição de formação
de professores. A construção de sua identidade profissional dependia das relações sociais
pautadas nos princípios da administração pública burocrática e demandas pessoais e políticas.
O cargo era de livre nomeação do governo, entretanto, deveria ser ocupado por
professores habilitados em escolas normais. Por conseguinte, as nomeações consideravam a
capacidade de administrativa e pedagógica do indicado além das demandas políticas dos
governantes.
O diretor liderava as relações, reivindicações e interlocuções entre os indivíduos da
escola e o governo de Estado. A responsabilidade do diretor estendia-se a todos os assuntos e
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negócios do estabelecimento, aos termos das disposições da legislação da instrução pública e
das ordens do governo estadual, dentre as quais se destacam as seguintes:

1- Abrir e encerrar diariamente o “ponto” do pessoal da escola.
2- Abonar até o numero de três, mensalmente, as faltas do referido
pessoal.
3- Assinar depois de conferidas com o livro do “ponto” as folhas
mensais do pagamento.
4- Impor ao pessoal da escola as penas em que incorrer e forem da
sua competência.
5- Instaurar ex-ofício processos disciplinares nas infrações cujo
julgamento não for de sua competência.
6- Contratar serventes e despedi-los quando a conveniência o exigir.
7- Ordenar as despesas autorizadas.
8- Tomar as medidas urgentes, que não tiverem sido previstas por
este regimento, e não importarem acréscimos da despesa orçada,
solicitando aprovação do governo.
9- Rubricar todos os livros de escrituração da escola.
10- Fornecer todos os dados relativos às despesas anuais da escola
para base do orçamento que a ela incumba.
11- Observar e fazer cumprir as disposições regulamentares e deste
regimento.
12- Exercer a inspeção geral da escola e principalmente do ensino.
13- Oferecer anualmente, findos os trabalhos do ano letivo, um
relatório minucioso sobre todo o movimento da escola durante o ano,
principalmente sobre o modo porque nela se houver distribuído o
ensino, acompanhando-o dos quadros explicativos necessários e de
todos os subsídios para a estatística escolar. (DECRETO n. 400, de 6
de novembro de 1896 – artigo n. 39).
A regulamentação das Escolas Normais Primárias do Estado aumentou a atividades da
direção:

14 - Tomar conhecimento das folhas dos alunos e resolver
sobre as eliminações de que trata o artigo 9º, mandando o
amanuense lavrar os respectivos termos;
15 - julgar os exames de suficiência e os parciais;
16 - Nomear comissões examinadoras para todos os exames
que se efetuarem na Escola;
17 - Oferecer, anualmente, até o dia 15 de Janeiro, um
relatório minucioso. (Lei n. 1.311, 2 de janeiro de 1912 – artigo
61).
Ao diretor competia organizar, administrar, orientar, contratar, controlar, fiscalizar e
informar. Como administrador escolar cabia-lhe garantir a ordem disciplinar, o desempenho
pedagógico e o empenho rígido das finanças públicas na admissão de pessoal, aquisição de
materiais e reformas do prédio escolar.
Por meio de relatórios, ofícios e comunicados o diretor explicitava aos órgãos do
governo de Estado a natureza das atividades do estabelecimento e ao mesmo tempo em que
alimentava sua fonte de poder junto aos estratos superiores burocráticos e políticos. O

CD-ROM DE ATAS | 2379 | COLUBHE 2012

reconhecimento do poder do diretor decorre da sua moralidade, civilidade e olhar da sociedade
local.
Em Piracicaba o diretor participava de atos públicos, convidava a “boa sociedade” para
os cerimoniais escolares, publicava textos e informes nos jornais locais, enfim, como autoridade
máxima do ensino, integrava o grupo de notáveis da cidade juntamente com políticos,
articulistas, artistas, advogados, vigários, pastores, fazendeiros, empresários, banqueiros, entre
outros.
Ainda, a composição de um grupo administrativo previa a contratação de um auxiliar de
direção, a ser nomeado pelo governo mediante indicação do diretor. Cabia ao auxiliar assumir a
direção do estabelecimento nas faltas ou impedimentos do titular, substituir professores,
exercer a função de secretário, receber, redigir e expedir correspondência; assinar diplomas,
editais e certidões, redigir e fiscalizar a escrituração dos livros escolares; e a partir da
implantação da Escola Normal Primária, em 1911, ajudar o professor de Pedagogia nos
exercícios práticos de ensino e de noções de Física e Química nos trabalhos de gabinete e
museu (Decreto 400/1896; Lei 1311/1912).
Para a Escola Complementar o artigo 44 do Decreto n. 400/1986 previa um
amanuense-bibliotecário e para a Normal Primária o artigo 65 da Lei n. 1.311/1912 previa um
secretário-bibliotecário. Este profissional estabeleceria relações com o diretor, os professores e
os alunos a partir da administração, preservação e visitação do acervo da biblioteca e do
arquivo da secretaria da Escola.
O amanuense e/ou secretário bibliotecário nas relações sociais com os alunos tinha o
dever de vigiar o manuseio da obra consultada. Caso identificasse danificação no exemplar
consultado, usaria o poder de autoridade bibliotecária para conduzir ao diretor o responsável
pelos danos. Na relação com os professores, ele tinha o poder de controlar o tempo de
empréstimo e propor a aquisição de obras indicadas pelos docentes.
No caso de Piracicaba tal função foi desempenhada por Fernando Paes de Almeida, a
ele competia: auxiliar e fazer o trabalho de escrituração escolar, de acordo com as
determinações do diretor; ter sob sua guarda o arquivo e a biblioteca da escola; controlar a
retirada de livros e não permitir a retirada de papéis da administração escolar, salvo quando
reclamados por pessoas autorizadas; guiar alunos na consulta das obras; receber e expedir
correspondências. (Decreto 400/1896; Lei 1311/1912)
Entre 1897 e 1911, a Escola Complementar de Piracicaba não contratou auxiliar de
direção, isso possibilita entender que Fernando Paes de Almeida colaborava, sob a orientação
do diretor Honorato Faustino, na secretaria e, guardadas as limitações regimentais e do
cotidiano da figuração, tinha acesso às fontes de poder típicas de um auxiliar.
Para compor o grupo de pessoal administrativo, o diretor detinha também o poder de
indicar para nomeação cidadãos para as funções de porteiro, servente, professora-inspetora e
contínuo.
O poder do porteiro fundava-se no abrir e fechar as dependências da escola, responder
pela guarda do edifício, mobília e utensílios do estabelecimento, elaborar listas para
organização do inventário da escola e receber as correspondências. A Escola de Piracicaba pôde
contar com os préstimos do porteiro Carlos de Almeida Barros, entre 1901-1910, Inácio Ritter,
1909-1921, e outros pro tempores.
Na relação com o pessoal da escola, administrativo e docente, o porteiro detinha a
guarda do Livro de Ponto a ser assinado por todos e fechado no final do expediente pelo
diretor. Na relação com o alunado, velava pela disciplina interna do estabelecimento, chamando
com urbanidade e polidez à ordem aqueles que dela se afastassem, além de levar os fatos ao
conhecimento do diretor, quando fosse desatendido. Na relação com os serventes, ele
deliberava a execução dos serviços. (Decreto 400/1896; Lei 1311/1912)
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Haveria dois serventes, um para seção masculina e uma para feminina, contratados
pelo diretor e sob a orientação diária do porteiro. Contribuíram com a constituição das Escolas
Complementar e Normal Primária de Piracicaba, os serventes: Eugênio Cervellini, desde 1902,
Augusta Cervellini, desde 1904, José Carnio,6 desde 1908, Francisca Ferraz do Amaral, desde
1913, Amâncio de Oliveira, desde 1913, Valentin Daniel, desde 1917, Marcelino Soares da
Costa, desde 1917, dentre outros.
O grupo de pessoal administrativo representava, portanto, uma divisão social do
trabalho escolar avançada e com alta regulamentação. Especialmente quanto a formar
professores, objetivando com isso potencializar um processo civilizador escolar, objetivo que
demanda a especialização de administradores do cotidiano escolar.

Comportamentos esperados ao pessoal docente
Nas Escolas Complementar e Normal Primária de Piracicaba os indivíduos dependiam
dos professores para preparar os estudantes ao magistério preliminar ofertado em grupos
escolares, escolas-modelo e escolas isoladas. Os professores tinham a incumbência de ensinar a
ensinar.
Os primeiros professores que compuseram o grupo de pessoal docente da Escola
Complementar, conforme o Almanaque de Piracicaba publicado em 1900, foram professores
diplomados pela Normal da Capital que lecionaram nas primeiras seções masculina e feminina:
João Batista Nogueira, Augusta dos Santos, João Lourenço Rodrigues, Teresa Couto Rodrigues,
Antônio Alves Aranha e Escolástica de Couto Aranha.
Regimentalmente, o curso necessitaria de oito professores, quatro para seção
masculina e quatro para a feminina, situação alterada a partir da Reforma de 1911 que previa
organização dos saberes em cadeiras e disciplinas específicas. Cabe destacar que de 1904 em
diante os professores concursados começaram a compor o grupo de pessoal docente.
Entre 1897 e 1911 muitos professores integraram e deixaram o quadro docente do
estabelecimento. A composição do corpo docente era dinâmica, e, por vezes, as licenças médias
e remoções por ofício, dificultaram as atividades escolares. A indicação de contratação do
diretor consistia em meio rápido de acesso ao cargo de professor no ensino complementar.
Ao professor efetivo ou contratado, competia:
1- Permanecer nas suas aulas durante todo o tempo escolar,

participando ao diretor impedimento que lhes sobrevenha.
2- Fazer a chamada e fazer notar a falta dos alunos.
3- Manter a ordem e disciplina em suas aulas e no recreio.
4- Empregar o máximo desvelo na inspeção de todos os alunos,

indistintamente, propondo-lhes todos os exercícios tendentes a
desenvolver-lhes a inteligência e fortalecer os conhecimentos já
adquiridos.
5- Dar caráter prático ao ensino e inspirar aos alunos sentimentos
morais e cívicos que os habilitem ao preenchimento do fim que se
destinam.
6- Satisfazer todas as requisições que pelo diretor forem feitas no
interesse do ensino.
7- Observar e fazer observar as instruções do diretor quanto a polícia
interna das aulas, e prestar-lhes o auxílio necessário à manutenção da
ordem e disciplina escolar.
8- Fazer o registro diário de suas lições, que, devem amoldar-se aos
seguintes preceitos:
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a) O ensino das línguas deverá ser graduado, de modo que os usos
lexicológicos e sintáxicos sejam deduzidos da leitura e interpretação
dos escritores de nota e aplicados em composições livres, de maneira
a tornar fácil a lógica e sistematização gramatical.
b) Nas demais disciplinas, bem como nas línguas, o ensino deverá ser
encaminhado de modo que, juntamente com a aquisição dos
conhecimentos, os alunos assimilem o método que mais tarde
deverão empregar quando professores. (Artigo 30 do regimento
da Escola Normal)
c) Fazer por meio de perguntas bem dirigidas e concatenadas, que o
aluno descubra por si, bem compreenda ou o princípio ou a regra que
quiser transmitir-lhe, evitando o ensino direto daquela que o aluno
pode descobrir por si mesmo.
d) Utilizar-se sempre que possa de objetos sensíveis, materiais ou
pelo menos de sua imagem ou representação gráfica, todas as vezes
que tiver de ministrar noções novas.
e) Dirigir os exercícios de modo compatível com a idade, condições
físicas e grau da inteligência dos alunos, tendendo sempre a
desenvolver-lhes o bom senso pelo exercício do raciocínio, e o senso
moral pela cultura dos bons sentimentos, de tal arte que as lições não
só o instruam como também o eduquem formando-lhe o caráter.
(Decreto n. 400, de 6 de novembro de 1896. Artigo 35).
Transformada em Normal Primária, aos professores acrescentaram-se os deveres:

- Apresentar mensalmente a Secretaria da Escola o número de faltas
e a média de aplicação dos alunos.
- Proceder, nas épocas determinadas por este regulamento, aos
exames inscritos, dando notas nas respectivas provas, e entregandoas ao diretor, no prazo de 5 dias.
- É dever do professor de Pedagogia fazer com teus alunos exercícios
práticos de ensino, sendo um por semana nos 2º e 3º anos, e quatro
também por semana, no 4º ano; bem como acompanhar os alunos
nas visitas aos estabelecimentos de ensino, para observarem os
respectivos métodos.
- É dever do professor de Física, Química e História Natural, a guarda
e conservação dos respectivos museus e gabinetes assim como o
serviço de preparador. (Lei n. 1.311, de 2 de janeiro de 1912. Artigos
53, 54 e 55).
Pelas competências previstas na legislação estadual nota-se a tentativa de instituir
novos hábitos ao professor no tocante ao seu papel de civilizador dos futuros professores.
A civilização dos professores pautava-se nos deveres a serem incorporados e na
produção de comportamentos diferenciados em relação aos mestres-escola que recebiam, num
passado recente, a fiscalização das municipalidades, os quais certamente desfrutavam de maior
autonomia. Os deveres dos professores remetem à normalização da organização do trabalho
pedagógico para preparar professores e na complexidade da administração da instrução em
tempos republicanos.
O diretor controlando rigorosamente o trabalho docente e o professor aceitando as
normalizações como autocontrole desempenhavam os comportamentos considerados
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necessários, corretos e desejáveis. O processo civilizatório dos professores dizia respeito ao
refinamento, aprimoramento e padronização das atividades pedagógicas para auto-regulação
no exercício profissional.
Certamente existiriam tensões entre professores e diretor, caso o professor não
cumprisse seu dever sofreria penalidades na seguinte graduação: admoestação, repreensão,
suspensão e demissão.
O rigoroso controle objetivava comportamentos mais auto-controlados rumo à mudança
de costumes no trabalho do professor que formaria os “alicerces da pátria”. Assim, no ensino
complementar e normal primário, o professor vivia tensões como a da sua autonomia em sala
de aula e o cumprimento do dever legal, a do rigor da ordem e o trabalho pedagógico.
O professor não era desprovido de poder na figuração escolar complementarista ou
normalista, seu gradiente de poder baseava-se em: a) domínio de saberes científicos e métodos
de ensino a serem ensinados; b) autonomia e habilidade de planejar e aplicar exercícios
referentes às matérias ministradas; c) conhecimentos situação de sala de aula; d) fornecimento
ou sonegação de informações tácitas do fazer pedagógico ao diretor; e) participação nos
exames de suficiência de candidatos à matrícula, e no qual a arguição oral era de sua
responsabilidade sob a supervisão do diretor; f) acesso as famílias para entregar as notas de
aplicação e comportamentos de cada aluno; g) registros de comparecimento tardio e de
retiradas dos alunos na sala de aula; h) atribuição de notas de aplicação e comportamentos dos
alunos, após 1910, tal atribuição passou o a responsabilidade de uma banca de docente e pelo
diretor; i) publicação de artigos em jornais da localidade.
Na relação com os alunos, os professores desempenhavam o papel de agentes
civilizadores ao provocarem elementos de cultura moral, urbanidade, civismo, preceitos
higiênicos, disciplina e compreender dos acontecimentos da vida. Como agente civilizador,
voltava-se à formação do caráter do aluno rumo a comportamentos auto-regulados para novos
desafios e patamares de civilidade. O recurso utilizado consistia na aliança entre a autoridade e
suavidade.

Comportamentos esperados aos alunos
Os alunos em formação de professores eram sujeitos da ação civilizadora e futuros
agentes civilizadores. Eles eram essenciais a vida das Escolas Complementar e Normal Primária
de Piracicaba e, principalmente, a razão de suas existências, sem eles os grupos administrativo
e docente não teriam sentido profissional.
Até 1920, a preponderância de alunas foi constante na trajetória das Escolas
Complementar e Normal Primária de Piracicaba, fato também constatado por Tanuri (1979) e
Nascimento (1999). O número de matrícula geral foi de 1631 na seção masculina e 2677 na
seção feminina (HONORATO, 2011).
O número de matrícula na seção feminina é maior, assim como o de professorandas
diplomadas. As alunas representaram 63,66 %, os alunos 36,34% dos diplomados. Os dados
indicam uma feminização do magistério.7
A feminização do magistério, segundo Veiga (2009) foi fator característico no processo
civilizador da mulher, constituindo a difusão e as defesas de novas funções femininas. Desse
modo, na imagem da mulher/professora residiam as expectativas quanto a missão de civilizar
as crianças, em consequência da natureza dócil, suavidade de mãe além de conhecimento de
higiene e pedologia.
Os alunos tinham entre 14 e 21 anos de idade, condição socioeconômica baixa e
residiam em Piracicaba e cidades da região; havia também filhos de imigrantes espanhóis,
portugueses, italianos, alemães. Havia poucos abaixo de 14 e acima de 21 de anos. A formação
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de professores atendia, principalmente, adolescentes, assim indicando uma profissionalização
precoce. Tal precocidade era problemática na concepção de Honorato Faustino porque ia “de
encontro às conclusões da psicologia relativas ao caso” (In ANUÁRIO, 1909-1910, p. 77). Esse
problema foi exclusivo do curso complementar, com a implantação do ensino normal primário
passou a exigir do candidato a idade de 14 anos.
O que pode ser interpretado é que o processo civilizador dos alunos em formação de
professores fora composto pela relação entre o refinamento do autocontrole do aluno sobre
suas atividades escolares e a regulação estatal estabelecida legalmente via critérios de
matrícula, promoção, de exame, etc.. Assim, a formação de professores era concebia como um
referencial civilizatório inculcador de habitus sociais a serem interiorizados como autocontrole
das pulsões. Quanto maior a interiorização dos controles maior seria a percepção do aluno
sobre seu gradiente de poder.
Sobre os professorandos criou-se a expectativa de um profissional como agente
civilizador. No processo de formação profissional eram imprescindíveis as boas maneiras.

Artigo 15. - Os alunos deverão comparecer à Escola trajando
decentemente, mas sem luxo e observar em sua conduta os seguintes
preceitos:
a) Proceder sempre com urbanidade;
b) Prestar a devida atenção aos exercícios e lições;
c) Atender com docilidade ás recomendações e aos Conselhos dos
professores e funcionários da Escola;
d) Tratar com boas maneiras os seus colegas;
e) Comparecer pontualmente às aulas e exercícios, não se
ausentando sem anuência do diretor ou professor;
f) Não danificar os objetos escolares. (Lei n. 1.311, de 2 de janeiro de
1912).
Em normalizações desse tipo observa-se o esforço do Estado em definir e difundir boas
maneiras ao futuro professor. O desenvolvimento de condutas civilizadas dos alunos para
relações com professores, pessoal administrativo, família e colegas de escola, assume
importante lugar nas orientações pedagógicas do final do século XIX e início do XX.
O aluno deveria comparecer diariamente trajando uniforme e asseado. Em sala de aula
usaria do autocontrole para prestar a atenção nas atividades encaminhadas pelo professor.
Na relação com os demais alunos, as boas maneiras imperariam em prol da
cordialidade, suavidade, respeito e amizade. O autocontrole no tocante à pontualidade dos
tempos escolares seria o exemplo para cativar os demais e promoveria relações pacíficas com
professores e pessoal administrativo.
Para se ausentar da escola era necessária a anuência do diretor e/ou do professor, por
outro ângulo, ao faltar o aluno deveria levar comunicado da família esclarecendo os motivos. A
relação entre aluno e família fortaleceria as boas maneiras esperadas na figuração escolar. Eis o
papel da família naquele estágio de escolarização, ela não era mais central na promoção e
organização da instrução dos filhos, tal como fora em no século XIX. E a ela delegou-se o
controle e o incentivo da freqüência escolar e execução dos deveres de casa.
A urbanidade do início do século XX em Piracicaba remete a habitus como os de
higiene, asseio pessoal, economia doméstica, caridade, secularismo, respeito às
individualidades e à propriedade, patriotismo e outros que orientavam as condutas polidas.
As boas maneiras esperadas ao alunado estavam alicerçadas em um vir-a-ser do
indivíduo em interdependência com o processo de civilização geral. As boas maneiras foram
idealizadas como dimensões a serem alocadas no psiquismo infantil, para serem por eles

CD-ROM DE ATAS | 2384 | COLUBHE 2012

disseminadas junto às demais alunos, familiares e na vida social. Contudo, as relações nem
sempre foram harmoniosas, muitas tensões existiram provocando comportamentos
considerados indisciplinados, portanto, passíveis de punições, como evidenciou Honorato
(2008), em Indisciplina, poder y civilidad: el libro negro de los futuros profesores, segundo
registros de imposições de penas da Escola Complementar de Piracicaba.

Considerações finais
Os documentos analisados orientaram a formação de complementaristas e de
normalistas primários no Estado de São Paulo (1897-1920) e indicam o grau de racionalização
dos comportamentos previstos ao pessoal da escola, aos docentes e aos alunos. Eles colaboram
para compreender que o processo civilizatório na formação de professores diz respeito tanto
aos alunos, quanto ao pessoal da escola.
A formação de professores nas Escolas de Piracicaba era administrada por um grupo de
indivíduos que produzia relações de interdependências fundadas numa hierarquia e burocracia.
Nas figurações administrativas cada indivíduo vivenciava tensões entre a autonomia para
desempenhar sua ocupação funcional e o forte controle proposto pelo Estado, materializado
pelas estratégias de distribuição de poder em diferentes níveis e dirigidas pelo diretor
autoridade superior. Nas figurações docentes havia o rigoroso controle que objetivava
comportamentos mais auto-controlados rumo à mudança de costumes no trabalho do
professor, cada vez mais especializando o fazer pedagógico. Nas figurações do alunado os
princípios de “boas maneiras” deveriam ser cultivados na instituição escolar, e estendidos à vida
em sociedade.
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Introdução e objetivos
O presente artigo inaugura um estudo de história de educação comparada, possibilitado
pela confluência de interesses e experiência de pesquisa das suas autoras. Centradas, respetivamente, nas realidades nacionais de Portugal e do Brasil, propomos um duplo movimento que recupera as fontes e as questiona na sua própria constituição. Aqui se inicia um projeto que visa
estabelecer uma biografia coletiva, ou prosopografia, de musicistas portuguesas e brasileiras.
Tendo como problema genérico a forte presença artística e educacional de elementos do
sexo feminino durante o longo século XX no campo musical, o nosso intuito é testar aqui uma
grelha de leitura analítica, que sirva de suporte a uma recolha mais lata e aprofundada. O nosso
interesse por inscrever esta prosopografia num âmbito comparativo vem ao encontro dos trabalhos de Peter Burke, que defendeu este recurso da história cultural como ferramenta válida e rigorosa. Ao contrastar as nossas duas realidades culturais a partir de categorias bem definidas e
equivalentes, imaginamos criar um instrumento que nos permita (re)escrever a história da educação musical a partir de um novo olhar sobre as singularidades nacionais (Burke, 1992: 9-10).
Os seis estudos de caso sobre a vida e obra de Antonietta de Sousa (1893-1976), Iza
de Queiroz Santos (1890-1965), Magdalena Tagliaferro (1894-1986), Guilhermina Suggia (18851950), Helena Sá e Costa (1913-2006), Maria Antonieta de Lima Cruz (1901-1957), respetivamente, três mulheres brasileiras e três portuguesas, representam o primeiro ensaio deste esforço conjunto. Ao comparar as duas realidades, aparecem num mesmo plano de evidência quer
as peculiaridades nacionais, quer a estratégia comum de salvaguarda da memória. Por memória
entendemos aqui textos escritos, tanto (i) na primeira pessoa, vindos do punho destas mulheres em documentos específicos (autobiografias, cartas, diários) ou em escritos onde só um
olhar atento descortinaria marcas pessoais (manuais escolares, relatórios), como (ii) por via a
produção de terceiros, também eles com estatutos diversos (biógrafos, relatos de amigos, crítica musical) e, não raro, fazendo eles mesmos o trabalho de resgate.
Tendo como chave de leitura a procura das trajetórias educativas e artísticas de seis
mulheres, o objetivo mais específico deste texto é testar a grelha analítica que construímos para a leitura das fontes, e onde acabou por emergir toda uma gramática da função-autor (Foucault, 1992). No nosso entender, autoria não se confina à escrita, embora nela se encontre uma
objetivação muito particular, que mantém numa relação específica o escritor e o par individualidade-personalidade. Autoria surge aqui como sinónimo de um dispositivo que unifica, numa só
pessoa, os carateres que tornam cada artista única e inconfundível. Aparentemente, nem sempre preocupadas em ser autoras, e consequentemente em serem biografadas, aparecem assim
nesta posição.
Linhas teóricas, metodologia e fontes
A leitura comum de Pierre Bourdieu (1992) levou-nos a perspetivar que o carteamento
de trajetórias individuais, assinalando as posições e tomadas de posição de algumas mulheres
que se destacaram no campo musical permitiria discutir os pontos de ligação entre a autonomização deste campo e a emergência musical das mulheres. Desde o início do século XX, elas implicaram-se numa prática musical meritória, no reconhecimento do seu valor profissional
(Fernandes, Ó & Ferreira, 2007: 253; Besse, 1999: 130), mas também num modo de ser. A
ligação entre a obra e a vida do autor foi uma ênfase constante da história da música ocidental
(Goehr, 1992). A objetivação deste modo de ser do indivíduo enquanto um valor em si mesmo
torna-se, no nosso entender, inteligível através da função-autor, que de modo algum se confina
aos meandros da escrita. Musicalmente, num primeiro momento a autoria atribuiu-se ao compositor e, posteriormente, ao intérprete. Assim, cada modo de ser foi possibilitado pelas possibilidades de ser, a cada estado de campo, mas também pelas iniciativas de criação dessas
possibilidades.
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Antonio Viñao (2000: 97; trad. nossa) iluminou a prospeção das fontes mais adequadas
a uma prosopografia ao propor o curriculum vitae como documento fundamental para estudar o
mérito, uma vez que desvela a “relação existente entre a formação e os títulos exigidos dos
candidatos a um lugar ou postos determinados, os critérios seguidos para sua seleção e a evolução das disciplinas e de seus conteúdos”. Com efeito, o currículo do artista segue um protocolo de elogios, citações e valorizações que possuem elementos compartilhados em todo o campo
educacional, mas também algumas características próprias nas representações sobre o artístico,
em que podem ser invocadas qualidades tais como o traço excecional e inato, a precocidade, a
“personalidade artística”, a capacidade de comoção de um público, ou seja, elementos de diferenciação entre o artista e as pessoas comuns.
Deste modo, considerando o “texto escrito como dispositivo de inscrição no campo da
música e da educação musical” (Igayara-Souza, 2011: 53), privilegiamos as fontes escritas
emanadas das próprias atrizes sociais, em que se investiram radicalmente como autoras: manuais, tratados estéticos, e a atividade de articulista em periódicos da especialidade. No aparente deserto dos textos autobiográficos, surgem referências às trajetórias profissionais das
mulheres em escritos, por exemplo, de cunho pedagógico – em que fazem uso da experiência
como argumento de legitimação. Todavia, muitas mulheres não escreveram sobre a sua vida
pedagógica e artística (exemplo das instrumentistas), pelo que foi necessário recorrer a fontes
secundárias. A análise destas fontes permitiu identificar vestígios das práticas musicais femininas, as posições ocupadas, a relação com a cultura escrita, com a instituição escolar, com a
prática docente e com o campo musical como um todo.
Na expetativa de que os discursos dariam provas de uma qualquer luta de reconhecimento – essa batalha teria de se ter travado à maneira da modernidade, isto é, discursificando
– perseguimos posições ocupadas e não nomes. Selecionámos assim duas pianistas e professoras, Helena Sá e Costa e Magdalena Tagliaferro, a violoncelista e professora Guilhermina Suggia, a cantora e professora Antonietta de Sousa, e as musicólogas Iza de Queiroz Santos e
Maria Antonieta de Lima Cruz.
A escrita biográfica inscreve, num só traço, diversas camadas. Tivemos especial cuidado
com as seguintes: (i) onde se encontra o peso diferencial que explica – na narrativa – como
estas mulheres ocuparam (ou aspiraram ocupar) o seu lugar na sociedade da época; (ii) como
cada uma delas aparece posicionada face ao ensino artístico; (iii) como estes textos biográficos
conceberam esta trajetória para que a sua personagem fosse memorável, e quais os materiais
de que se socorreram, ou seja, como os próprios textos são autojustificados.
As Brasileiras
Maria Luiza (Iza) de Queiroz (Amâncio dos) Santos (1890-1965). Não localizamos
estudos biográficos ou análises de sua produção bibliográfica. Aparece na Enciclopédia da Música Brasileira (1977: 694) como “professora, organista, pianista, musicóloga”. Nasceu em Fortaleza, filha do professor Anacleto Pereira Cavalcante de Queiroz e Maria Magalhães de Queiroz,
neta de Joaquim da Cunha Freire (Barão de Ibiapaba) e Paulina Freire. Desenvolveu os estudos
e a carreira no Rio de Janeiro (RJ). A música era cultivada na família, mas não se tem notícia de
outros músicos profissionais. Foi casada e perdeu um filho, o que a motivou a escrever Lírio que
tombou (1926).
Publicou estudos musicológicos com perfil histórico e trabalhos sobre o piano, de cunho
analítico e didático. Biografou o compositor Francisco Braga, de quem foi aluna e amiga. Foi
organista da Catedral do Santíssimo Salvador de Campos. Diplomou-se em piano no Instituto
Nacional de Música com o primeiro prémio (medalha de ouro). Nessa instituição, foi aluna de
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Henrique Oswald (piano), Alberto Nepomuceno e Francisco Braga, entre outros. Foi professora
livre docente de piano e catedrática interina de História da Música entre 1938 e 1939.
Proferiu conferências sobre diversos períodos históricos musicais, exemplificando suas
análises ao piano. Na sua trajetória intelectual, fez conferências pelo rádio, instrumento que foi
usado com um perfil educativo a partir dos anos 30, como parte da política de divulgação de
valores do governo Vargas. Escrito sob encomenda da Comissão Brasileira dos Centenários de
Portugal, Origem e Evolução da Música em Portugal e sua Influência no Brasil, publicado pela
Imprensa Nacional em edição de luxo, foi o seu trabalho mais difundido. Proferiu também uma
conferência em Portugal no ano das comemorações centenárias, fora da programação oficial.
Não estão totalmente claras a circunstâncias que levaram à escolha de Iza Queiroz Santos como responsável por essa obra, mas a autora demonstra ter trabalhado por convite a partir de
um objetivo bem definido, de acordo com os princípios acordados pela Comissão Brasileira dos
Centenários de Portugal, chefiada pelo General Francisco José Pinto (Santos, 1942: 283).
As publicações de Iza de Queiroz Santos demonstram uma penetração no campo político e relações com a hierarquia da Igreja Católica. Em suas ações no campo musical, percebe-se
um duplo investimento: no piano (disputou uma vaga em concurso na Escola Nacional de Música para a cadeira de piano, tendo sido classificada em 3º lugar) e na história da música (cursos,
conferências, publicações). A perpetuação da sua memória deve-se quase exclusivamente ao
reconhecimento da qualidade da sua pesquisa histórica nos seus trabalhos escritos, contributo
inestimável para o desenvolvimento do campo musical, especialmente dos estudos lusobrasileiros.
Antonietta de Sousa (1893-1976) nasceu em Cantagalo (RJ), filha de Antonio Albuquerque Sousa e Balbina Maria de Albuquerque. São de Bittencourt (1970) as informações
biográficas mais detalhadas, além de menções em livros e na imprensa periódica, discursos e
elogios que destacam sua capacidade de trabalho artístico e administrativo. O pai era Marechal
do Exército, engenheiro militar e bacharel em Ciências Físicas e Naturais. Iniciou os estudos
com Frederico Mallio. Estudou piano, teoria e solfejo com Carlos Severiano Cavalier Darbilly,
aluno premiado de Bazin, com formação em Paris na escola pianística de Marmontel. Encetou
os estudos de canto com a professora Stinco Pallermini. Diplomou-se em Canto em 1916, com
distinção, tendo por professores no Instituto Nacional de Música (INM): Carlos de Carvalho,
discípulo do francês Louis Gilland (canto), Frederico Nascimento (harmonia), Agnello França
(harmonia), Adrien Pecegur (fisiologia e higiene da voz), Delpech (dicção). Por concurso, recebeu medalha de ouro (primeiro prémio) e vaga gratuita para aperfeiçoamento na Escola Vox e
Ars, dirigida por H. Theodorini, renomada professora que teve Bidu Sayão entre suas discípulas
(Paranhos, 1941: 124).
Estreou no Teatro Municipal (RJ) em 1922, com a Cavaleria Rusticana, sob regência de
Mascagni. Apresentou obras dos compositores brasileiros Nepomuceno, Braga, Oswald e VillaLobos. Iniciou carreira como cantora lírica no Brasil, atuando em Aída, de Verdi, As Walquírias,
de Wagner e Fausto, de Gounod, respetivamente sob regência de Piergile, Marinuzzi e Paulattoni.
Em 1923 recebeu o Prêmio Viagem, oferecido pelo INM para aperfeiçoamento dos melhores alunos na Europa. Entre 1924 e 1928, A. de Sousa cantou em companhias líricas e em
concertos na França, Itália, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Portugal. Em estágio em Paris (1925,
1926 e 1927), estudou Declamação Lírica com Albert Carré no Conservatório Nacional de Música e Declamação. Foi primeiro mezzo-soprano do Teatro Real de Madrid (1926 e 1927), estreando com Sansão e Dalila de Saint-Saëns. Atuou também nos teatros Fenice de Veneza, Verdi
de Pádua, Principal de Valença.
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A partir de 1929, iniciou-se como autora. Foi crítica musical (Diário da Noite, A Noite),
articulista (Ilustração Musical, Revista da Associação Brasileira de Música), redatora-chefe da
Revista do Conservatório Brasileiro de Música, conferencista e autora de livros especializados
em Canto. Defendeu a carreira do cantor lírico e foi responsável pela inclusão da cadeira de
Declamação Lírica e Dicção no curso de Canto do INM. Publicou Lições de Dicção e artigos sobre a didática do canto. Na Escola Nacional de Música, foi Docente Livre de Canto e de Declamação Lírica e Dicção. Foi também sócia fundadora do Conservatório Brasileiro de Música,
professora catedrática de Canto, Declamação Lírica e Dicção e sucedeu o compositor Lorenzo
Fernández na direção do CBM (1946 – 1976).
Note-se que a atuação profissional das cantoras pode explicar a grande presença de
mulheres na docência de Canto e Declamação Lírica (vd. Igayara-Souza, 2011). No período de
formação de Antonietta de Sousa, o Teatro Lírico ocupava um lugar central na atividade musical
no Brasil e talvez tenha sido dos únicos espaços musicais em que o “exclusivo” feminino se impunha, como característica intrínseca à ópera.
Magda(lena)Tagliaferro (1894-1986) foi pianista com carreira internacional, recitalista e solista de renomadas orquestras por todo o mundo. Alguns discursos, entrevistas e aulas
públicas foram transcritos e publicados. Há sobre ela extensa iconografia, justamente pelo alcance de sua atividade artística e por ser considerada uma mulher elegante, bonita e sensual.
Publicou suas memórias no Brasil, em 1979, escritas em francês e traduzidas por Maria Lúcia
Pinho, sua colaboradora direta.
Nasceu em Petrópolis (RJ), filha dos franceses Paulo Tagliaferro (com ascendência italiana) e Louise Hergenreder Tagliaferro. Antes de se decidir pela carreira pianística, cogitou ser
cantora. De acordo com seu relato, o pai, que estudou no Conservatório de Paris, teria sido
cantor, se a carreira fosse permitida pela família. Mais tarde, Paulo Tagliaferro dedicou-se à
pedagogia musical e foi o primeiro professor da filha. O primeiro recital, marcado nos relatos
biográficos como inaugurador da carreira artística, foi aos nove anos e meio com um concerto
de Mozart no Club Internacional, em São Paulo (1902). Desde cedo circulou pelo ambiente musical, a partir dos contatos do pai, transmissor da herança musical.
Estudou como semi-interna no Colégio Sion, instituição católica de elite, até a família se
mudar para Paris, onde ingressou no Conservatório, em 1906, na classe de Marmontel. Em
1907, recebeu o 1º prémio, depois de uma permissão especial para concorrer, por ter pais
franceses. Relatou nas suas memórias as disputas entre os professores e o ambiente competitivo desses concursos.
O principal professor foi Alfred Cortot, que sugeriu o nome Magda, mais fácil para os
franceses. Viveu a maior parte do tempo em Paris, entre turnés. Com a 2ª Guerra Mundial, voltou ao Brasil por 10 anos, mas rejeitou convites para fixar residência, dando prioridade à carreira internacional. Não teve filhos e muito se comenta sobre seus romances: além dos dois
casamentos, recebeu muitas propostas para relacionamentos amorosos, incluindo Casals e o
professor Cortot. Magdalena costumava dizer que não teve uma vida de aventuras, mas poucos
casos, e sérios. O primeiro durou dez anos, com o violinista Jules Boucherit. Casou-se com André B., administrador da Sociedade Imobiliária da École Normale de Musique, fundada por Cortot. Separou-se em 1940, ano da sua volta ao Brasil, em função da II Guerra. No país de
origem, casou-se pela segunda vez, com o engenheiro agrónomo Victor Konn, com quem viveu
mais dez anos. O título de suas memórias deixa claro que ela escondia alguns segredos: Quase
tudo... memórias (1979).
Ao lado da carreira como concertista, Tagliaferro ocupou um lugar particularizado como ‘professora de música”, valorizando a interpretação. Em 1937, substituiu o conceituado Isidor Philippe no Conservatório de Paris, superando a herança recebida do pai, ao tornar-se
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professora. No Brasil, criou a Escola Magda Tagliaferro (SP) e inaugurou as aulas públicas, um
misto de aula e espetáculo. Nos cursos públicos de interpretação pianística, demonstrava a expertise no repertório francês e o contato direto estabelecido com compositores como Fauré,
Hahn, Ibert, Guarnieri ou Villa-Lobos.
O reconhecimento público de Magda Tagliaferro foi objetivado em prémios, distinções
e condecorações (Legião de Honra e Ordem das Artes e das Letras, na França, Oficial da Ordem
do Rio Branco, no Brasil), mas há que se considerar a valorização e o reconhecimento entre os
músicos, de que são mostras as turnés realizadas com Gabriel Fauré e Reynaldo Hahn, a estreia
de obras sob regência de Villa-Lobos, os elogios recebidos de Ravel, o convite de Shostakovich
para integrar o júri do Concurso Internacional Tchaikovsky de piano. A perpetuação de seu legado está diretamente ligada à atividade da Escola Magda Tagliaferro, mas também à atividade
ininterrupta, tocando e ministrando cursos até os 92 anos de idade.
As Portuguesas
Guilhermina Suggia (1885-1950), foi mais do que portuguesa, portuense. A genealogia de Guilhermina Augusta Xavier de Medim Suggia revela a familiaridade com o violoncelo.
O seu pai era o lisboeta Augusto Suggia, antigo professor do Conservatório de Música e violoncelista no Real Teatro de S. Carlos. Iniciou-a nos ensinamentos musicais, aos cinco anos de
idade (Figueiredo, 1973: 6). Em 1892, estreou-se publicamente na Assembleia de Matosinhos,
acompanhada pela sua irmã ao piano (Bonito, 1964: 11; Garcia, 1950). A própria recordou a
sua aparição como “menina-prodígio” (cit. Pombo, 1993: 72).
A partir de 1896 colaborou no Orpheon Portuense, a sociedade de concertos fundada
por Bernardo Valentim Moreira de Sá. Em 1902 Julius Kengel tornou-se o mestre de Guilhermina em Leipzig, graças a uma bolsa de estudos conseguida pela boa impressão causada junto da
família real portuguesa. Notabilizou-se ao ser convidada para um concerto no Gewandhaus,
aparecendo como a executante mais jovem e única mulher. As cartas revelam o pai em constantes desvelos junto do seu amigo Miguel Ângelo Lambertini, diretor da revista Arte Musical e
Guilhermina entregue a períodos de estudo de dez horas diárias (Pombo, 1993; Mercier, 2008).
Nesta época reencontrou uma estrela em ascensão, Pau Casals, o violoncelista catalão
com quem tinha tido algumas lições aos 13 anos (Pombo, 1993: 19). Os biógrafos evitam ou
lamentam a lacuna de fontes entre 1907 e 1914 (Mocidade Portuguesa, 1950; Bonito, 1963),
embora os trabalhos literários se foquem quase exclusivamente no seu caso amoroso (Cláudio,
1983; Pombo, 1993; Millet, 2009).
Separada de Casals e fugida da guerra em Outubro de 1914, a violoncelista assentou
em Inglaterra, reiniciando a partir deste país uma carreira de concertista pela Europa, com visitas cada vez mais intermitentes a Lisboa. Das antigas privações dará lugar ao mito do avultado
cachet pedido pela artista (vd. Marques, 2008: 49-50). Em 1923, ao ser condecorada com insígnia de Sant’iago da Espada recebeu a primeira das homenagens públicas; outras se seguiram. No ano seguinte, comprou casa no Porto, onde passou a residir a meio tempo até ao final
da vida. Em 1927 desposou o médico e fervoroso amador de música portuense José Casimiro
Carteado Mena.
Orientou um punhado de alunos muito talentosos, alguns deles, como Madalena Moreira de Sá e Costa (2008) e Maria Alice Ferreira (AAVV, 1937), antigos alunos do pai. Por uma
carta de Suggia ao seu discípulo Filipe Loriente, entrevê-se uma mestra ciosa de guardar os
seus segredos: pedia que apagasse as marcações que lhe tinha ensinado, para que mais ninguém pudesse usá-las (Mercier, 2008: 110).
Pouco publicou e nunca em Portugal. Enquanto autora, mesmo na vida privada, lamentava a má relação com a escrita (Mercier, 2008: 48). Lemos na Music & Letters de 1920 e 1923
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artigos acerca do violoncelo em que se apresentava deste modo: “Sinto timidez e embaraço ao
escrever para o seu jornal, dado que, como pode ver, não sou uma escritora” (Pombo, 1993:
371-ss). Sem dúvida, a sua ascensão enquanto intérprete liga-se à dedicação na valorização
deste instrumento. É no esgrimir da sua expertise que recai todo o peso da sua escrita.
Helena Sá e Costa (1913-2006) criou a sua vida na publicação das suas memórias
(Costa, 2006). Podemos imaginar um diálogo entre essa obra com uma biografia editada por
um antigo aluno (Pires, 1996). No texto em primeira pessoa, transparece o impressivo, formatado numa justaposição de memórias, reflexões, documentos, artigos, lembranças de personalidades, agradecimentos. No estudo biográfico de Pires (1981: 90-ss) prepondera a ordenação e
a diligência em classificar os álbuns fotográficos e transcrever testemunhos de antigos alunos.
No nome de Helena Moreira de Sá e Costa ressoa a sua linhagem musical. Bernardo Valentim Moreira de Sá foi a mais insigne personalidade musical do Porto de finais século XIX. A
sua filha Leonilde Moreira de Sá, pianista e professora, casou com um dos alunos do mestre, o
pianista Luís Costa, oriundo de uma família de melómanos. Os seus três filhos, Luís, Helena e
Madalena, receberam ensino doméstico por dedicação à música – apenas o rapaz frequentou o
liceu. Na infância, desenvolveram uma “agilidade manual”, um “ouvido musical”, nomeadamente através dos exercícios rítmicos que o pai executava ao piano, seguindo o Método Dalcroze
(Costa, 2006: 28). Só Helena persistiu neste instrumento: “a intuição musical, o gosto pela música e pelo piano levaram-me a tocar, naturalmente” (Costa, 2006: 27). Madalena, influenciada
pela figura de Suggia, dedicou-se ao violoncelo (Costa, 2006: 29; Costa, 2008). As irmãs mantiveram toda a vida um dueto, tornado o Trio Portugália, com violinista Henri Mouton e, com o
acréscimo de François Broos, o Quarteto Portugália.
Tendo estudado primeiro com a mãe, e desde os 14 anos com o pai, “desconhecia certas maneiras da escola e a técnica de exames” (Costa: 2001:46). Em 1934, concorreu ao Curso
Superior de Piano – último ciclo de três anos do curso desse instrumento – como aluna externa
do Conservatório Nacional em Lisboa. Realizou os três anos por acúmulo, finalizando em 1935,
com vinte valores (Costa, 2001: 26). Essa nota excecional habilitou-a à primeira recompensa
oficial da sua vida, o Prémio Viana da Mota. Outros se seguiram. Helena, sempre com Madalena
por perto, viveu um crescendo de independência dos pais, num vai-e-vem de cidades, viagens,
estágios, mestres e países. Longa é a lista de viagens de formação, iniciada em Paris 1932 com
as aulas de Alfred Cortot, e continuada na vida de concertista e docente nos Estados Unidos,
entre 1968 e 1978. Refira-se ainda, em todo este período, a presença da pianista em projetos
institucionais de ensino especializado português.
A vida – e a escrita da vida – de Helena Sá e Costa aparece no recorte de um núcleo
discursivo em que relações familiares, profissionais e de amizade se confundem e refluem sobre
a sua carreira. A figura de Helena Costa consubstancia um denso intervalo entre a tradição e a
renovação. Importa sublinhar que ela herda “ao preencher a vaga deixada por seu Pai, atingido
o limite de idade”, e se ao tornar docente do Conservatório de Música do Porto (Pires, 1996:
88), mas reconfigura o campo musical ao exuberar no seu desempenho como concertista, pedagoga e figura pública, concertando o repertório clássico com o resgate e divulgação de autores ibéricos. Uma vez autora, agencia uma personalidade artística que se suporta numa relação
entre ela e as figuras admiráveis que conheceu, entre ela e a experiência adquirida com os alunos. “Conciliação” é a palavra que descreveria a carreira de concertista e professora, investida
na técnica e na espiritualidade do pianista, que deveria ser “uma personalidade em permanente
evolução”, um apuramento das “qualidades naturais” com o “estudo” (Costa, 1964: 5-6).
Maria Antonieta Lima Cruz (1901-1957). Não se confunda esta musicóloga com a
pintora Maria Adelaide Lima Cruz (1908-1985), sua irmã e autora de uma sanguínea de Gui-
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lhermina Suggia (VM, 2004). Nem com a mãe das artistas, a cantora e pintora Adelaide de Almeida Lima Cruz (1878-1963), antiga discípula de Margarida Chaby (canto) e de Alexandre Rey
Colaço (piano). Inserida nesta família de mulheres artistas, Maria Antonieta Lima Cruz foi descrita como “um precoce talento musical” (Oliveira & Gonçalves, 1967: 735-736) e profissionalmente como “musicóloga, crítica, compositora e pianista” (Villalobos, 2010: 353).
Depois de ter estudado com a mãe, recebeu uma bolsa para estudar com o compositor
francês Florence Schmitt. Em 1926, foi premiada no Concurso Nacional de Composição. Compôs
para piano e outros instrumentos ao longo da vida. Além de ter pertencido ao Gabinete de Estudos Musicais da Emissora Nacional, criou e ocupou, sensivelmente desde 1942, os cargos de
conservadora do Museu Instrumental e da Biblioteca do Conservatório Nacional de Lisboa (cf.
Villallobos, 2010: 353). Importa abrir aqui um parêntesis, para sublinhar que esta posição foi
definida com recurso à imprensa. Em 1947 a revista Panorama, um órgão do Secretariado Nacional de Informação, publicava mais um artigo de Cruz Lima (1947) sobre o Museu Instrumental do Conservatório Nacional. A autora discorreu sobre os atropelos na constituição deste
Museu, atribuindo o sucesso deste empreendimento a Ivo Cruz, diretor do Conservatório Nacional e do Eng.º Duarte Pacheco, responsável pelas obras de modernização. Pelo texto, e em
meio às impossibilidades narradas, teceu-se uma justificativa que nunca apareceu como tal: o
posto de conservadora.
Também como autora Cruz Lima inaugurou uma posição por ela criada, publicando pela
primeira vez, em formato livro, um relato específico sobre a música portuguesa. Na introdução,
a autora revelava a sua “emoção” ao escrever “as primeiras linhas” e do “dever de escrever” a
História da Música Portuguesa (1955: s/p), perguntando-se, “porque não se teria ainda escrito
a nossa obra musical?”. Países como Espanha e Brasil já tinham uma história da música. Anteriormente, Ernesto Vieira, Joaquim de Vasconcelos, e Luís de Freitas Branco, autoridades na história da música, lamentaram essa lacuna sem a colmatarem. Por estes argumentos,
autojustifica-se a sua aparição.
A História da Música foi editada dois anos antes da morte da autora, evidenciando um
domínio pericial sobre a escrita – porque inserido no campo da musicologia, em franca expansão, e porque nela reverte a experiência de anos e anos de escrita, que consolidaram um modo
de escrever pessoal. Além da colaboração em periódicos parisienses desde 1928, em 1945 iniciou-se no jornal vespertino A Voz. Na passagem das décadas 1930 a 1940, encontramos o seu
nome ligado à coleção de divulgação cultural “Os grandes músicos”, cujos trabalhos de pesquisa sobre Gil Vicente, D. João IV, Duarte Lobo, Bontempo, Manuel Cardoso, Marcos Portugal,
Carlos Seixas, Rodrigues Coelho, isto é, os autores portugueses, ficaram ao seu encargo, permitindo-lhe ensaiar um estilo autoral. Lima Cruz criou uma personalidade própria da sua narrativa
historiográfica, ao tecer uma narrativa acontecimental, com elementos da ficção (como o uso
de diálogos), onde incrustava elementos de arquivo, obras de referência, conhecimentos pessoais e outras marcas da escrita cultura de elite – numa forma legível fora do restrito círculo de
musicógrafos. Nisso se diferenciaria dos seus companheiros de ofício mais puristas.
Discussão e fecho
Ao colocar lado a lado as vidas destas seis mulheres, aparecem notáveis semelhanças e histórias cruzadas. O largo espetro de questões identificadas será matéria para estudos futuros. Por
ora, tentaremos dar conta de uma pequena parcela destas evidências empíricas.
Em primeiro lugar, não parece ficar lugar para dúvida quanto ao papel da educação
familiar, bem como da rede social envolvente. A ascendência não-musical de Iza Queiroz dos
Santos repercute-se na sua carreira. Na maioria das biografias de músicos, a atividade musical
costuma estar associada à mãe e ao ambiente doméstico. Porém, as biografias de Magdalena
Tagliaferro e Guilhermina Suggia, ambas concertistas de renome internacional, bem como o

CD-ROM DE ATAS | 2395 | COLUBHE 2012

caso de Helena Sá e Costa, aluna do pai a partir dos 14 anos, levam-nos a indicar o exponenciar duma herança paterna.
A família que se prolonga no casamento é também matéria importante. A nossa hipótese era de que ao escolher um companheiro ele fosse uma peça chave no desenvolvimento da
carreira. Os resultados vão mais longe, quando podemos afirmar que nenhuma destas três famosas artistas teve filhos. Magda e Guilhermina tiveram inclusivamente uma vida amorosa publicamente exaltante, sem que daí resultasse um laço que as mantivesse no lar. A escolha
deliberada de uma permanente disponibilidade para o estudo e as turnés aparece assim como
uma estratégia (cfr. Mercier, 2008)
Procurámos resumir aqui os vastos currículos artísticos, todos eles recheados de prémios, honras, distinções. Torna-se evidente que é na ocupação de posições pela primeira vez –
casos flagrantes das duas musicólogas – e na disputa por cargos públicos que ocorre um desdobramento discursivo, obrigando estas mulheres, de forma mais ou menos velada a falar de si.
É assim que a propósito de lutas pelo cânone estético, disciplinar ou de instrumentos, todas
estas mulheres aparecem como autoras, relatando as suas experiências enquanto alunas, professoras, instrumentistas, e até como escritoras. Neste sentido, ser mulher aparece como uma
modalidade reversível, uma dupla estratégia, que tanto figura como atitude de modéstia, como
para brilhar como única fulguração feminina numa massa indistinta.
Ainda que tivessem desenvolvido carreiras muito diferentes, verifica-se a preponderância do piano como base do ensino de cinco destas musicistas, o instrumento que desde finais
do século XIX rapidamente ascendeu de estatuto, até atingir o topo. Apenas Suggia, se iniciou
no violoncelo como primeiro instrumento, caso desde logo raríssimo. Justamente, foi na defesa
do estatuto do seu instrumento, do seu repertório, da sua posição, que estas mulheres apareceram a dar o seu testemunho, tornando-se autoras, como quem oferece a sua vida por uma
missão.
Finalmente, permanecemos ainda atentas ao trabalho biográfico. Anotamos que o biógrafo estabelece sempre uma relação – mesmo que distante - com a personagem biografada, e
que, na inversa, praticamente não há descrição da vida de musicólogas (escritoras). Não encontramos nenhuma razão que explique a relação entre as pianistas e a escrita de memórias. Por
referências cruzadas, sabemos que Tagliaferro e Sá e Costa se conheceram pessoalmente
(Pombo, 1993), mas não nos parece que tal possa explicar a proximidade dos seus escritos,
inclusive no formato das suas obras. Possivelmente, ambas viveram o tempo suficiente para
que escrever uma autobiografia fosse imprescindível como sagração de todas as experiências
vividas. Temas, enfim, para um próximo aprofundamento.
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INTRODUÇÃO
O presente texto é o resultado parcial de uma pesquisa que se encontra em
andamento. A pesquisa tem como objeto o Ginásio Polivalente, experiência de inspiração
estadunidense realizada no Brasil no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, no contexto da
ditadura militar. A questão aqui focalizada refere-se à filosofia do Ginásio Polivalente e sua
relação com o pragmatismo de John Dewey.
O americanismo e sua educação peculiar conseguiram avanços significativos em
termos de produção material e de democracia. Eles adaptaram os aspectos das mudanças da
sociedade aristocrática para a sociedade democrática através da evolução do sistema social,
baseado em competências e aumento da capacidade de mobilidade social quando incorporam o
iluminismo em sua essência, harmonizando conceitualmente os direitos sociais, políticos e civis,
e dando sentido prático ao termo cidadania.
O Ginásio Polivalente foi um projeto de grande monta do governo brasileiro, financiado
pela USAID- United States Agency for International Development, que tinha como objetivo
servir de referência de ensino ginasial, para a expansão e adequação do sistema de ensino de
1º Grau. Eles tinham a novidade do espelhamento na High Shcool estadunidense.
A pergunta da pesquisa refere-se à relação entre o projeto educacional dos Ginásios
Polivalente e o americanismo enquanto way of life. A questão, a saber, é que referenciais
civilizatórios, que valores sociais, que traços culturais típicos do modus vivendi do país norteamericano são difundidos no Brasil por meio dos Ginásios Polivalentes, assim como que teoria
educacional orientava o projeto. Há hipóteses para as questões. Fisicamente, uma escola
Polivalente é uma escola nos moldes da escola americana. Há outras semelhanças como a
disposição de salas de aula ambientadas; oficinas de marcenaria e máquinas industriais;
composição de currículo mesclando matérias científicas com práticas profissionais e objetivo de
sondagem vocacional; tempos escolares idênticos, com educação modular semestral e tempo
integral.
AMERICANISMO, DIREITOS CIVIS E EDUCAÇÃO
Americanismo é o termo originalmente usado no início do século XX pela Igreja Católica
para se referir àquilo que ela julgava ser uma heresia praticada por muitos elementos da Igreja
Católica nos Estados Unidos. Gramsci (2008), descreve o americanismo como “(...) a
necessidade da economia moderna em potencializar sua organização para a produção e
reprodução de capital de modo mais veemente.” Gondra e Mignot (in: Teixeira 2006, 09), em
uma definição simples e clara do significado do termo Americanismo, afirmam que é a tomada
dos Estados Unidos como “modelo civilizatório e padrão educativo”.
Nos Estados Unidos do século XIX, liberalismo, individualismo, racionalismo, liberdade
religiosa, liberdade de pensamento, secularismo, laicidade, separação da Igreja e do Estado
eram parte dos princípios que estavam estreitamente associados às correntes modernistas,
nomeadamente ao subjectivismo, ao relativismo, ao indeferentismo religioso. Estes princípios
estão na base dos direitos civis.
Mas nos direitos sociais, especificamente na escolarização, o sistema americano ainda
se parecia com o sistema escolar europeu, onde os principios da coerção social e a escola com
o currículo dividido e baseado nos três ‘R’ – Reading, writing and reckoning – (ler escrever e
contar) para formação do cidadão ainda imperavam e eram entraves ao dinamismo proposto
para a conquista da terra, para o industrialismo, a urbanização e a educação em massa (masseducation). Este último aspecto é que se movia mais lentamente e desajustado (Teixeira,
2006). O problema é que em uma sociedade liberal os direitos civis entravam em conflito com
os direitos sociais dentro do princípio do livre mercado.
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John Dewey (1859 - 1952), filósofo norte-americano, em sua principal obra no campo
da educação, traz uma concepção de educação diversa do seu tempo ao integrar dois eixos que
se opõem: o indivíduo e a sociedade. A conexão que se fez na escola americana, entre a
sociedade e o aluno foi na compreensão e comunhão dos interesses de cada parte, segundo
sua “teoria do interesse”. Essa teoria se baseia em focar nos interesses das partes para daí
direcionar a ação. Ela é um extraordinário auxiliar para o professor no descobrimento das
diferenças individuais e o auxilia assim a um mais inteligente ajustamento da educação. Ao
eliminar a dicotomia que gerava impactos negativos nas práticas pedagógicas – o
desenvolvimento natural das crianças contrapunha-se às postulações da sociedade o que
gerava a necessidade de coerção social –, o ideário deweyano tornou-se um dos pilares que
sustenta o diálogo com o passado para a construção do futuro.
Anísio Teixeira (2006) diz que é na América do Norte que a democracia ampliou seu
sentido político, passando a significar uma nova experiência de vida associada. Citando Dewey,
o educador brasileiro Anísio Teixeira escreve dois critérios fixados para julgar as condições de
um grupo social: os interesses partilhados em comum e a cooperação com outros grupos
distintos. Estes pontos são bases na sociedade democrática. É na inclusão do homem comum
que consiste a grandeza da escola americana. Para Teixeira esse ideal que antes seria uma
utopia, parece perfeitamente realizável nos Estados Unidos do início do século XX: a educação
universal como direito social, em consonância com os direitos civis de tratamento individual
expressa pela “teoria do interesse”.
A grande discussão em torno do currículo que atendesse a estes princípios, não intenta
somente adaptá-lo à criança, mas adaptá-lo à moderna sociedade americana. O conceito social
de educação significa que, cuide a escola de interesses vocacionais ou interesses especiais de
qualquer sorte, ela não será educativa se não utilizar esses interesses como meios para a
participação em todos os interesses da sociedade. Latim, Grego ou a profissão de carpinteiro
devem ser ensinados com o mesmo espírito de fazer do educando um membro da sua
sociedade, com poder e oportunidade para participar em todos os seus interesses, através de
um currículo correspondente e utilizado em função do ideal educativo de “eficiência social”. A
escola em si será uma agência não de reprodução, mas de contínua transformação social que
constitui o processo democrático, uma agencia de inquérito e reconstrução social. Só assim o
seu conteúdo coincidirá com o conteúdo da sociedade democrática em movimento, só assim ao
invés de tornar as mudanças sociais difíceis, ela colaborará na própria revisão social constante,
que é a essência da democracia. É esse o avanço nas políticas sociais que os EUA fazem. Pode
– se inferir inclusive que eles avançam nestes direitos, por não terem a herança cultural
aristocrática, fato que a Europa, berço do iluminismo possui, como descreve Gramsci (2008) no
ensaio “Americanismo e Fordismo”, quando se refere a “Capa de chumbo” que mantém um
sistema de vantagens herdados da cultura, tendo o "velho grupo plutocrático" como o agente
social, quando da tentativa de introdução do fordismo (alguns de seus elementos) na Europa.
São estes princípios liberais plenos, onde os aspectos dos direitos civis comungam e são
completados pelos direitos sociais, trazendo sentido ao termo cidadania e desenvolvendo o
termo democracia com uma força polarizadora ao socialismo que surgia também como prática
do direito social na Europa. Como aponta Marshall, a diferença é que o comunismo foi uma
crise revolucionária que buscava a abolição das diferenças sociais e a democracia, posta desta
forma americanista, tenta tornar as diferenças irrelevantes com relação ao status social.
Essa democracia é o que para Gramsci se compara a revolução cultural, onde um
aspecto crucial da estratégia revolucionária tinha de ser a luta cultural (e num senso mais lato,
educativa) anterior à emergência de uma crise revolucionária. A revolução, por outras palavras,
não era apenas uma questão de controlar o estado porque as instituições da sociedade civil
estavam no contexto no qual os sujeitos sociais são formados e transformados.
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Para Marshall (1967), a cidadania, mesmo em suas formas iniciais, constituia um
princípio de igualdade e era uma instituição em desenvolvimento pelo conjunto de direitos que
as desigualdades da sociedade capitalista eram aceitas. Para ele a explicação dos conflitos
residia no fato de que o núcleo da cidadania compunha-se dos direitos civis. E os direitos civis
eram indispensáveis a uma economia de mercado competitiva. Assim as desigualdades não
eram creditadas às falhas dos direitos civis, mas à falta dos direitos sociais. Na Inglaterra, a
Poor Law (1834) se constituiu num auxílio, e não numa ameaça ao capitalismo porque eximiu
da indústria toda responsabilidade que não fizesse parte do contrato de trabalho. A educação
primária foi uma ajuda que aumentou o valor do trabalhador sem educá-lo acima de sua
condição de subsistência. Para Marshall (1967) a igualdade no campo da educação é o grande
avanço no direito social.
O direito social a educação é um direito de cidadania genuíno, porque o objetivo da
educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. O direito do cidadão adulto de
ter sido educado não entra em conflito com os direitos civis do modo como foram interpretados
numa época de individualismos, pois os direitos civis se destinam a ser utilizados por pessoas
inteligentes e de bom senso que aprendem a ler e escrever. A educação é pré-requisito para a
liberdade civil. Há neste caso, um direito individual combinado a um dever público de exercer o
direito. Marshall (1967) afirma que “Esse é um desvio notável do Laissez faire”. Tornou-se cada
vez mais notório, com o passar do século XIX que a democracia política necessitava de um
eleitorado educado e que a produção científica se ressentia de técnicos e trabalhadores
qualificados.

O dever de auto aperfeiçoamento e de auto civilização é, portanto,
um dever social e não socialmente individual, porque o bom
funcionamento de uma sociedade depende da educação de seus
membros... O desenvolvimento da educação primária durante o
século XIX constitui o primeiro passo em prol do reestabelecimento
dos direitos sociais da cidadania no século XX. (...) E uma comunidade
que exige o cumprimento dessa obrigação começou a ter consciência
de que a sua cultura é uma unidade orgânica e sua civilização uma
herança nacional. (Marshall, 1967, Pág. 74 )
A conclusão importante que Marshall aponta é que

(...) por intermédio da educação em suas relações com a estrutura
ocupacional, a cidadania opera como instrumento de estratificação
social. (...) O status adquirido por meio da educação acompanha o
indivíduo por toda a vida com o rótulo de legitimidade, porque foi
conferido por uma instituição destinada a dar aos cidadãos seus
justos direitos. (Marshall, 1967, pág. 102)
Para Marshall (1967 Pág. 108), as “(...) diferenças de status podem receber a chancela
da legitimidade em termos de cidadania democrática, desde que não seja uma expressão de
privilégio hereditário”. Quando Dewey inclui o homem comum na sociedade americana através
da escolarização universal, como direito do cidadão, ele está rompendo com o direito
hereditário e oferecendo uma herança cultural nacional para todos, aumentando assim as
chances de mobilidade social.
Essa sociedade pode ser descrita como “o sistema de classe”, de base econômica, como
diz Weber: “São grupos de pessoas que do ponto de vista de interesses específicos, tem a
mesma posição no sistema econômico” (apud Marshall, 1967, p. 149).
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No Brasil a iniciativa de implantação de uma escolarização universal, em nível
fundamental, aparece com o educador Anísio Teixeira no final da década de 1920, no Estado da
Guanabara, atual Estado do Rio de Janeiro, mas não obteve êxito. Na década de 1950
começam a surgir movimentos de alfabetização em pontos distintos do país, com a proposta de
inclusão do homem comum.
Os movimentos de alfabetização popular e práticas educacionais apareciam e com
resultados. A campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, do escritor e educador
Moacyr de Góes, beneficiou mais de 40 mil alunos. Mas o mais expressivo foi certamente Paulo
Reglus Neves Freire que se destacou por seu trabalho na área da educação popular1 voltada
tanto para a escolarização como para a formação da consciência. Autor de “Pedagogia do
Oprimido” criou um método de alfabetização, defendeu o diálogo com as pessoas simples, não
só como método, mas como um modo de ser realmente democrático, tendo influenciado o
movimento chamado pedagogia crítica. Em 1961 tornou-se diretor do Departamento de
Extensões Culturais da Universidade do Recife e, no mesmo ano, realizou junto com sua equipe
as primeiras experiências de alfabetização popular que levariam à constituição do Método Paulo
Freire. Seu grupo foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45
dias. Paulo Freire (2011) descreve que nos anos de 1950, o pensamento de uma sociedade
brasileira em trânsito ressurge e busca modernizar-se, emancipar-se, sair da tutela do Estado. É
possível que exista uma convergência na comparação do processo americano de
democratização e inclusão do homem comum na sociedade com as experiências educacionais
populares que emergiam no Brasil nos anos 1950/60. Essas ações remetem ao relato do
sistema de ensino dos Estados Unidos da América, feito por Anísio Teixeira durante sua visita a
este país em 1927, quando descreve sobre a democratização da educação e inclusão do
homem comum, do povo, no sistema escolar.
Em resposta aos eficazes resultados, o governo brasileiro do presidente João Goulart,
empenhava-se na realização das reformas de base e aprovou a multiplicação dessas primeiras
experiências num Plano Nacional de Alfabetização, que previa a formação de educadores em
massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos (os “círculos de cultura”) pelo País. Mas a
educação oficial pós-primário ainda continuava dividida em secundária propedêutica e
profissionalizante. Nos centros urbanos, que passam a ter a maior parte da população neste
periodo, as escolas profissionalizantes ficam defazadas em relação às habilidades que o
mercado em transformação exigia. Segundo Nunes (1980, p. 141): “O empresariado mais
esclarecido vinha preferindo, para as ocupações semiqualificadas, sobretudo no comércio,
candidatos que tivessem cursando o ginásio secundário (tradicional) e não os ginásios
profissionais”.
A tendência à generalização de uma escola secundária, na qual se integram a educação
geral e a iniciação profissional, era uma necessidade emergente para modernização das
sociedades. No Brasil, fatores socioeconômicos pressionam por condições de desenvolvimento e
a necessidade de generalização da escola secundária se fez urgente por insatisfação popular e
de setores econômicos e políticos. O cidadão e o trabalhador, na complexa organização social e
econômica resultante da industrialização, precisam de instrução acima de nível primário: essa
era a ideia comum. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 5452/61 foi
promulgada após treze anos de discussões (iniciou-se em 1948), apontando para uma
universalização, nas terras tupiniquins, de uma escola secundária que atendesse estas
necessidades. Exemplos disso são experiências como o ginásio moderno, que depois passou a
se chamar ginásio orientado para o trabalho, do Ministério da Educação e Cultura, o projeto de
ginásios únicos e pluricurriculares do Estado de São Paulo (Nunes, 1980). Diferente do ensino
secundário propedêutico, estas escolas ofereciam, no currículo das duas últimas séries,
disciplinas vocacionais destinadas a sondar aptidões. Orientados, os alunos escolheriam uma
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entre as seguintes disciplinas: artes industriais, técnicas agrícolas, técnicas comerciais,
educação para o lar ou o aprofundamento dos estudos gerais. O governo federal procurou
estimular os ginásios secundários públicos e particulares a se transformarem em Ginásios
Orientados para o Trabalho – GOT’s, mediante o fornecimento de instalações específicas e o
preparo de professores para a efetiva introdução em seus currículos de atividades vocacionais
de caráter exploratório e motivador.
O GINÁSIO POLIVALENTE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
O plano trienal de Educação (1963 – 1965) do Presidente João Goulart, com base no
Plano Decenal de Educação da Aliança para o Progresso (1961) e a Declaração de Santiago da
Chile (1962) previa a implantação de uma rede nacional de ginásios modernos. O Ministério da
Educação firmou convênio com a USAID - Agência Norte-americana de Desenvolvimento
Internacional para a modernização e ampliação da rede nacional. Este convênio combinava os
interesses brasileiros de expansão da escolarização e os interesses norte-americanos de
fortalecimento de sua presença na América Latina no período pós-revolução cubana.
Em 1965, após a tomada de poder pelos Militares, este acordo foi ratificado e ampliado.
Nele a USAID se comprometia a contratar, nos EUA, certo número de técnicos, para junto a
igual número de brasileiros, formarem a Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Em
1966 era criado o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio – PREMEM, com o
objetivo de desenvolver projetos de expansão e melhorias no ensino secundário e colegial no
Brasil.
No início da década de 1970 o Brasil buscava consolidar o projeto do Ginásio Polivalente
como modelo para a virada educacional que o país precisava. Este projeto é uma das ações do
governo para a reforma do ensino médio e serviu como carro chefe do que se pretendia com a
reforma, pois tinha a responsabilidade de representar o novo modelo de escola ginasial que
surgia.
Ao modificar a estrutura do sistema educacional brasileiro, que até 1970 era baseado
em duas modalidades de escola secundaria, o Ginásio Polivalente tinha que superar esta
dualidade, motivando os que demandavam uma escola igual para todos e conformando os que
duvidavam da possibilidade de um único modelo educacional a apoiar a mudança.
Em sua essência o Ginásio Polivalente é descrito como uma escola única e um modelo
de escola vocacional. Única por oferecer o ensino geral conjuntamente com disciplinas de cunho
profissional. Vocacional por fundamentar nestas disciplinas de cunho profissional uma
abordagem de introdução no mundo do trabalho, sem buscar uma profissionalização fim e
permitir uma continuidade dos estudos.
Buscava-se universalizar a escola ginasial na mesma linha de outras experiências que
funcionavam no Brasil como os ginásios modernos; ginásios pluricurriculares; e os Ginásios
Orientados para o Trabalho, este último é declarado como um ginásio Polivalente em sua
essência. Em documentos encontrados sobre os Ginásios Polivalentes há vária referencias de
GPe ou GOT, como no livro “Subsídios para o estudo de um Ginásio Polivalente”:

Os trabalhos incluídos foram selecionados pela Equipe de
Planejamento do Ensino Médio, dentre alguns dos mais indicados para
servirem de material de estudo e discussão em seminários e cursos de
treinamento de professores, diretores e pessoal técnico para o Ginásio
Polivalente ou Ginásio Orientado para o Trabalho. (MEC – EPEM DES,
1969 pág. 05).
O “1˚ Seminário Sobre o Ginásio Polivalente no Contexto da Educação Fundamental”,
que se realizou em Brasília nos dias 16, 17 e 18 de junho de 1970, tinha como finalidade
promover intercâmbio de experiências e estudos sobre a implantação dos Ginásios Polivalentes.
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Os participantes foram, em sua maioria, representantes de Órgãos convidados pela DES
- Diretoria de Ensino Secundário para exercerem função de direção dos trabalhos. A dinâmica
do Seminário era a constituição de Grupos de Trabalho, para debate e análise dos temas.
No documento estão as palavras de abertura dos trabalhos pelo secretário geral do
MEC, Cel. Mauro da Costa Rodrigues, representante do Ministro da Educação Jarbas Gonçalves
Passarinho. O Coronel Mauro relatou que os Ginásios Polivalentes, tema de debate do
seminário, insere-se:

(...) dentro da linha de implantação da Política educacional, fixada
para o período do III Governo da Revolução. Criar as bases para uma
década de desenvolvimento, capazes de possibilitar ao Brasil, no fim
do século, formar entre as sociedades desenvolvidas, sem perda de
sua identidade sócio-cultural, eis o propósito que nos orienta e anima.
(MEC, 1970 Pág. 19)
Para o Coronel, a educação ideal é aquela que permite o desenvolvimento integral e os
fundamentos norteadores da Política educacional do MEC eram três:
* A capacitação adequada da mão-de-obra, visando à produtividade e o pleno
emprego;
* A educação como fator de produção, visando às necessidades da comunidade e não
formando excedentes profissionais; e,
* A nítida interação entre educação, recursos humanos, segurança e desenvolvimento.
O foco deveria ser de mudanças no campo sócio econômico, “garantindo a consequente
participação de todos os seguimentos da população nos frutos do desenvolvimento, em suma,
educação para o desenvolvimento em sua mais ampla e completa acepção.” (MEC, 1970 Pág.
19).
O Coronel Mauro anunciou que para se efetivar esta mudança no campo sócio
econômico, com participação de todos dentro do atendimento da realidade brasileira, o ginásio
acadêmico deveria ir, progressivamente, dando lugar ao ensino polivalente, de fundo vocacional
e com maior destaque para as ciências e a tecnologia.

O ensino fundamental terá como grande objetivo a preparação do
jovem para a vida, tendo assim muito mais do que o sentido
meramente propedêutico que tanto deformava nossa sistemática
educacional. Preparar o jovem para a vida, como indivíduo isolado e
como membro de uma comunidade, eis, pois suas verdadeiras
finalidades. Através de ensinamentos e práticas, fazer com que a
criança incorpore progressivamente conhecimentos, hábitos e
aptidões que lhe assegurem as condições fundamentais para viver
como ser humano e como parte de um todo é a nova tarefa. (MEC,
1970 Pág. 20)
O objetivo da “escola polivalente”, também estava expresso no livro “Estrutura e
funcionamento do ensino de 1º Grau”, do professor Samuel Rocha Barros (1980). O Professor
Samuel foi membro da comissão Estadual do PREMEN-MG e representante do Conselho
Estadual de Educação. No livro consta que, segundo o pensamento oficial do PREMEN:

O objetivo da Escola Polivalente é oferecer experiência de iniciação
humanística, cientifica e prática, destinada a constituir a base para
estudos ulteriores de preparação para a universidade ou para o
ingresso imediato em carreiras ou ocupações não universitárias. A
síntese entre essas duas áreas de formação baseia-se na idéia de que
‘nas condições da vida moderna’, em uma sociedade democrática,
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deve-se pensar numa educação humanística que, necessária como o
processo de humanização do homem, supere a oposição clássica
entre o mundo da cultura intelectual e o mundo do trabalho. (Barros,
1980:195)
O que se buscava era uma escola que contemplasse as expectativas da sociedade
quanto a uma formação mais eficiente. A superação de um modelo dualista de escola teria que
ser feita por uma escola que acolhesse as expectativas da população que tinha na modalidade
profissional, preterida pela grande parte da população e a modalidade propedêutica, a grande
eleita. O argumento principal foi de oferecer uma escola que fosse conceitualmente moderna,
adequando o conhecimento geral, com referencia nas ciências e um ensino com sondagem de
vocações e fundamentalmente como introdução no mundo do trabalho, uma vez que ela não
formava um profissional, mas tratava o profissionalismo e o trabalho como parte da cultura
humana, o ensino humanístico. O Professor Jayme Abreu afirmou:

(...) em se tratando de sociedade industrial-tecnológica,
evidentemente não corresponderá a sua cultura geral aquela que não
inclua as contribuições básicas, incorporadas à vida cotidiana da
ciência, da técnica e do entendimento do trabalho como condição
existencial e não como mera condição subjetiva, a compreensão do
mesmo como meio de realizar o homem no mundo, como fator de
modificação do mundo. (In. Barros, 1980 pág. 196)
No caso brasileiro, a justificativa das humanidades era que o conhecimento geral,
baseado nas ciências e as práticas de sondagens de vocação, como introdução ao mundo do
trabalho, era a forma que a escola tinha de educar os alunos nas humanidades modernas.
Foram apresentados modelos e comparações com outros países para justificar a mudança. A
referência deste modelo e seu surgimento nos EUA eram propagandeados como modelo de
sucesso e melhor que o modelo europeu e fazia-se referência a isso.

O que de mais novo, mais diferente da tradição europeia, continha o
sistema dos Estados Unidos era a escola secundária geral, ao mesmo
tempo única e múltipla, idêntica em seu núcleo, responsável pela
formação geral, e variada em seus desdobramentos na medida das
diversidades individuais. Em vez de escolas separadas para o ensino
secundário e para os outros ramos do segundo grau, uma escola
comum polivalente, que permitisse a gradual observação das
capacidades dos alunos e os pudesse orientar para os estudos
ulteriores ou para as ocupações mais afins com as suas aptidões.
(Newton Sucupira, in: MEC – EPEM DES, 1969. pág. 90 – 91).
Outra questão destacada era que este modelo de escola moderna passava por uma
continuidade do estudo que atingisse toda a população. A escola primária, que começou a ser
universalizada no início do Século XX no Brasil, já estava consolidada nesta difusão e frequência
da população em geral. O acesso ao ensino secundário, em seu primeiro ciclo, o ensino ginasial,
ainda era feito pelo exame de admissão – o admissional, que era uma barreira à continuação
dos estudos e consequentemente ao aumento do tempo de escolarização da população do país.
Em 1953, Anísio Teixeira, pronunciando uma conferência, por ocasião de um estágio
para inspetores de ensino secundário já chamava a atenção para a necessidade de extensão
dos moldes da escola primária para o ensino secundário. Para ele a transformação da escola
secundária acadêmica, no sentido de perder o caráter de escola de “elite” e de adotar a
pedagogia e a psicologia da escola primária já acontecia em todo o mundo e era necessário
acontecer no Brasil. “Não se trata de luta de sistemas pedagógicos, mas de um
desenvolvimento institucional, conseqüente a mudança sociais” (MEC-EPEM DES, 1969 pág.
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13).
Para Teixeira (1969), mas também para Gramsci (1980), se era pelo latim que o
homem se cultivava; pelo latim é que se transferia para a comunidade dos homens cultos e
passava a viver entre os seus clássicos, distante da realidade contemporânea e da vida
corrente. Este conteúdo não interessava à escola primária, de constituição muito mais recente.
“Foi esta escola primária que deu início a uma pedagogia de certo modo diferente da
tradicional. Sendo uma escola despretensiosa e prática, admitia que, ao lado de ler, escrever e
contar, pudesse acrescentar algo de educação religiosa, moral e utilitária” (Teixeira in: MECEPEM DES, 1969 pág. 12). A escola primária nascia para ser uma escola para todos, a todos
educando e orientando, segundo suas aptidões, para o trabalho, sempre técnico, seja no
campo do comércio, da indústria, das letras ou das ciências.
Na escola polivalente este aspecto aparece juntamente com a sondagem de vocações,
como filosofia estruturante de uma escola moderna e democrática. Buscava-se criar uma escola
com uma estrutura de continuidade que atendia aos propósitos do governo de estender e
democratizar o ensino, como já havia acontecido em outros países. A cultura do trabalho e da
formação básica para uma qualificação mínima da população ao mercado, na base que o
parque industrial moderno, exigia. Por outro lado atendia aos anseios da população quanto as
suas expectativas educacionais e uma melhor preparação para os níveis superiores de educação
em uma escola com direitos iguais.

Em resumo, o ginásio polivalente atende melhor que os ginásios
diferenciados aos princípios de justiça em educação, em sua dupla
expressão de acesso do maior número possível de adolescentes ao
ensino de segundo grau e de adequação do ensino às peculiaridades
pessoais; atende aos objetivos de maior comunicação entre as
classes, fazendo da escola não um reflexo da estratificação, mas um
instrumento de integração social; atende aos objetivos do progresso
econômico, fazendo convergir para as ocupações à força jovem de
trabalho, na medida de suas afinidades vocacionais e, portanto,
garantindo o mais adequado aproveitamento da maior riqueza de um
país, que são as potencialidades de sua juventude; atende, portanto,
à pedagogia, ao desenvolvimento social, aos interesses da economia
e, como síntese de todos os seus fins, ao ideal democrático de
igualdade de direitos (Newton Sucupira in: MEC – EPEM DES, 1969 PP
93 – 94).
O Ginásio Polivalente teve a incumbência de ser este modelo de escola que requeria
àquele tempo. Esta modalidade de escola tinha a recomendação do ministro da educação,
Jarbas Passarinho, para que os participantes do 1º Seminário sobre os Ginásios Polivalentes
tivessem sempre em mente que em 1971 teria início a implantação progressiva do ensino
fundamental.

É, pois, dentro do conceito de ensino fundamental que se deverá
inserir o ginásio polivalente. Seus fundamentos serão talvez os únicos
que permanecerão válidos dentro da total reformulação que se fará
no ensino primário e no ginasial, quando de sua transformação em
fundamental. (...) O ensino fundamental terá como grande objetivo a
preparação do jovem para a vida, tendo assim muito mais do que o
sentido meramente propedêutico que tanto deformava nossa
sistemática educacional. Preparar o jovem para a vida, como indivíduo
isolado e como membro de uma comunidade, eis pois suas
verdadeiras finalidades. Através de ensinamentos e práticas, fazer
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com que a criança incorpore progressivamente conhecimentos,
hábitos e aptidões que lhe assegurem as condições fundamentais
para viver como ser humano e como parte de um todo é a nova
tarefa. (MEC - EPEM, 1970 Pág. 21)
Neste seminário coube ao Professor Geraldo Bastos Silva, técnico da equipe de
Planejamento do Ensino Médio (EPEM), a função de relator do Grupo de Trabalho que discutiu
“O ginásio Polivalente no contexto da Educação Fundamental”. Em seus relatos o grupo de
trabalho definiu que a ideia de ensino fundamental passava pela extensão da escolaridade geral
e básica e do estabelecimento de perfeita continuidade entre o ensino primário e médio.
Também definiu o primeiro ciclo médio, com o Ginásio Polivalente como diretriz da política
educacional e a estrutura multilinear com base no Plano Estratégico de desenvolvimento, para o
período de 1968-1970, que previa a unificação do 1˚ ciclo médio.
O Prof. Gildásio Amado, argumentando sobre a colocação do GOT à luz da teoria geral
do ensino médio, destacou suas características e virtudes e que ajuda a entender o que seja a
filosofia dos Ginásios Polivalentes. Para ele tratava-se um ensino geral que incluía orientação
para o trabalho e eliminava as diferenças entre os ginásios secundários e os ginásios
profissionalizantes. Isso, segundo ele, contribuía não só para uma formação humana mais
completa, como oferecia ainda maior base para o ingresso e a ascensão nas carreiras
profissionais, porque o desenvolvimento da técnica, com os progressos da automação, exigia do
trabalhador formação geral cada vez maior.
Outro ponto importante é que este modelo retardava o momento da especialização,
como recomenda a pedagogia. Num Ginásio Polivalente, com um bom serviço de orientação, é
possível captar gradualmente as tendências e orientá-las, com benefício para o educando, para
a sociedade e para o desenvolvimento econômico.
Enfim, para Gildásio Amado:

Integrando a iniciação profissional no ensino geral, incluindo matérias
técnicas no currículo do ensino secundário, contribuirá para a mais
estreita convivência dos educandos, sem diferenciação social e
econômica e, portanto, para a realização de um dos principais
objetivos da educação em geral, que é promover a unidade e a
solidariedade social. (Gildásio Amado In: MEC – EPEM DES, 1969 Pág.
94)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na leitura dos documentos encontrados, buscando verificar a filosofia dos Ginásios
Polivalentes, pode-se constatar que os GPEs podem ser definidos, em seus objetivos e
funcionalidade em três eixos filosóficos:
* Sondagem de vocação orientada, juntamente com educação geral caracterizando o
ensino humanista moderno;
* Continuidade de estudo como 2º ciclo do ensino de 1º Graus; e,
* Favorecimento de estudos posteriores democratizando o acesso ao ensino superior.
Apesar da interferência direta dos Estados Unidos da América no projeto educacional
brasileiro denominado “Ginásios Polivalentes” o que se avalia é que esta influência vem da
filosofia estrutural da sociedade estadunidense, baseada na democracia e na inclusão dos seus
patrícios na herança cultural através da escolarização universal. No Brasil esta inclusão já
caminhava com ações populares espontâneas e a intervenção do Estado agiu no sentido de
contenção de expectativas e não como plano de governo. Pois a prática filosófica dos direitos
de cidadania, no conceito de Marshall, veio “aleijada”. A implantação de um sistema
democrático de escolarização, princípio básico do direito social de cidadania, mas em um Estado
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de exceção, onde os direitos políticos de cidadania eram restritos, revela a incoerência desta
interferência. Mas o povo brasileiro ganhou no sentido de uma escola única e no sentido de
uma escolarização ampliada.
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É uma estratégia de construção da participação popular para o redirecionamento da vida social. A
principal característica da Educação Popular é utilizar o saber da comunidade como matéria prima para
o ensino. É aprender a partir do conhecimento do sujeito e ensinar a partir de palavras e temas geradores do cotidiano dele. Visa à formação de sujeitos com conhecimento e consciência cidadã e a organização do trabalho político para afirmação do sujeito.
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Introdução
Entre os anos de 2007 e 2011, no âmbito do curso de doutorado do Programa de PósGraduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na linha de Pesquisa
História da Educação e Historiografia, desenvolveu-se uma pesquisa1 que teve como objeto de
estudo a trajetória histórica da Escola Industrial de Cuiabá, instituição de ensino profissional
que ministrou cursos industriais durante as décadas de quarenta, cinquenta e sessenta do
século XX na capital do Estado de Mato Grosso/Brasil.
Dentre os resultados alcançados por esse estudo mais abrangente, destaca-se este
trabalho que objetiva apresentar uma reflexão sobre a gênese da EIC, detendo-se
especificamente, na investigação dos aspectos desencadeadores do processo de criação e
implantação da instituição entre nos anos de 1942 e 1943.
Na abordagem adotada, a especificidade do objeto de estudo se apreende no próprio
contexto histórico em que se produz, sendo assim, a investigação, a descrição e a análise da
gênese e instalação da escola referenciada buscaram considerar e evidenciar o movimento real
da história, enfim, da sociedade em que se constituíram.
Seguindo esses princípios orientadores, os procedimentos metodológicos adotados
compuseram-se de um levantamento da bibliografia existente acerca da temática em estudo,
da conjuntura social, política, econômica e educacional mato-grossense e brasileira do período
delimitado, bem como do arrolamento das fontes históricas oficiais e não-oficiais, produzidas ou
não pela EIC.
A busca das fontes iniciou-se na biblioteca, no acervo fotográfico escolar e no arquivo
permanente do Campus de Cuiabá “Octayde Jorge da Silva2” do atual Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) por se compreender que “[...] as
escolas apresentam-se como locais que portam um arsenal de fontes e de informações
fundamentais para a formulação de interpretações sobre elas próprias e, sobretudo, sobre a
história da educação brasileira [...]” (GATTI JUNIOR, 2002, p. 4).
Posteriormente, a consulta estendeu-se às seguintes instâncias externas: a) Arquivo
do Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); b) Arquivo Público de Mato Grosso;
c) Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional da UFMT; d) Instituto Histórico e
Geográfico de Mato Grosso; e) Arquivo e biblioteca da Casa Barão de Melgaço/MT; f) Arquivo
da Receita Federal/MT, que preserva os diários oficiais da União, desde a década de 1930 à
atualidade, nos quais foram publicados os documentos oficiais das instituições federais, dentre
elas a EIC; g) Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro; h) Coordenação Regional do Arquivo
Nacional, em Brasília; i) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP); j)
Secretaria de Informação e Documentação do Senado Federal, que disponibiliza a legislação
republicana brasileira, de 1888 a 2003, em CD ROM e on line.
Além dessas instâncias, foram visitados vários sites da internet, inclusive o Centro de
Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas e o
Center for Research Libraries, em Chicago/USA, que concede imagens digitais de séries de
publicações como relatórios e mensagens emitidas pelo poder executivo brasileiro, entre os
anos de 1821 e 1993.
A busca efetuada no arquivo escolar, nos externos e nas demais instâncias permitiu o
acesso a diversos materiais que foram selecionados tanto por serem essenciais, quanto por
servirem à investigação de algum modo. As suas escolhas se deram a partir de procedimentos,
considerados por Marson (1984) como imprescindíveis, que os transformaram em instrumentos
privilegiados da pesquisa histórica, já que originalmente não surgiram com tal finalidade.
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Sendo assim, foram feitas: a) leituras diagnósticas preliminares, que permitiram o
conhecimento dos seus conteúdos; b) indagações necessárias à contextualização crítica (quem
as produziu? sob quais condições foram elaboradas? com quais propósitos?) e c) a pergunta
fundamental de obtenção dos dados da investigação (o que informavam a respeito do tema
pesquisado?).
Em geral, a documentação acessada foi produzida na esfera governamental com a
finalidade de estabelecer normas ou orientações, informar dados sociais, educacionais, políticos
e econômicos do país e do Estado. Alguns documentos se referiam diretamente à EIC, outros
nada informavam a seu respeito, porém ao serem confrontados e efetuando-se a justaposição e
o cotejamento das suas informações, bem como o estabelecimento de seus diálogos com as
bibliografias disponíveis, o entendimento da gênese institucional tornou-se possível.
Dentre os documentos históricos analisados, selecionados e organizados sob a forma de
um repertório de fontes basilares, destacaram-se, para o estudo da criação e instalação da EIC
as mensagens do governo federal e estadual, as mensagens do Ministério da Educação e Saúde
(MES), a Lei Orgânica do Ensino Industrial (LOEI) e os seus dispositivos de regulamentação.
O resultado desses procedimentos teórico-metodológicos executados permite entender
que a EIC foi criada no âmbito da reorganização do ensino profissional desencadeada por uma
reforma educacional mais abrangente cognominada Reforma Capanema, proposta por leis
orgânicas de ensino que estabeleceram as diretrizes uniformizadoras da educação nacional no
início da década de 1940, conforme esclarece a análise a seguir.
A Reforma Capanema
A partir de meados do ano de 1936, movimentações políticas à sucessão presidencial
no Brasil começaram a ser promovidas e, em resposta aos acontecimentos ocorridos3 no final
do ano de 1937, o presidente da república em exercício, Getúlio Vargas, desencadeou um golpe
e instalou o Estado Novo.
Nessa nova organização administrativa de estilo ditatorial do governo brasileiro
defendeu-se que o país deveria se constituir em uma unidade indissolúvel comandada pelo
chefe da nação e por sua orientação nacionalista e centralizadora. Conforme Fausto (2008), os
Estados passaram a ser governados por interventores, nomeados pelo Presidente da República
e escolhidos segundo diferentes critérios, e a representação via Congresso desapareceu
frustrando as expectativas democráticas da nação brasileira.
Com toda a reviravolta política, uma nova Carta Constitucional foi imposta no país e,
em termos educacionais, determinou explicitamente:

Art 15 - Compete privativamente à União: [...] IX - fixar as bases
e determinar os quadros da educação nacional, traçando as
diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e
moral da infância e da juventude;
Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar
sobre as seguintes matérias: [...] XXIV - diretrizes da educação
nacional; [...] (BRASIL, 1937, p. 22359, grifo nosso).
A partir desses dispositivos constitucionais antidemocráticos, o governo garantiu para
si tanto o poder de elaboração, quanto o de legalização das novas diretrizes educacionais, afinal
a normativa máxima conferiu-lhe o controle sobre o Legislativo por conta da extinção do
Congresso Nacional.
Seguindo a linha condutora constitucional e do Presidente Vargas, o gestor do MES
adotou o caráter centralizador do Estado Novo nos assuntos educacionais do país, defendendo
que o ensino não poderia ser neutro, mas “colocar-se agora decisivamente ao serviço da
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Nação”, devendo tomar esse partido. Ele precisava “adotar uma filosofia e seguir uma tábua de
valores”, reger-se “pelo sistema das diretrizes morais, políticas e econômicas” formadoras da
“base ideológica da Nação” que estariam sob “a guarda, o controle ou a defesa do Estado”
(CAPANEMA, 1938, p. 3).
Nas palavras do Ministro:

Digamos, desde logo, que, se a educação visa preparar o homem
completo, isto é, como pessoa, como cidadão e como trabalhador,
afim de que ele realize integralmente, no plano moral, político e
econômico, a sua vida para servir à Nação, se a educação tem essa
grave finalidade, claro está que o Estado dever conduzir a sua
suprema direção fixando-lhe os princípios fundamentais e controlando
a execução deles. Providência inadiável a ser, portanto, tomada é a
elaboração de um código das diretrizes da educação nacional
(CAPANEMA, 1938, p. 4).
A esses argumentos justificadores da centralização na feitura dos novos preceitos
educativos pela instância governamental, o Ministro ainda somou a proposição de se conceber
um plano unitário e de alcance nacional.
Em sua opinião, a falta de ordem, de sentido e de maior eficiência do ensino no país
resultavam do fato de os seus atuais princípios regerem-se sem uma unidade, por isso
enfatizou ser providência inadiável a elaboração de um programa coeso de diretrizes:

Até aqui os princípios que regem a educação em nosso país padecem
da falta de unidade. Desta falta de unidade, resulta a um tempo falta
de ordem, de eficiência e de sentido. Muitos esforços se perdem, e a
contradição não raro se estabelece. Cumpre fixar, em um corpo único
da lei, os preceitos diretores da educação nacional, de modo que
todas as atividades educacionais do país, de caráter federal, estadual,
municipal ou privado, se rejam pela mesma disciplina. [...]. Tal corpo
constituirá o Código de Educação Nacional. O projeto deste Código
está sendo organizado. [...] Em matéria de educação, portanto, o que
cumpre fazer essencialmente é organizar o sistema escolar do país
(CAPANEMA, 1938, p. 4).
Para o Ministro, todas as instâncias responsáveis pela oferta do ensino seriam
convocadas à implantação de um sistema nacional de educação no país, no entanto, reforçou
que governo federal é quem teria a autonomia para organizar as suas diretrizes e conduzi-lo:

Os poderes públicos e as instituições particulares devem, à causa de
qualquer sacrifício, realizar esta obra. O Governo Federal dar-lhe-á
sua plena colaboração. Por um lado, presidirá ao empreendimento,
orientando-o, coordenando-o, controlando-o. Por outro lado, entrará
no terreno das próprias realizações, quer para fundar e manter
estabelecimentos, quer para auxiliar os estabelecimentos
administrados pelos poderes públicos locais e pelas instituições
privadas. [...] (CAPANEMA, 1938, p. 4).
Várias ações ministeriais foram, então, desencadeadas tendo em vista tal finalidade, em
especial, a criação do INEP com a incumbência de realizar inquéritos, pesquisas e estudos
atinentes a todas as questões educacionais para fornecer subsídios à organização do ensino no
país, bem como, prestar assistência técnica e esclarecimentos acerca de seu desenvolvimento,
e possíveis soluções aos seus problemas.
Apesar da idealização expressada pelo Ministro, a estruturação das diretrizes da
educação nacional não ocorreu sob a forma do código previsto. As ações deliberadas pelo MES
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produziram leis orgânicas - elaboradas e aprovadas sem transitar por fóruns formais de ação
legislativa - referentes aos diferentes ramos do ensino, cujo conjunto apontou o objetivo
comum latente de formar o cidadão brasileiro patriota, obediente, disciplinado e trabalhador
responsável pela construção e progresso do novo país, conforme a classe social de
pertencimento.
Cada normativa foi expedida sob a forma de decreto com força de lei pelo Presidente
da República, em virtude do seu poder legislador assumido constitucionalmente na instauração
do governo ditatorial. A edição desses dispositivos legais teve início em meados do Estado Novo
e as reformas educacionais propostas por eles principiaram-se desde então.
A legislação reformadora compôs-se, portanto, dos seguintes dispositivos: Decreto-Lei
n.º 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (LOEI); Decreto-Lei n.º 4.244, de 9 de abril de 1942 - Lei
Orgânica do Ensino Secundário (LOES); Decreto-Lei n.º 6.141, de 28 de dezembro de 1943 Lei Orgânica do Ensino Comercial (LOEC); Decreto-Lei n.º 8.529, de 2 de janeiro de 1946 - Lei
Orgânica do Ensino Primário (LOEP); Decreto-Lei n.º 8.530, de 2 de janeiro de 1946 - Lei
Orgânica do Ensino Normal LOEN) e Decreto-Lei n.º 9.613, de 20 de agosto de 1946 - Lei
Orgânica do Ensino Agrícola (LOEA).
Os encaminhamentos emanados pelo grupo de regulamentos reorganizaram,
especificamente, os dois primeiros níveis da educação nacional: o elementar ou primário – de
primeiro grau – e o médio – de segundo grau. O superior não teve nova prescrição e
permaneceu regido pelas orientações anteriores.
Em relação ao nível médio, dois tipos de ensino se configuraram: o de formação geral,
veiculado pelo secundário, e o de formação profissional, promovido pelo agrícola, industrial e
comercial, voltados, respectivamente, aos setores primário, secundário e terciário da produção,
e o normal, direcionado ao trabalho docente.
O Ensino Profissional Industrial nos bastidores da Reforma Capanema
A prescrição referente ao ensino profissional em uma Constituição brasileira mostrouse inédita na de 1937. Sua presença na normativa refletiu o posicionamento do governo federal
frente às mudanças em evolução no panorama sócio-econômico do país, ou melhor, à transição
da sociedade agrária e rural para a industrial e urbana.
As iniciativas postas em execução tiveram em vista produzir um projeto de vasta
abrangência de modo a contemplar os diversos ramos do ensino profissional:

O Governo Federal está realizando, neste momento, um grande
programa de educação profissional. É um programa completo que
abrange o problema em todos os seus aspectos e se estende a todo
território nacional. O ensino profissional está sendo considerado
em seus vários ramos: industrial, agrícola, comercial e
doméstico. Todas as inumeráveis variedades de ofícios, carreiras ou
profissões, compreendidas nestas quatro denominações, se incluem
no programa federal. [...] O Governo federal, para execução deste
programa, utilizará o processo indireto ministrando auxílios aos
poderes públicos locais e às entidades de caráter privado. Mas, nesta
questão do ensino profissional a ação federal continuará a ser
exercida sobretudo de maneira direta (CAPANEMA, 1938, p. 5,
grifos nossos).
Nestas palavras do gestor do MES evidenciou-se o propósito de primazia do poder
político central na execução da tarefa que considerava grandiosa para o progresso econômico
do Brasil. O planejamento de uma política educacional para a profissionalização da força de
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trabalho brasileira em todas as áreas econômicas foi considerado por ele como uma obrigação
da qual não se poderia prescindir o gestor federal.
O programa governamental em elaboração, alinhado a um projeto de diretrizes
educativas nacionais para o país desencadeou as diretivas norteadoras das modalidades de
educação profissional, as quais se traduziram nas futuras LOEI, LOEC e LOEA.
Dentre os ramos que contemplou, o industrial recebeu uma ênfase maior justificada
pelas exigências demandadas dos desdobramentos do processo inicial da industrialização
brasileira:

Nenhuma espécie de ensino está exigindo no Brasil, tanto da ação dos
poderes públicos como o ensino profissional. É por isso que a
Constituição declara que, em matéria de educação, difundir o ensino
profissional é o primeiro dever do Estado. [...] País de civilização
rural, colhido de surpresa em meio às transformações
inesperadas de um mundo inquieto e trepidante, dominado
de súbito pelo império da máquina e da técnica, o Brasil
precisa urgentemente de adaptar-se às condições
contemporâneas,
formando
numerosas
equipes
de
profissionais, aptos a servir-se das forças mecânicas, que
dominam todas as formas de atividade do homem
moderno.(CAPANEMA, 1938, p. 5, grifos nossos).
Para o Ministro do MES, a urgência na elaboração, pelo poder público, de uma
regulamentação específica para o desenvolvimento do ensino industrial tratava-se de uma
atribuição de atendimento prioritário às necessidades reclamadas pelas transformações
econômicas do país. Mas, além disso, o governo federal também pretendia dar suporte
educacional ao seu projeto industrialista.
Com o objetivo de regulamentar o artigo constitucional 129, que também conclamou
a participação das indústrias e sindicatos na tarefa de formação escolar dos trabalhadores
nacionais, o MES, por intermédio da Diretoria do Ensino Industrial (DEI), elaborou, em 1938,
um anteprojeto atribuindo às primeiras a obrigação de ministrar a todos os aprendizes maiores
de 14 anos e menores de 18 o ensino prático dos seus ofícios em oficinas de aprendizagem
anexas e os ensinamentos teórico-técnicos nas escolas de aprendizes industriais mantidas por
elas mesmas ou pelos sindicatos dos empregadores. Ao MES caberia o controle e a organização
didática e ao Ministério do Trabalho Indústria e Comércio (MTIC), a fiscalização e a aplicação de
sanções aos infratores (MONTOJOS, 1949; RODRIGUES, 2007).
Após analisá-lo e aprová-lo, o Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação
(DNE) o enviou à Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para a devida apreciação e
posicionamento. Desprovido da opinião da CNI, que não apresentou resposta alguma à consulta
ministerial, o Presidente Vargas expediu o Decreto n. 1238, de 2 de maio de 1939,
determinando às empresas de todos os setores econômicos, com mais de 500 empregados, a
manutenção de cursos de aperfeiçoamento aos seus trabalhadores adolescentes e adultos.
A sua regulamentação esteve sob a responsabilidade de uma Comissão
Interministerial constituída por 3 representantes do MES e 3 do MTIC, pois se ressaltava que
estes órgãos gerenciavam importantes ações (educação e trabalho) direcionadas à efetivação
das políticas sociais e econômicas do Estado Novo e por isso deveriam se articular para
providenciar a elaboração das orientações legais sobre o assunto.
Na primeira reunião da Comissão, instituída por Portaria interministerial em 1939, o
Ministro Capanema alertou sobre as diretrizes uniformes que o Estado desejava imprimir em
todos os setores da educação nacional e sobre a necessidade de se encontrar uma solução que
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não prejudicasse o desenvolvimento futuro do sistema de educação profissional a ser adotado
em todo o país (NIELSEN JÚNIOR, 2004).
Durante a vigência desse Comitê, desenvolveram-se variadas atividades para a coleta
de informações subsidiárias ao seu trabalho: convites a personalidades de destaque no ensino
profissional para exposições temáticas; inquérito realizado por meio de questionário
encaminhado às indústrias e sindicatos com o objetivo de elaborar um diagnóstico do trabalho
industrial no Brasil que permitisse traduzir as condições e necessidades do meio industrial no
setor da formação e do aperfeiçoamento do operariado; estudo dos modelos de formação
profissional de outros países e de recomendações dos fóruns das conferências nacionais e
internacionais do trabalho.
Excursões às indústrias também se realizaram para observações in loco das
necessidades e possibilidades de aprendizagens de menores e foram consideradas no relatório
como a ação de maior êxito (BEZERRA, 2006).
Conforme Almeida (2010, p. 188), diversas visitas foram programadas pela Comissão,
dentre elas à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), cujo presidente
Roberto Simonsen, se disponibilizou a cooperar com a Comissão, porém, afirmando representar
o pensamento da classe industrial, criticou a forma como as leis eram redigidas por funcionários
que não conheciam os aspectos práticos do assunto e que não consultavam previamente os
maiores interessados na sua execução. Argumentou que, devido ao empresariado sentir-se
sobrecarregado com os encargos sociais provenientes das leis trabalhistas, além das políticas
tributária e fiscal, aquele decreto onerava ainda mais a classe e por isso era a favor da sua
revogação, já que constitucionalmente cabia às empresas apenas criar escolas de aprendizes
destinadas aos filhos de seus operários.
A Comissão interministerial mostrou-se receptiva às ponderações da FIESP
incorporando algumas delas nas suas conclusões apresentadas sob a forma de um anteprojeto
de regulamentação, no entanto, com o impasse estabelecido entre as expectativas do MES,
MTIC e mais dos empresários, acerca do controle das decisões e gerenciamento de um sistema
formativo, o documento da Comissão não se converteu em lei e novas propostas foram
elaboradas pelos dois Ministérios que, em julho de 1940, apresentaram ao Presidente Vargas
dois projetos distintos de regulamentação do ensino industrial a ser ministrado nas indústrias.
Segundo Cunha (2000), o MTIC era partidário de se transferir às empresas o encargo
de manter a formação dos trabalhadores, já o MES defendia que o governo é que deveria
assumi-lo. Aceitando a proposta do primeiro, o Presidente promulgou em 26 de julho de 1940,
o Decreto 6.029, no qual o Estado e os industriais dividiriam os custos daquela formação,
ficando a maior parte aos segundos. Para a sua regulamentação, designou uma comissão
formada por representantes diretos dos industriais com a consultoria de especialistas no
assunto.
Até então, a intervenção dos industriais no processo de organização do ensino
industrial ocorrera via pareceres, substitutivos e estudos encaminhados àquela Comissão
Interministerial, e, a partir desse momento, tornaram-se incumbidos de criar um órgão para a
aprendizagem industrial, ou seja, receberam autonomia para proporem, conforme seus
interesses, uma política educacional para a formação da força de trabalho, no âmbito da
aprendizagem.
Por outro lado, o Presidente designou uma nova comissão no MES, presidida pelo
Ministro Capanema e composta por educadores para atender a outro preceito constitucional, ou
seja, a elaboração das diretrizes nacionais do ensino industrial, abrangendo a atuação dos
governos públicos, assim como, a dos privados.
Na opinião do gestor do MES, essa ação era de extrema urgência, pois
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Não dispõe ainda nosso país de uma legislação nacional do ensino
industrial, sendo esta modalidade de ensino dada pelo poderes
públicos e por particulares, sem uniformidade de conceituação e de
diretrizes, sem métodos e processos pedagógicos precisos e
determinados, sem nenhum sistema de normas de organização e de
regime, mas com tantas definições e preceitos quantos grupos de
estabelecimentos, ou quantos estabelecimentos. (CAPANEMA, 1942
apud BRASIL, 2003, não paginado).
No seu entendimento era preciso elaborar uma padronização na organização e gestão
dessa modalidade de ensino para superar o caos em que se realizava e, assim, garantir ao país
uma das principais condições para produzir o seu desenvolvimento industrial e econômico.
Em fins de 1941, as referidas comissões concluíram seus trabalhos que foram
enviados pelo Ministro do MES ao Presidente República, em 1942, nos seguintes termos:

Senhor Presidente: Tenho a honra de submeter à consideração de V.
Excia. Dois projetos, um de decreto-lei e outro de decreto, e que teem
por objetivo fixar as bases de organização do ensino industrial de todo
o pais. [...] O primeiro dos documentos referidos é o projeto da lei
orgânica do ensino industrial, [...]. O segundo é o projeto de
regulamento dos diferentes cursos que as nossas atuais condições
econômicas estão a reclamar. Devo acrescentar que os projetos, que
ora apresento a V. Excia., foram estudados não somente com a
informação constante das doutrinas pedagógicas e da legislação
comparada, mas também e sobretudo com o permanente e detalhado
esclarecimento de grande número das pessoas que, em nosso país, se
tornaram conhecidas por possuir, no terreno da educação profissional,
estudo, ilustração ou experiência (CAPANEMA, 1942 apud BRASIL,
2003, não paginado).
Os dois projetos distintos foram aceitos e o governo federal expediu o Decreto n.
4.048, de 22 de janeiro de 1942, criando o SENAI, resultante do documento produzido pela
comissão empresarial, e o Decreto-Lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942, alcunhado de LOEI,
derivado do projeto da comissão ministerial.
A Lei Orgânica do Ensino Industrial
Esta lei, referindo-se ao ensino profissional orientado ao setor secundário da
produção, definiu as suas bases de organização e de regime e destinou-o à preparação dos
trabalhadores da indústria, das atividades artesanais, dos transportes, das comunicações e da
pesca.
O antigo termo “ensino de ofícios”, comumente utilizado para se aludir à modalidade
educativa do nível primário que preparava artífices para as atividades nas oficinas artesanais e
fábricas manufatureiras, foi abolido. Uma nova designação, “ensino industrial”, passou a ser
utilizada para se referir ao tipo do ensino profissional de nível médio destinado a formar os
trabalhadores para as atividades inerentes àqueles setores, aos quais se vinculava.
Com a devida atenção à preparação profissional do trabalhador, lhe caberia:

1. Formar profissionais aptos ao exercício de ofícios e técnicas nas
atividades industriais. 2. Dar a trabalhadores jovens e adultos da
indústria, não diplomados ou habilitados, uma qualificação profissional
que lhes aumente a eficiência e a produtividade. 3. Aperfeiçoar ou
especializar os conhecimentos e capacidades de trabalhadores

CD-ROM DE ATAS | 2419 | COLUBHE 2012

diplomados ou habilitados. 4. Divulgar conhecimentos de atualidades
técnicas. [...] formar, aperfeiçoar ou especializar professores de
determinadas disciplinas próprias desse ensino, e administradores de
serviços a esse ensino relativos. BRASIL, 1942a apud BRASIL, 1956,
p. 8).
Para o cumprimento desses objetivos, ele foi organizado em dois ciclos compostos
por: a) cursos ordinários, caracterizados como cursos de formação profissional; b) cursos
extraordinários de continuação, de aperfeiçoamento e de especialização e c) cursos avulsos (ou
de ilustração ou divulgação profissional).
O primeiro ciclo compreendeu os seguintes cursos ordinários: a) Cursos Industriais; b)
Cursos de Mestrias; c) Cursos artesanais e d) Cursos de aprendizagem. Todos esses tiveram
seus currículos constituídos por disciplinas de cultura técnica própria da seção e da área
profissional a que se relacionavam, bem como, por disciplinas de cultura geral e pelas práticas
educativas4, ambas com a finalidade expressa de acentuar e elevar o valor humano do
trabalhador. Já no segundo ciclo, os cursos ordinários instituídos foram: a) Cursos Técnicos e b)
Cursos Pedagógicos compreendendo os cursos de Didática e de Administração do Ensino
Industrial.
O oferecimento dos cursos elencados foi determinado às instituições de ensino
industrial estruturadas segundo a espécie dos cursos de formação profissional que resolvessem
ministrar. Desse modo, as escolas industriais destinaram-se a ofertar, prioritariamente, os
cursos industriais e, opcionalmente, os de mestrias, os pedagógicos, os extraordinários e
avulsos. As escolas técnicas, os cursos técnicos, sendo-lhes facultativos os industriais, os de
mestrias, os pedagógicos, os extraordinários e avulsos. Nas escolas artesanais e de
aprendizagem, respectivamente, os cursos artesanais e de aprendizagem, podendo ambas
optar também pelos extraordinários de qualificação e avulsos.
Para a implantação dessas reformas fixadas pela LOEI, o governo federal expediu, na
sequência, alguns dispositivos legais complementares de regulamentação, dentre eles, o
Decreto-Lei n. 4.119, de 21 de fevereiro de 1942, determinando, em seu artigo 1°, que os
estabelecimentos de ensino de ofícios, ora existentes no país (federais, estaduais, municipais ou
particulares) deveriam, até o último dia daquele ano, “adaptar-se aos novos preceitos
normativos” estabelecidos (BRASIL, 1942b apud BRASIL, 1956, p. 29).
Aqueles que fossem federais e estivessem vinculados ao MES, no caso os Liceus
Industriais, se elevariam à categoria de escolas industriais ou técnicas e os demais, vinculados
a outros Ministérios, poderiam ajustar-se ao tipo de instituição profissional que mais lhes
conviesse, observado o disposto na LOEI.
O critério adotado para a modificação dos Liceus profissionais da rede federal do MES
foi o do perfil econômico da região onde eles estavam localizados. Assim, aqueles situados nas
cidades de incipiente ou pequeno desenvolvimento industrial se converteram em escolas
industriais e os instalados nas localidades totalmente industrializadas se transformaram em
escolas técnicas. A justificativa empregada foi a de que os novos estabelecimentos e cursos
precisavam estar ajustados às necessidades de mão-de-obra da localidade onde se situavam.
Em decorrência dos detalhados estudos das condições administrativas e financeiras do
MES e do uso daquele critério, a antiga rede federal de instituições profissionais se reestruturou
e suas novas bases de organização foram estabelecidas pelo Decreto-Lei n. 4.127, de 25 de
fevereiro de 1942.
Com a extinção de todos os Liceus Industriais, incluído nesse processo o Liceu
Industrial de Mato Grosso (LIMT), instituíram-se em seus lugares as escolas técnicas e as
industriais. As primeiras se destinaram a ministrar os cursos técnicos e os pedagógicos, também
os industriais e os de mestrias compatíveis com as suas instalações e as segundas a ofertar os
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cursos industriais e os de mestrias, conforme pudessem satisfatoriamente atender as suas
instalações.
Com essas alterações promovidas pela Reforma Capanema no setor do ensino
profissional industrial a cargo do governo central, a rede federal do MES ampliou-se
consideravelmente, deixou de constituir-se por um único tipo de instituição de ensino
profissional, e passou a compor-se de dois grupos distintos de estabelecimentos, ou seja, os de
formação de trabalhadores para o exercício de ofícios em oficinas ou fábricas e os de formação
de profissionais para a execução das atividades técnicas nas indústrias.
A maioria das escolas técnicas se instalou nas capitais da região sudeste, cuja
industrialização apresentava-se mais desenvolvida enquanto que 60% das escolas industriais se
concentraram nas sedes dos estados nordestinos ainda com baixa presença das indústrias.
Em Mato Grosso a pecuária era a atividade produtiva de maior proeminência no início
da década de 1940, chegando a representar 8,64% da produção brasileira. A sua destacada
posição na economia local se beneficiou com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil que lhe permitiu escoar o gado de maneira mais eficaz do sul do Estado até os grandes
matadouros e frigoríficos no Estado de São Paulo (BORGES, 2001).
Segundo Castro e Aleixo (1987), na agricultura a produção açucareira – aguardente e
açúcar – apresentou um crescimento razoável com a transformação de alguns engenhos em
usinas, via processo de modernização da maquinaria, conjugando atividades agrícolas e
industriais, concentrando um maior número de trabalhadores e pessoal encarregado do seu
funcionamento, que favoreceu sua integração à economia nacional, porém com baixa
representatividade, e sujeição à regulamentação estatal.
Quanto à atividade extrativa da borracha, as mesmas autoras, informam que a partir
da década de 1940, surgiram propostas de regulamentação da economia da seringa prevendo a
organização de cooperativas que pudessem favorecer os interesses dos seringalistas, disciplinar
e ordenar o trabalho, aumentar a produção e iniciar o cultivo racional da seringueira.
Conforme Borges (2001), em fins dos anos trinta e início dos quarenta do século XX a
micro-indústria urbana iniciou certa diversificação das suas atividades, na medida em que as
cidades mato-grossenses foram apresentando um crescimento da população, da urbanização,
do comércio e do nível de exigência por produtos mais acessíveis, no entanto, não representou
um desenvolvimento industrial efetivo no Estado.
Considerando, então, esse cenário econômico da região no período, o governo federal
estabeleceu em substituição ao extinto LIMT, a criação de uma escola industrial na capital de
Mato Grosso.
Os procedimentos para a instalação dos novos estabelecimentos federais de ensino
profissional nos estados brasileiros, dentre eles a EIC, foram determinados pelo mesmo
dispositivo legal que as criou e que regulamentou a rede escolar, ou seja, pela LOEI e DecretoLei 4.127/1942.
A deliberação ordenou o imediato funcionamento das instituições recém-criadas e as
prescrições seguintes definiram que a elas fossem transferidos os imóveis, os mobiliários, os
funcionários e as dotações orçamentárias para o ano de 1942 dos extintos Liceus Industriais.
O reaproveitamento das estruturas anteriores foi uma medida redutora de
desperdícios, pois não seria economicamente viável dispensá-las para promover a produção de
novas outras, no entanto, as readaptações foram evidentes e inevitáveis.
Considerações finais
A EIC foi criada na capital do Estado de Mato Grosso em conseqüência da
remodelagem da rede federal de estabelecimentos escolares profissionais, definida por
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normativas legais específicas que determinaram os fundamentos, objetivos e programas
curriculares do ensino industrial e regulamentaram o seu funcionamento e oferta no Brasil.
A organização desse ramo do ensino profissional se inseriu, entretanto, no âmbito de
da reforma da educação nacional proposta pelo Ministro do MES e esboçada nas leis orgânicas
de ensino, expedidas a partir do ano de 1942, que estabeleceram as diretrizes uniformizadoras
do ensino brasileiro.
À medida que um novo formato socioeconômico começou a ser imposto pelo
capitalismo implantado no país, as finalidades desse ramo de ensino foram sendo
alteradas pelas ações governamentais, tendo em vista a preparação técnica, ou
profissional, diretamente orientada às necessidades da indústria brasileira em emergente
crescimento.
Inovações foram introduzidas na organização do ensino promovido pelas escolas
profissionais federais, no sentido de torná-lo utilitário, racional e direcionado à formação
prática, ao preparo técnico dos alunos para atuação no processo produtivo que se
instaurava.
Nessa fase da intervenção estatal nos rumos da economia nacional, da atuação
do governo como árbitro entre o capital (patrão) e o trabalho (empregado), e da
consolidação da indústria como base econômica, a educação profissional passou a ser
organizada de modo a fornecer suporte às frentes especializadas da produção nacional,
via preparo para o trabalho em ramos específicos.
No âmbito do setor industrial, a modernização da sua produção se intensificou,
as tarefas específicas se estabeleceram e uma nova organização do trabalho foi
estruturada no seu interior. A necessidade de uma mão-de-obra diferenciada que não
necessitasse dominar todas as etapas de um ofício fomentou na gestão governamental
uma proposta de reformulação radical do ensino profissional industrial, que se elevou a
categoria de nível médio. Na sua nova estruturação, introduziu a adaptação à máquina, o
domínio das técnicas diversificadas e do parcelamento do trabalho.
Com a intenção de atender as demandas industriais, o governo federal extinguiu
os antigos liceus industriais da sua jurisdição, os substituiu por escolas industriais,
escolas técnicas e organizou um sistema paralelo de formação do trabalhador (SENAI)
sob a tutela da classe empresarial.
Neste contexto, Mato Grosso que permanecia como um Estado desprovido das
indústrias, o tipo de instituição escolar profissional mais conveniente a sua condição
econômica foi a escola industrial, daí ter sido criada a EIC.
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1 Financiada com bolsa do Programa Institucional de Qualificação Docente da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PIQDTEC) da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2 Esta instituição escolar foi criada em 1909 com a denominação de Escola de Aprendizes
Artífices de Mato Grosso (EAAMT), posteriormente transformou-se em Liceu Industrial de Mato
Grosso – LIMT (1937-1942), Escola Industrial de Cuiabá – EIC (1942-1968), Escola Técnica
Federal de Mato Grosso – ETFMT (1968-2002), Centro Federal de Educação Tecnológica de
Mato Grosso – CEFETMT (2002-2008) e a partir da criação do IFMT, em 2008, transformou-se
em um dos seus campi.
3 Suspeitas de insurreição comunista, instalação do estado de guerra, solicitação de apoios
estaduais a um golpe de estado e manifestos contrários a ele.
4 As práticas educativas dos programas curriculares dos cursos industriais, de mestria,
artesanais, de aprendizagem e técnicos seriam complementadoras da formação geral dos
alunos e diziam respeito às sessões de educação física, educação musical e educação
doméstica, esta última, especialmente às mulheres.
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Este trabalho propõe uma discussão acerca das práticas educativas das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo na cidade de Lisboa, mais especificamente no momento da implantação do Asilo da Ajuda, entre os anos de 1857 e 1862. AS fontes para esta pesquisa são
aquelas que falam sobre a presença das Irmãs vicentinas francesas em Portugal, principalmente
os debates nos periódicos e também alguns relatórios emitidos com a preocupação de dar uma
explicação às atividades desenvolvidas por elas nos diversos locais ocupados. Verifica-se que,
nessa documentação, o Asilo da Ajuda, criado com a preocupação da implantação de uma metodologia educativa vicentina, tornou-se o centro do debate, tanto acerca de suas inovações
educativas, quanto da diferenciação com relação aos demais orfanatos lisboetas. Percebem-se
também duas opiniões distintas acerca desse estabelecimento: de um lado, os relatórios que o
classificavam como uma instituição inovadora e de excelência educativa; do outro, os relatos,
particularmente no periódico O Portuguez, que tentavam denegrir a imagem das Filhas de Caridade pelas suas práticas.
No século XIX, a história das Filhas de Caridade em Portugal pode ser dividida em três
fases: primeiramente, a constituição de uma comunidade formada apenas por portuguesas
(1822-1857); depois, a incorporação de irmãs francesas nessa comunidade, até o exílio destas
das terras lusitanas (1857-1862); por fim, o retorno da comunidade gerenciada pelas francesas,
até a expulsão no momento da Proclamação da República (1871-1910). Nesta pesquisa, interessa trabalhar apenas com o segundo momento, quando portuguesas e francesas coabitaram
por quase seis anos, desenvolveram atividades educativas com órfãos e pobres. Foram perseguidas pelos liberais, defendidas pelos católicos romanizados e retiradas às pressas pelo governo francês, antes da esperada expulsão. Além disso, não se estabeleceram em uma única
instituição, mas foram distribuídas em pequenos grupos por vários orfanatos e casas assistenciais que abrigavam meninos e meninas.
As Filhas de Caridade francesas foram lembradas para auxiliar na assistência às epidemias de cólera e febre amarela que assolavam o País em 1857. A ampliação da mortalidade
nesse período acarretou o aumento do número de órfãos de pais e/ou de mães. O Asilo da Ajuda, que recebeu um número maior de crianças e foi criado especialmente para os órfãos da
febre amarela, recebeu o maior número de irmãs francesas, indicando um maior investimento
delas nessa instituição. Embora tivessem recebido permissão apenas para cuidar dos órfãos, a
documentação demonstra que elas foram também responsáveis pela escolarização destas crianças, o que acirrou a perseguição dos políticos e partidários do liberalismo às suas práticas. A
contradição é que a permissão para a entrada das Filhas de Caridade francesas era para o cuidado com os órfãos, mas se verifica que elas já se estabeleciam como educadoras dessas crianças desde o início. Esta situação contraditória é percebida em toda a documentação analisada,
particularmente nos periódicos publicados entre 1857 e 1862.
A questão da presença das Filhas de Caridade passava necessariamente pela questão
educativa em Portugal. Por um lado, o poder público desejava proporcionar o desenvolvimento
de uma nação liberal, propondo escolas estatais e o controle da educação das escolas particulares por meio de inspeções regulares. Por outro lado, a Congregação das Filhas de Caridade aliava a sua proposta educativa à ampliação do discurso ultramontano e universalizado do
cristianismo. Na opinião dos liberais, como não existiam escolas confessionais que acolhessem
crianças pagantes em Portugal desde 1834, permitir que as vicentinas assumissem a escolarização das crianças órfãs poderia acarretar algumas brechas para o fortalecimento da educação
confessional.
Por outro lado, segundo as vicentinas, a escolarização dos assistidos aconteceria tanto
no aprendizado de disciplinas formais, como também na preparação para atividades de trabalho
que teriam no futuro. Além disso, a formação moral e religiosa seria o grande eixo para tornálos bons cristãos. Na opinião das Irmãs, a escolarização das crianças órfãs estava incluída na
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autorização de suas práticas em Portugal, e elas não viam nenhum problema em exercer tal
atividade com os seus assistidos.
A questão da perseguição às práticas das vicentinas também perpassava outras atividades desenvolvidas, além das práticas escolares. Toda a estrutura das obras caritativas vicentinas passava pela avaliação dos contrários ou favoráveis à presença delas nas terras lusitanas.
Como as vicentinas se espalharam por vários locais, a análise de suas práticas educativas ficará
centralizada no Asilo da Ajuda, local de maior visibilidade das suas atividades e que também
disponibilizou mais fontes para a pesquisa.
O asilo ficava em uma ala do Palácio Real da Ajuda, cedido pela Família Real para a
sua implantação, a ala teve que passar por reformas para receber os órfãos, contando com a
ajuda financeira da caridade da população, especialmente dos nobres. O Palácio era subdividido
também para residências de nobres portugueses, independentes umas das outras. Os espaços
da ala do Asilo da Ajuda foram divididos e reformados especificamente para atender aos órfãos
e às órfãs e passaram a ter amplos quartos, casas de banho, uma ampla cozinha e salas de
estudos.
A questão do espaço aparece como o único ponto comum nos documentos aqui analisados: o relatório favorável do Conde Antonio do Santíssimo Sacramento Thomas de Almeida e
Silva Saldanha e a visita do redator do jornal O Portuguez na instituição, sendo este último contrário à presença das vicentinas em Portugal. Quando este último passou a relatar o trato das
Filhas de Caridade com as meninas informou que percebia a tristeza, os poucos cuidados, a
falta de limpeza e a magreza das assistidas.

Entramos depois em uma sala onde vimos 35 meninas, pouco mais ou
menos de idade, não superior a sete annos. Com pena o dizemos: porem d’entre aquellas creanças nem uma só dava na phisionomia mostras de saúde e de fartura, todas magras, todas pálidas, tristes todas,
coitadas.1
As meninas eram consideradas umas coitadas pelos maus tratos recebidos das Irmãs,
mas foi especialmente junto aos meninos que identificaram uma maior tristeza nos semblantes
dos assistidos e um estado pior de tratamento: “Vimos as creanças do sexo masculino em estado de pouco aceio; perguntamos a um se estava contente alli, disse nos que não e assegurou
nos outros que só comia três vezes ao dia; alguns desses rapazes tem a cabeça em miserável
estado de chagas.”2 Detectou ainda que as crianças eram sempre vigiadas por uma Irmã de
Caridade, auxiliada pelas órfãs mais velhas. Analisando a escrita das alunas, considerou que
esta era muito regular e demonstrou ainda uma suspeita em sua autenticidade. Visitou ainda
algumas meninas nos trabalhos de agulhas e terminou o relatório afirmando que o serviço na
instituição não poderia ser bem feito, uma vez que havia apenas dez senhoras para tratar de
200 crianças. O trabalho das religiosas era auxiliado pelas crianças mais velhas, especialmente
pelas meninas. Também era necessário ter uma disciplina rígida para manter a organização do
estabelecimento.
Como contraponto ao relato do jornal O Portuguez, aparecem os escritos do Conde
Saldanha. Todas as imagens negativas e as suspeitas levantadas no primeiro jornal foram desfeitas no segundo documento. Provavelmente, o Conde Saldanha conhecia a opinião do jornal,
publicado anteriormente à confecção do seu relatório, pois em seu trabalho parece que dialoga,
combate e responde em várias passagens ao periódico liberal.
Na visão de D. Saldanha, as crianças dos estabelecimentos visitados eram alegres, limpas e recebiam uma boa alimentação. A disciplina era necessária para controlar as diversas atividades que exerciam ao longo do dia, e ainda havia uma intercalação entre as atividades de
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trabalho e de recreação. Quando se referia à alimentação das crianças, informava que a cozinha, arejada e limpa, preparava sadias refeições, três vezes no inverno e quatro vezes no verão, período em que as crianças dormiriam mais tarde e necessitariam de uma refeição extra.
Na análise do relatório, verifica-se uma preocupação de inserir constantemente carnes na alimentação, aproximando-se assim dos hábitos alimentares franceses e distanciando-se dos hábitos portugueses, já que o peixe era contemplado apenas uma vez por semana. Verifica-se
também que havia uma preocupação em intercalar tipos diferenciados de alimentos ao longo da
semana. O almoço era a refeição principal, em que propunham a oferta de carnes, peixes e
massas. Segundo a obra do Conde Saldanha, em Ajuda as refeições e as condições sanitárias
eram suficientes e excelentes, uma vez que atendiam crianças pobres e que já chegavam ao
orfanato em péssimo estado de saúde. Considerava ainda que a mortalidade na instituição era
normal para o período e inferior às demais instituições que cuidavam dos órfãos e desvalidos
em Portugal.
Em 1859, o cuidado das crianças estava nas mãos de 13 Irmãs, sendo cinco portuguesas e oito francesas. Contavam com o auxílio das órfãs mais velhas, que também eram encarregadas de fabricar e cuidar das roupas. Havia a preocupação em prepará-las para trabalhos,
principalmente em capacitá-las para futuras profissões domésticas, que tanto poderiam exercer
como futuras empregadas, quanto como donas de casas. Como a própria obra das Filhas de
Caridade já previa que a manutenção do prédio também passava pela participação e contribuição dos assistidos, verifica-se a necessidade de se utilizar do trabalho das crianças, especialmente das meninas mais velhas, para o sustento da obra. Além disso, havia a preocupação em
prepará-las para trabalhos, principalmente em capacitá-las para futuras profissões domésticas,
que tanto poderiam exercer como futuras empregadas, quanto como donas de casas.
Em Ajuda, a educação escolar dividia-se pela idade das crianças: até sete anos, frequentavam a sala de asilo, coeducativa; já os maiores estavam separados por sexo no ensino
primário. Neste último, a gramática portuguesa e a aritmética eram ensinadas com a utilização
dos livros empregados por outras escolas portuguesas. O método era centrado na ação do professor e na atenção simultânea dos alunos. Era uma organização escolar que pressupunha a
uniformização e a seriação dos conteúdos. O ensino simultâneo, método comum nas escolas
portuguesas da época, tornava-se ideal para as Filhas de Caridade, pois era aplicado em turmas
com muitos alunos, divididas em grupos pelo grau de desenvolvimento dos alunos e com o auxílio dos mais adiantados. Como já estava instituído e existia um controle maior sobre o ensino
primário em Portugal, as Irmãs não ousaram muitas mudanças nesse grau específico. Adaptaram a cultura vicentina às especificidades locais para não dar mais abertura para as críticas já
existentes aos seus trabalhos. D. Saldanha verificava um adiantamento das crianças, que: “(...)
tendo entrado no collegio (salva pouca numerosa excepção) sem os rudimentos do primeiro
ensino, apresentam em pouco mais de um anno, e alguns em menos do que este tempo, resultados tão satisfatórios que não receiam a comparação.”3 A necessidade de frisar o distanciamento da prática de leitura e escrita francesas é constante na obra do Conde Saldanha para
valorizar a aproximação com a educação portuguesa, pois se preocupou ainda em demonstrar
que os alunos do primário eram instruídos na língua portuguesa. A aquisição da segunda língua
era vista apenas como um complemento e um diferencial das atividades dos órfãos da Ajuda,
contrariando assim as informações contidas nos jornais contrários à presença das Filhas de Caridade em Portugal, que afirmavam que as crianças da Ajuda eram educadas apenas na língua
francesa. Por outro lado, a caligrafia seria um componente importante no ensino, principalmente visando estabelecer a preparação para profissões dos educandos no futuro, como o magistério ou empregos burocráticos no governo português.
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A grande inovação educacional das Filhas de Caridade no Asilo da Ajuda com relação às
outras instituições que administravam e também com as demais obras assistenciais de Portugal
foi a Sala de Asilo, principalmente porque propunham um novo método educativo.

Há no collegio da Ajuda uma sala, chamada asylo, e onde são ensinadas as creanças de um e de outro sexo, desde logo que começam a
perceber o ensino até a idade de sete annos, pois que então passam
para outras escolas. É de saber, que tal asylo é estabelecido sempre
que as circunstancias se proporcionam. O methodo posto em pratica
n’estas salas é o do Nouveau Manuel des Salles d’Asile, elaborado por
uma Irmã de caridade.4
O Manual, preparado especialmente para a utilização nas Salas de Asilo dirigidas pelas
Filhas de Caridade, propunha “(...) formar o julgamento das crianças, elevar os seus corações
ao Criador, conduzir ao amor de seus semelhantes e, em uma palavra, preparar o terreno para
as classes seguintes.”5 Propunha a educação moral e cristã das crianças pequenas assistidas,
além de prepará-las para o ensino primário, e dividia-se em 52 lições que seriam seguidas sequencialmente. A base para a formulação do Manual das Salas de Asilo estava nos estudos de
Madame Pape-Carpentier (1815-1878), que propôs uma metodologia específica para a educação infantil. A autora do manual vicentino, uma Filha de Caridade anônima, propôs ampliar as
discussões da obra de Pape Carpentier e idealizou centralizar em uma única obra as diversas
indicações para o trabalho nas Salas de Asilo, articulando então as lições dos livros de Catecismo, do Velho e do Novo Testamento, do Método de leitura, da Língua Materna, do Livro de
Aritmética, da História Natural, etc. Na análise do Manual, verifica-se que este aproximava sua
proposta das Lições de Coisas ou método intuitivo, visto na segunda metade do século XIX como um modelo ideal para melhorar a aprendizagem dos alunos. Acreditavam que a ineficiência
do ensino escolar seria revertida pelo aprendizado por meio da observação, em detrimento dos
processos de memorização empreendidos até aquele momento.
O Manual proposto para a utilização das Salas de Asilo vicentinas e utilizado no Asilo
da Ajuda demonstra uma preocupação em propor um método pedagógico para a assimilação da
escrita, do desenho, da matemática e dos princípios morais e religiosos, por meio de um aprendizado que aconteceria de forma interativa e gradativa, com procedimentos de visualização e
compreensão dos recursos didáticos. O Manual pretendia orientar a prática das Filhas de Caridade com relação aos seus educandos. As mestras deveriam propor materiais pedagógicos diferenciados e partir da observação dos alunos para que estes pudessem compreender e assimilar
o aprendizado. No caso do modelo da Sala de Asilo implantada em Lisboa, verifica-se a presença do material didático proposto pelo método intuitivo, como painéis e imagens, pois “(...) esta
sala do referido collegio, toda ornada com pequenos painéis e cartões bem adequados ao ensino, tendo no fundo o seu anphiteatro, ostentando uma limpeza nítida, é uma das repartições
mais interessantes e curiosas d’aquelle estabelecimento.”6
No método intuitivo, o livro tornava-se um material essencial para o professor, propondo modelos de procedimentos para as atividades diárias desenvolvidas com os alunos. Segundo o Manual das vicentinas, as atividades seriam divididas intercalando conhecimentos
religiosos, preceitos morais e disciplinas escolares básicas, adaptando assim a proposta das Salas de Asilo para as necessidades das escolas confessionais.
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Quadro 01: Horário e distribuição das matérias nas Salas de Asilo vicentinas7
Dia
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Comandos
Evangelho
Manhã Catecismo
História
História
Língua maSagrada
Sagrada
terna; ortografia por
meio de letras
móveis e catecismo
Tarde
Língua ma- Cálculo,
Geometria
Passeio ou
Cálculo e Nomeação dos
Conversas
terna e
e geografia revisão das
medidas monitores, Dismorais e
história
lições
métricas tribuição de
historietas
natural
recompensas

Segundo a divisão das matérias, as lições religiosas (Catecismo, História Sagrada e
Evangelho) sempre aconteceriam pela manhã. De acordo com a autora anônima do Manual,
naquele momento as crianças estariam mais dispostas e mais tranquilas ao recolhimento e ao
aprendizado. As outras disciplinas eram propostas para o horário da tarde, como a Língua Materna, a História Natural, o Cálculo, a Geometria e a Geografia.
A preocupação com os horários e com a divisão das disciplinas também era observada
no caso português: “São escolhidas as horas em que se confia mais na attenção das creanças
para lhes ensinar as cousas mais serias e importantes.”8 Já a divisão das disciplinas seguia a
mesma do Manual, e verifica-se aqui uma conexão direta da prática portuguesa com a proposta
francesa:

O ensino segue uma ordem hebdomadária; e pelos differentes dias da
semana são repartidas as lições, e algumas d’estas repetidas; o
cathecismo, a língua materna, a historia sagrada e a natural, o calculo, historias ou contos Moraes, a geometria, a geographia, a ortographia por meio de lettras moveis, explicação dos pesos e medidas
métricas, tudo isto faz também objecto dos exercícios distribuídos pelos differentes dias da semana, como antes dissemos.9
Parece que D. Saldanha consultou o Nouveau Manuel para compor as suas impressões
sobre a Sala de Asilo do orfanato da Ajuda, demonstrando uma sintonia entre as disciplinas
propostas no manual e aquelas propostas efetivamente na prática portuguesa, ou talvez passando uma maquiagem nas práticas reais da instituição. Mas uma questão intriga o leitor quanto ao relato do nobre português, bem como ao do Manual francês: como ensinar tantos
conteúdos para crianças tão pequenas?
Torna-se necessário analisar mais detalhadamente o Manual e os relatos de D. Saldanha para compreender como eram oferecidas tantas tarefas para os pequenos. Segundo o Manual, para as lições religiosas, a mestra contaria de forma simplificada a lição, depois mostraria
a gravura correspondente, questionaria as crianças, comentaria e faria as explicações. Para o
ensino do Antigo Testamento, foram indicadas 52 lições, com a utilização de 60 gravuras; já o
Novo testamento teria 52 lições e 50 gravuras. As imagens indicadas estavam contidas em outro livro, publicado pela mesma editora, e que as Filhas de Caridade deveriam utilizar constantemente em suas atividades docentes. 10 Nota-se que a disposição das lições possuía uma
linearidade cronológica dos acontecimentos bíblicos e, sendo assim, a primeira lição partia do
início do Velho Testamento e trazia uma imagem de Adão e Eva no Paraíso Terrestre; já a 2ª
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lição compreendia a tentação e queda do homem, complementada com a imagem de Adão e
Eva banidos do Paraíso.
Interessante é o fato de que, na divisão das matérias propostas semanalmente, é possível detectar uma diferenciação entre História Sagrada e o Evangelho, mas na distribuição e
proposta das lições do Manual não há nenhuma distinção entre estas duas matérias. Paralelamente, havia uma preocupação em explicitar como deveria ser a disciplina de Catecismo. Embora se indicasse a utilização de um catecismo parisiense para a elaboração da obra, apontavase a necessidade de aplicar o catecismo de cada diocese na qual as escolas seriam implantadas.
Como os catecismos poderiam diferenciar de acordo com as dioceses, a orientação do ensino
nesse tópico passava para a ordem das lições, o modelo de organização da perguntas e também a utilização de apenas algumas imagens. Verifica-se uma preocupação com a ordem do
aprendizado dos alunos, que implicava 23 lições para a explicação do Credo católico: o aluno
deveria partir da compreensão de Deus onipresente; depois para a crença em Deus; e finalmente para a percepção de Deus criador. Somente nesse momento a mestra entraria com a
imagem do Paraíso Terrestre. A lição intitulada Eu creio em Deus Pai era articulada com a imagem do Batismo de Jesus Cristo, e, a partir desse momento, a irmã passaria à explicação da
Santíssima Trindade. Ao final das explicações do Credo, as crianças ingressariam nas explicações dos pecados capitais e, posteriormente, na questão dos mandamentos, tudo permeado
por imagens evangélicas e cantos.
Já o ensino da leitura para crianças tão pequenas partia do pressuposto de que elas
aprenderiam com facilidade e com a utilização de princípios e métodos claros. Nas salas havia
quadros e diversas letras móveis. A composição dos quadros com as letras seguia a evolução
do aprendizado dos alunos. O manual sugeria seis primeiros quadros (vogais simples; consoantes simples; novas consoantes simples; consoantes compostas; alfabeto minúsculo; vogais
compostas), que estariam sempre presentes nos círculos de alunos e teriam outros quadros
complementares (articulações duplas; alfabeto maiúsculo e diversos quadros de formação de
palavras). Após se apresentarem os quadros com as vogais e as consoantes, era proposto então o encontro das letras, para iniciar assim a formação das sílabas e depois das palavras. Esses gestos buscavam a compreensão do processo, a visualização das letras e a construção das
palavras por parte dos alunos. O estímulo à leitura aconteceria de forma gradual, partindo do
conhecimento das letras, sílabas e palavras mais fáceis; e depois se aumentando a complexidade do aprendizado. O manual também indicava uma lista de palavras em Francês, de possível
formação a partir dos quadros apresentados. Cabia então às Filhas de Caridade adaptar essa
proposta às línguas maternas, nos diversos locais em que atuavam.
Segundo as informações de D. Saldanha, no caso português, a intenção não era proporcionar uma leitura adiantada de livros, bem como tencionava-se relegar as lições de caligrafia apenas aos alunos mais adiantados, aqueles do ensino primário. No caso dos pequenos, a
escrita das letras aprendidas nas lições de leitura era apenas contemplada em alguns traços
feitos nas ardósias:

Embora os bons resultados caligraphicos, que algumas vezes têm
apparecido nos exercícios das ardósias, comtudo evita-se ás creanças
o fazel-o, substituindo-os antes pelo desenho linear, visto que em tão
pequenas idades mal se pode adquirir a firmeza que convem à escripta, alem dos asylos serem por sua natureza, como já fica indicado,
casas preparatórias para a escola propriamente dita.11
Embora o Manual para as Salas de Asilo propusesse algumas noções de língua e gramática, deixava claro que essas noções seriam ensinadas somente nos locais onde havia crianças
mais velhas - entre seis e sete anos - e adiantadas no aprendizado. Além disso, somente as
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mestras mais experientes teriam condições de conduzir tais atividades, propostas depois do
aprendizado da leitura.
O ensino da Aritmética acontecia para todas as crianças e iniciava-se pela apresentação
dos números, recitados de 1 a 100. Depois os alunos utilizavam o ábaco, separando as bolas
em número de dez e concluindo assim as dezenas. Sempre que concluíam uma dezena no ábaco, os alunos cantavam os números apreendidos. Objetos e cantos também eram utilizados nas
lições de adição e subtração. A noção de espaço passaria pela observação do próprio ambiente
escolar. A noção de unidade passaria pela visualização e comparação de objetos, partindo da
utilização de frutas, verduras, bombons e balas, como por exemplo:

Pegue uma maçã ou outro objeto, e mostre às suas crianças, dizendo:
MESTRA: Esta maçã está inteira?
ALUNOS: Sim, minha Irmã.
M: Se está inteira, é certo que é uma unidade, porque a unidade é um
objeto inteiro. Este bombom é um objeto inteiro?
A: Sim, minha irmã. (...)
M: E se eu retirar um pedaço de cada um desses objetos, eles não seriam mais inteiros, não haveria mais unidade. Vamos contar as unidades de bombons que temos aqui. Uma unidade, duas unidades, três
unidades, dez unidades ... ah! Vocês se lembram do que dizer quando
se chega ao número dez?
A: Uma dezena...uma dezena.12
As crianças eram levadas ao aprendizado da quantidade, dos números e frações a partir
da visualização dos objetos próximos às suas realidades, como no caso da maçã ou do bombom. Retirando parte destes alimentos elas chegariam à percepção de fração e, juntando mais
de um, a noção de quantidade ficaria explícita para os educandos.
A História Natural, ciência que estava nos seus primórdios, era considerada como uma
disciplina muito complexa para as crianças pequenas, mas essencial para a explicação das criações divinas, da terra e dos homens. É importante salientar a cor-relação da História Natural
com a História Sagrada na prática das salas confessionais.

Quando utilizamos o termo história natural, compreende-se que podemos dar aos nossos filhos conceitos básicos: aqui, como em toda
parte, a ciência não é o nosso objetivo, nós não a alcançaríamos, nós
estamos apenas tentando amarrar os elementos desta ciência, o pensamento de amor e gratidão que deve, naturalmente, florescer, tão
bom para Deus que fez o homem para si e o restante para o homem.13
As lições de História Natural começariam com a explicação dos três reinos (mineral, vegetal e animal). A mestra deveria enfatizar sempre que esses elementos eram uma criação divina. Detinha-se particularmente na visualização de imagens de animais e do homem, sendo que,
neste último caso, mostraria a sua postura, os sentidos e até a divisão do corpo humano. Devido à riqueza de detalhes das imagens utilizadas e a pequena idade das crianças, a mestra deveria guardar silêncio quando essas imagens fossem expostas, deixando que os alunos
apreendessem apenas o necessário para a sua compreensão. Nesse caso, percebe-se a necessidade de valorizar as fases de percepção da criança e não aprofundar muito nesta disciplina, o
que também poderia trazer indagações indesejáveis para a mestra.
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Para o ensino da Geografia, segundo o Manual, a professora deveria partir da explicação do espaço tomando como ponto de partida a observação da sala de aula, ampliando para a
escola, o bairro, a cidade, o País, a Europa e o mundo (caso tivesse uma esfera). Sempre deveria mostrar objetos que a auxiliassem em suas atividades. No caso português, parece que o
ensino de Geografia não foi muito valorizado, pois era considerado como complementar, proposto em uma única tarde, sendo “(...) omittido, quando o tempo não chega.”14
Segundo o Manual, a educação ainda seria complementada com algumas pequenas
histórias, contos e anedotas, a partir do que as mestras deveriam mostrar às crianças que parte
dessa literatura fazia parte do imaginário e não da realidade. Na verdade, as pequenas histórias
serviam também para instruir moralmente as crianças. Para D. Saldanha, no caso português, as
discretas histórias serviriam para a alimentação espiritual das crianças: “... como nos momentos
em que o espírito das creanças é absorto por aquellas historias, que a infância requer, testemunhando de tal modo a necessidade da nossa alimentação espiritual.”15
Os exercícios físicos também eram essenciais na proposta educativa das Salas de Asilos, principalmente para reforçar a obediência dentro da ordem estabelecida na escola. O Manual também ressaltava a necessidade de propor exercícios físicos, que eram realizados “(...)
por crianças de cinco a sete anos. As crianças menores, só devem executar os movimentos
mais fáceis.”16 Segundo Valdemarin, no método intuitivo, os exercícios físicos eram necessários
para se contraporem ao trabalho intelectual, eram adequados à capacidade física e proporcionariam equilíbrio às crianças. O exercício aconteceria com o emprego de canções.17
Segundo o Manual francês, os exercícios constituíam-se da formação de pelotões, e os
alunos também cantavam marchas. A divisão por pelotões aplicava-se em todas as tarefas, já
que a ordem e a disciplina eram percebidas pela utilização de um modelo militar dentro da própria escola. No caso português, o asilo era dividido em decúrias, cada uma administrada por
monitores, sendo que as crianças mais adiantadas cuidavam das crianças mais novas:

O asylo divide-se em decúrias, e cada monitor tem a seu cargo cada
uma d’ellas; há um monitor geral, há outro de honra, e há um terceiro
que vigia os que trabalham nas ardósias. A entrada na sala é feita
com um passo marcado, porem marchando com todo o recolhimento,
e por isso sem canto. Depois do jantar a entrada é menos silenciosa,
canta-se uma marcha, mas com voz moderada. (...) A marcha é regulada por um alumno, que os antecede de recuo; e cada um d’elles
descansa as mãos sobre os hombros do que o precede para assegurar
a noa ordem dos logares.18
A ideia dos decuriões ou monitores para os exercícios físicos e demais atividades da escola partia das discussões acerca do emprego da ginástica na França. Para Soares, na primeira
metade do século XIX, o modelo francês de ginástica compunha-se de um método de trabalho
baseado nos pelotões militares, com exercícios ritmados por cantos, marchas e o emprego de
decuriões no comando da fila. 19 Os decuriões ou monitores eram crianças mais velhas e adiantadas no aprendizado e auxiliavam as mestras também no controle das classes, principalmente
se for considerado o elevado número de crianças para cada Filha de Caridade no Asilo da Ajuda. Esse modelo da utilização de crianças mais desenvolvidas para cuidar das demais já era
utilizado no método do ensino mútuo. Para contemplar um número maior de alunos, com a carência de professores, a instrução era então dividida em graus, levando em consideração a idade de cada aluno. Utilizavam-se discípulos mais adiantados para auxiliar o professor no ensino
dos alunos menos adiantados dentro de uma mesma sala. O que se diferencia nas atividades
das Filhas de Caridade é que elas aliavam este princípio de educar várias crianças reunidas em
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um único espaço, com poucas mestras, à proposta de utilizar o método intuitivo em suas práticas.
Nas Salas de Asilo das Filhas de Caridade, a disciplina era mantida principalmente pelas atitudes modelares dos monitores, como também pela distribuição de prêmios e aplicação
de punições, considerados como elementos importantes para manter a ordem no ambiente escolar. Como lidavam com crianças muito pequenas, as punições seriam evitadas ao máximo,
bastando apenas uma expressão séria das mestras ou dos monitores para controlar os educandos. No caso português, segundo D. Saldanha, “O castigo é applicado com toda a reflexão capaz de evitar a hypocrisia de que às vezes as creanças se revestem para afastar a pena.”20
A distribuição dos prêmios, segundo o Manual, aconteceria sempre aos sábados ou
dias festivos, com a oferta de alguns brinquedos e pequenas imagens de soldados, santos,
animais ou paisagens. Pretendia-se não deixar nenhuma criança pequena de lado, pois elas não
possuíam idade suficiente para serem excluídas e culpadas dos seus erros. Segundo a obra portuguesa, a criança receberia os prêmios pelo mérito, e este seria dado “de coração” pelas mestras:

Assim como há toda a prudente avaliação para distribuir os prêmios,
considerando que em tão pequenas idades nem há um bem feito merito para os merecer, nem um bem caracterisado demérito para os
não ter; assim também nos castigos há toda a prudência em punir
mais as creanças no seu moral do que no physico, procurando sempre
a directora attrahir os corações.21
Mesmo não sendo possível detectar até que ponto D. Saldanha visualizou as atividades desenvolvidas no Asilo e o que ele leu no Manual e inseriu no seu Relatório, pode-se verificar que as práticas e os métodos utilizados pelas Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo no
Asilo da Ajuda, mais especificamente para as crianças pequenas, demonstravam o interesse em
proporcionar uma metodologia renovada para a escolarização das crianças portuguesas. Uma
metodologia que se articulava com aquela proposta pelas Filhas de Caridade de São Vicente de
Paulo no seu processo de universalização, mas que não poderia ser aceita pelos lisboetas nacionalistas. É possível verificar que as questões envolvidas com a forte política liberal do País interferiram diretamente nas conexões e desenvolvimentos das práticas das vicentinas em Lisboa.
Nos embates travados, foram principalmente os locais onde a prática vicentina se conectava de
forma mais incisiva à cultura globalizante da Casa Mãe, possibilitando uma proposta mais inovadora, como no caso das Salas de Asilos da Ajuda, que os portugueses elegeram como alvo
das maiores perseguições.
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Objetivos
− traçar o perfil biográfico do Diretor-Geral dos Estudos Menores;
− aprofundar o âmbito das suas funções em articulação com os restantes intervenientes
na administração dos estudos no Reino e no Império;
− discutir a relevância e dimensão da sua atividade paralelamente aos desígnios do Estado e no quadro das políticas de ensino público a nível europeu (século XVIII);
− problematizar os motivos e factos que conduziram a uma inferiorização do papel desta
instituição.
A investigação realizada centra-se, essencialmente, no período de vigência da DireçãoGeral dos Estudos Menores (1759-1771), muito embora se faça o seu enquadramento nas dinâmicas institucionais de ensino que lhe antecederam e lhe sucederam naquela mesma centúria.
Metodologia e Fontes
O presente estudo decorre da investigação realizada no âmbito do doutoramento em
História e Cultura do Brasil1. De forma a aprofundar o percurso de vida de Tomás de Almeida e
a dinâmica da instituição que encabeçou, propusemo-nos a trazer mais elementos com vista à
construção da sua biografia. Como tal, socorremo-nos de fontes variadas, como correspondência com o Rei ou seus representantes e com comissários de estudos, além registos de natureza
diversa que são demonstrativos da operacionalização das medidas legisladas. De entre os fundos consultados, salienta-se a documentação remanescente no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (que entretanto passou a incorporar o que existia no Arquivo Geral da Alfândega de Lisboa), na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra – Manuscritos, no Arquivo da Imprensa
Nacional/Casa da Moeda, no Arquivo Histórico do Patriarcado, na Biblioteca Pública de Évora e
na Biblioteca Nacional de Lisboa.
Problemática

O percurso de um dos principais do Reino
Personalidade quase incógnita na historiografia, de que é honrosa exceção Banha de
Andrade (1982), Tomás de Almeida era, claramente, uma figura de topo na sociedade portuguesa de setecentos. Filho de D. Luís de Almeida Portugal (3º Conde de Avintes) e de D. Joana
Josefa Antónia de Lima, nasceu a 20 de julho de 1706, vindo a falecer a 27 de fevereiro de
17862. Era sobrinho do 1º cardeal patriarca, D. Tomás de Almeida, com o qual chega mesmo a
ser confundido na historiografia atual, dada a parecença antroponímica.
Casa senhorial de relevo, beneficiou da atribuição de títulos no período compreendido
entre 1611 e 1670, adquirindo, quase simultaneamente, senhorios3. Manteve-se no círculo da
primeira nobreza da corte e, através dessa mesma proximidade, granjear serviços e benefícios,
sendo uma das mais ilustres e dignas da maior confiança por parte da Coroa.Contavam-se naquela casa inúmeros Grandes ao serviço da Coroa, constituindo um claro exemplo do envolvimento da mais alta aristocracia numa elite de poder no Antigo Regime. De entre os cargos
desempenhados, sabemos que o Principal Tomás de Almeida fora sumilher da cortina. Tratavase de um «ofício nobre», função geralmente atribuída aos «principaes do Reino»4, conforme
descrito no Mappa de Portugal antigo, e moderno (década de 1760) de João Batista de Castro5.
Já o pai tivera a honra de receber outras nomeações régias: gentil-homem da Câmara do Infante D. Francisco, Duque de Beja, e seu estribeiro-mor, além de Comendador de Santa Maria de
Lamas e de S. Martinho de Lardosa, na Ordem de Cristo. Semelhantes cargos constituíam, na
verdade, ofícios superiores da Casa Real portuguesa, “um dos redutos mais cristalizados das
velhas casas de Grandes”, chegando a possuir um caráter hereditário quando dotados de juro e
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propriedade – como se verificava nesta família. De resto, estes ofícios palatinos eram exercidos
pelos representantes das casas com Grandeza assim que estivessem em idade de servir6.
A sua proximidade relativamente à Capela Real no Paço da Ribeira é demonstrativa do
acesso privilegiado à vida palatina, porquanto ser aquele um espaço dedicado às mais destacadas cerimónias religiosas da monarquia reinante, não raro eivadas de marcado significado político7. Ademais, recorde-se que a Capela Real situava-se no Paço da Ribeira, partilhando o
mesmo edifício onde estava a Santa Igreja Patriarcal, espaço este que desapareceu com o terramoto.

Figura 1 – Genealogia do Principal Tomás de Almeida

Tomás de Almeida seguiu a carreira eclesiástica, por onde, aliás, várias das suas irmãs
enveredaram, tendo também o irmão D. João de Almeida exercido o cargo de Principal da Sé
de Lisboa. Semelhante escolha não era, de resto, alheia à tradição observada nas grandes famílias aristocráticas, onde os filhos dos seus titulares optavam por aquela via – muito embora já
em franca queda, comparativamente com a centúria de seiscentos8.
Quanto ao seu percurso académico, em 1728 achava-se já no curso de Teologia, sendo
porcionista no Colégio Real de S. Paulo da Universidade de Coimbra. A frequência escolar dos
colégios universitários, muito em particular dos colégios doutorais de S. Pedro e S. Paulo seria,
ainda, determinante para toda a vida profissional e social dos antigos alunos, inclusivamente
pela socialização ali construída, muitos dos quais acabarão por ocupar os mais altos cargos do
ensino e da magistratura.
Entre 24 de Dezembro de 1716 e 16 de Maio de 1739 Tomás de Almeida figura como
cónego presbítero de Lisboa9 - um cargo cuja grandeza e dignidade gerara precisamente nesta
altura forte contestação por parte dos condes do Reino cerca de 1717, para que os cónegos da
Patriarcal não concorressem com eles no banco (nas cortes), “na parede, tribunaes, ou outras
funçoins, em q haja presedencia” 10. Os motivos desta contenda iam mais longe. Não se discutia
simplesmente o lugar das dignidades eclesiásticas episcopais – equiparando-se-lhes os cónegos,
como descreve em detalhe João Baptista de Castro11 – na hierarquia dos que rodeavam o Rei e
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compunham o seu Conselho. A verdadeira questão estava em circunscrever a precedência das
dignidades eclesiásticas às matérias espirituais, confirmando a supremacia das casas senhorias
nas matérias temporais, civis e políticas “em que os ecleseasticos não tem funçoins próprias” 12.
Oriundo de uma família de condes, fica claro que se tornaria uma destacada figura na hierarquia eclesiástica da Igreja Patriarcal, precedendo aos restantes Cónegos, Presbíteros e Principais, seguindo as pisadas do tio cardeal.
Passou por várias instituições com ligações à Companhia de Jesus – o Colégio jesuíta de
Santo Antão, a Universidade de Évora, o Real Colégio da Purificação, a Universidade de Coimbra e o Colégio de S. Paulo. Aos 18 anos é bacharel, com 19 anos é licenciado, obtendo a graduação em Artes, e doutora-se em Teologia com 25 anos - um percurso atestado na
documentação do Arquivo Histórico do Patriarcado13.
Em 1734, Tomás de Almeida, ainda Presbítero do Hábito de S. Pedro, apresenta-se perante os Inquisidores de Lisboa, desejando servir o Santo Ofício enquanto “deputado da Inquizição desta corte”, declarando ser “filho e irmão dos Ex.mos Condes de Avintes, e Lavradio,
ambos familiares do S.to Off.º”14. Efetivamente, também o seu tio passara por idêntico processo
em 169515. Inquirido o notário da Inquisição de Lisboa, Tomás Feio Barbuda, de 53 anos, que
conhecia o habilitando desde há quatro anos, concordara ser Tomás de Almeida indivíduo bastante “capaz de servir o d.º off.º em qualquer lugar de letras”. Mediante tais informações abonatórias e apurada a sua limpeza de sangue, foi admitido ao cargo de deputado da Inquisição
de Lisboa a 7 de Abril de 1734, com avaliação unânime.
Tomás de Almeida foi progredindo gradualmente na carreira eclesiástica. Figurando
como cónego presbítero até 4 de Dezembro de 1738, em 174116 aquele título é definitivamente
substituído, a fim de se assemelharem aos cardeias da Cúria Romana. Alcança, assim, a dignidade de Principal da Igreja Patriarcal, um título que vai manter até à sua morte. Imediatamente
abaixo do Cardeal Patriarca, os Principais trajavam hábito cardinalício e, nas celebrações a que
o cardeal presidia, um dos Principais servia de diácono à missa, indo incensar o Patriarca e o
Rei17. Após a morte do seu tio, a 27 de fevereiro de 1754, poderia ter ascendido a cardeal, o
que não aconteceu. No ano seguinte, possui o foro de Fidalgo Capelão18.
A condecoração de Principal, atribuída por D. João V, conferia nobilitação no seio das
chamadas “Dignidades da Igreja”. A figura do decano encontrava-se tradicionalmente associada
a uma primeira figura dos capítulos cardeais, com funções de presidência na ausência (deste
caso, do cardeal), com participação ativa nos negócios mais importantes e representação no
exterior.
O nome de D. Tomás de Almeida é o primeiro a figurar no “Livro de pessoas, que na
Santa Igreja Patriarcal satisfizerão aos preceitos da confição, e comunhão Pascal” para cada
ano, entre os Principais mencionados. Até ao fim da sua vida, assinará ora como Principal Primário, ora como Principal Decano, denominações que seriam equivalentes entre si, destacando
o seu relevo na hierarquia da Igreja Patriarcal de Lisboa, acima dos demais Principais e imediatamente abaixo do cardeal. Não se estranhe semelhante primazia entre as restantes dignidades
eclesiásticas: aquando da morte do primeiro cardeal, seu tio, é ele que se encarrega da documentação da Câmara Patriarcal, entregando apenas uma parte ao cardeal sucessor, D. José
Manuel da Câmara19.
Aquando do terramoto, é muito natural que se encontrasse na Patriarcal, entre os demais Principais que se preparavam para os ofícios litúrgicos:

No 1.º de Novembro de 1755, estavam os ministros a acabar a hora
de tércia, para começar a missa, e achavam-se os Principais nos seus
cubículos, prestes a entrar na capela-mor, quando as paredes começaram a estremecer com o terremoto.20
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Uma vez afastado da direção dos estudos no Reino e Império, Tomás de Almeida, não
perdeu a dignidade eclesiástica e tornou a ocupar-se dos assuntos concernentes à Igreja Patriarcal. No seu testamento, declara ser irmão da Irmandade dos Clérigos pobres, sita no Hospital
de S. José, onde desde há muitos anos àquela parte servia de juiz. Era, efetivamente, uma personalidade particularmente influente no Reino21.
O seu acervo bibliográfico coube, por herança, a D. José de Almeida que, segundo cremos, era o filho de D. Luís de Almeida Soares de Portugal, 2º marquês de Lavradio e herdeiro
universal do Principal Decano. A escolha do seu sobrinho, 2º Marquês de Lavradio e Vice-rei do
Brasil (1769-1779) para seu herdeiro universal22, não fora obra do acaso, uma vez que Tomás
de Almeida acompanhara e orientara a educação recebida por aquele23.
Fixou residência no Palácio do Cunhal das Bolas até à data da sua morte, a 27 de Fevereiro de 1786, precisamente cinquenta e dois anos depois do falecimento do seu tio cardeal.
Para ali se mudou entre 1769 e o primeiro semestre de 1770, conforme o atesta o registo dos
arruamentos da sua freguesia de residência. Sepultado na Igreja do Convento de S. Pedro de
Alcântara, ali encontramos uma lápide que o seu herdeiro universal, o 2º Marquês de Lavradio,
deixou em sua homenagem:

CLARISSIMO VIRO EXCELLENTISSIMO QVE DOMINVS THOMAE DE
ALMEIDA PATRIARCHALIS ECCLESIAE PRINCIPALI DECANO ET PRIMO STVDIORVM MODERATORI AVUNCVLO CHARISSIMO LVDOVICVS
DE ALMEIDA COMES AVINTENSIS ET MARCHIO LAVRADIENSIS REGII
SENATVS PALATINI PRAESES IN AMORIS GRATIQVE ANIMI SIGNVM
P ANNO DOMINI M DCC LXXXVI. [ Luís de Almeida, Conde de Avintes
e Marquês de Lavradio, presidente do Real Senado Paladino erigiu este monumento em sinal de amor e de reconhecimento ao caríssimo tio
materno, o ilustríssimo varão e excelentíssimo Dom Tomás de Almeida, Deão Principal da Igreja Patriarcal e primeiro Reitor do Estudos,
no ano do Senhor de 1786.]
A proximidade geográfica desta igreja em relação à última residência de Tomás de Almeida não surge por acaso, pois situava-se na mesma circunscrição territorial onde decorreram
as suas exéquias. Conforme consta do seu testamento24, fora sua expressa vontade ser sepultado na Igreja de S. Pedro de Alcântara – não muito longe da última morada do seu tio cardeal,
na Igreja de S. Roque.
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Figura 2 – Lápide em sua homenagem,
existente na Igreja de S. Pedro de Alcântara

Ao serviço do Rei e das Letras
Apostado em reforçar o poder do Estado em todos os domínios da sociedade, Sebastião
de Carvalho e Melo colocou em marcha a criação de um «ensino estatal e laico», antecipandose a várias nações da Europa. Através do Alvará de 28 de junho de 1759, extinguia todas as
escolas da Companhia de Jesus e procedia à criação de uma instituição, por muitos autores
ainda hoje ignorada: a Direção-Geral dos Estudos Menores25, para a qual se nomeara como
primeiro Diretor dos Estudos D. Tomás de Almeida.
O brasão ou selo de armas do Diretor dos Estudos Menores ostenta ao centro o brasão
da família26 - não na sua totalidade, mas apenas a dobre cruz e os seis besantes. O escudo é
ladeado por duas figuras afrontadas, um conjunto encimado por uma mitra episcopal. Tratando-se de uma dignidade eclesiástica, possui um capelo - um chapéu com guarnição de cordões
entrelaçados, que, pelo número de nós se identifica o grau de autoridade.
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Figura 3 – Selo e assinatura do Principal Tomás de Almeida27
Em pouco mais do que uma década, a nova tutela da educação tentaria implantar uma
rede escolar tanto no reino como nas restantes partes ultramarinas, a fim de se dar resposta às
necessidades educativas sentidas pelas comunidades locais, na ausência dos mestres, professores e colégios da Companhia de Jesus. Em termos genéricos, as atribuições desta instituição
consistiam em:
− gerir a criação, funcionamento e organização do sistema de ensino, assente numa série de
escolas régias;
− providenciar e administrar os recursos humanos educativos necessários para o provimento
de tais lugares, desde o seu exame, licenciamento ou certificação, passando pelo pagamento dos seus ordenados;
− inspecionar o funcionamento das aulas régias, métodos e manuais usados, tudo na mais
estreita observação das «Instruções» emanadas;
− promover a difusão das obras autorizadas.
Detentor de amplos poderes políticos e financeiros com vista a uma pretensa ação reformadora eficaz, a atuação do Diretor-Geral parecia privilegiar o contacto pessoal, na medida
em que ele próprio se encarregara de aplicar alguns exames de candidatos à docência. Uma
das suas primeiras medidas consistiu em reunir informações quanto ao estado em que a educação se encontrava ou como fora deixada pelos jesuítas até à data da sua expulsão28.
Na sua primeira relação anual29 enquanto Diretor dos Estudos, Tomás de Almeida sublinha ser para se avaliar os resultados da aplicação das reformas. Apesar de ser sua função «visitar» as aulas (surpreendendo os envolvidos, pois iria em datas não divulgadas), deixa antever
que não lhe terá sido inteiramente possível – ou pelo menos, na dimensão que desejaria.
Achando-se privado dos recursos humanos necessários, viu-se obrigado a recorrer à análise de
trabalhos de alunos, muito embora ciente de os dados poderem ser falseados.
Empenhado no cumprimento das leis, mandou criar cadeiras para todos os estudos, o
que pressupõe igualmente as cadeiras de ler e escrever, ainda que o maior destaque recaísse
noutros níveis de ensino. Entretanto, as aulas ainda decorriam sem que houvesse acesso aos
livros recomendados, existindo problemas na sua difusão tanto no reino como no ultramar. Tomás de Almeida justifica que os impressores se ocupavam da difusão de tantos outros títulos
que não os manuais tornados obrigatórios, para além de os seus meios não serem dos mais
avançados. Havia ainda uma outra razão de fundo: a inexistência de uma imprensa régia, a
qual surgiu somente décadas mais tarde30. Enquanto a impressão continuava fora da alçada do
Estado, as impressões e encadernações eram feitas por particulares31.
Alguns autores, desconhecendo os meandros do controlo educativo de setecentos,
afirmam que, anteriormente ao período de 1772, não existiria propriamente uma «Direção dos

CD-ROM DE ATAS | 2444 | COLUBHE 2012

estudos» e que o único responsável pela organização dos estudos menores, ainda que apoiado
por comissários nomeados para o efeito, era apenas o Principal Almeida. Tal radica de uma leitura literal e exclusiva do Alvará de 4 de junho de 1771, onde se alude precisamente ao facto
de se necessitar de «uma corporação», a fim de que a responsabilidade não mais recaísse “nas
forças de uma só pessoa”.
Eis, na verdade, o que sucedia.
Dada a amplidão do território, compreendendo não apenas o Reino, como todo o Império, e sendo numerosos e rigorosos os mecanismos de controlo impostos pela legislação, considerou-se essencial delegar poderes em comissários com a faculdade de subdelegação.
Contrariamente ao referido por Levy Cardoso, os professores embora estivessem subordinados
ao Diretor-Geral dos Estudos, não era a eles que cabia

avaliar o progresso dos estudos, fornecer relatórios anuais ao soberano sobre a situação dos mesmos, cuidar de advertir e corrigir os professores que porventura não estivessem cumprindo as determinações
previstas na lei, além de ter que informar ao rei quais os mestres
reincidentes que deveriam ser castigados [...].32
Tratar-se-á por certo de engano, pois todas estas atribuições dizem respeito aos comissários subdelegados para o efeito. Assim, os professores só em casos excecionais se dirigiam ao
Diretor-Geral. Por outro lado, quando refere que este estaria diretamente subordinado a Sua
Majestade, importa chamar a atenção para a intervenção do próprio Sebastião de Carvalho e
Melo, bem como do Solicitador da Diretoria, junto de quem Tomás de Almeida tomaria parecer.
Conseguimos, ainda, apurar a existência de vários cargos que auxiliavam de perto o Diretor na aplicação das reformas educativas: o Secretário, o Tesoureiro, o Solicitador, o Meirinho, o Examinador e o Comissário, conforme se ilustra abaixo:
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Figura 4 – Hierarquia do controlo educacional ao tempo da Direção dos Estudos Menores
Certamente confrontado com um enorme volume de trabalho, Tomás de Almeida cedo
requereu a colaboração de um Secretário, propondo para tais funções o P.e Luís Francisco de
Sousa33. Pessoa da confiança do Principal Almeida, possuía as competências certas para o exercício destas funções, pois tratava-se nem mais nem menos do que o «Secretario da Congregação da S.ª Igreja de Lisboa», pertencendo ao corpo de eclesiásticos da Igreja de Lisboa.
Quanto à natureza das suas funções, seria encarregue da “expedição dos negocios pertencentes à Direção dos Estudos”, o que implicava a redacção e expedição de “bilhetes às partes para a Chancelaria”, de cartas de nomeação aos professores e mestres providos por Sua
Majestade, “alem de Comissões para estes Reynos, e seus Dominios”, entre outro tipo de registos que fosse necessário efectuar. Seria também ele um interlocutor privilegiado, chegando até
si as queixas dos professores. Uma vez na posse dessa correspondência, agiria como mediador
desses dados que faria depois chegar ao Diretor dos Estudos34. Fora ainda incumbido de proceder a uma relação dos livros e papéis pertencentes à Diretoria aquando da mudança de instalações. Seria, sem dúvida, responsável pela organização da documentação existente nesta
instituição35.
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Relativamente à figura do Tesoureiro da Diretoria, fora nomeado para tais funções
Bernardo Agostinho de Mesquita. Competia-lhe, como é fácil deduzir, gerir todas as questões
relativas à componente financeira inerente a uma eficaz implementação das reformas do ensino. Era ele quem lidava de modo mais directo com impressores e livreiros, fazendo a contabilidade dos custos de produção, encadernação e envio dos manuais recomendados pelo «novo
método». Procedia ao recebimento de recibos e contas diversas, atestações do recebimento
destas obras ditas “da Diretoria”36. Pela sua documentação remanescente no Arquivo da Casa
da Moeda, observamos ainda que supervisionava o envio destas obras para as diversas partes
do Reino, e, de modo particular, para o Império Ultramarino, nomeadamente para a colónia do
Brasil.
O Comissário subdelegado, por seu turno, era geralmente designado pelo próprio
Diretor-Geral (cf. Anexo 22), o qual tinha plenos poderes para nomear os seus representantes e
colaboradores, tanto no reino como nas partes ultramarinas. Quanto às suas atribuições,
acham-se definidas em cartas de comissão emitidas pelo Diretor-Geral. Assim, Tomás de Almeida procede à

[...] nomeaçam de huma pessoa douta, e com as qualidades mais
destinctas que assista, e prezida aos ditos exames, de que tanto depende o augmento, bom governo, e direcçam dos Estudos, que por S.
Mag.e me foram encarregados, e constandome da sciencia Capacid.e e
mais virtudes, que concorrem na pessoa do R.do Joam de Mattos Barreyros Prior da Igreja de S. Vicente da Guarda donde he morador, e
Vigario Geral do mesmo Bispado; o nomeyo e lhe dou Comissam para
assistir, e prezidir aos referidos exames assim p.ª Professores Regios
como para licenças particulares uzando de toda a autoridade como se
Eu a elles prezente fosse: [...]37
A duração deste cargo era no mínimo de três anos, podendo ser encurtado ou prolongado conforme fosse o parecer do Diretor-Geral. Aos comissários competia ainda a inspecção
ou exame dos livros impressos que circulavam38. Como geralmente não se atribuía tais funções
a um indivíduo que as cumprisse sem exercer outro tipo de actividade, era frequente ocorrer
alguma dificuldade na acumulação de funções. Um dos principais problemas colocados dizia
respeito ao tempo de que deveriam dispor, implicando uma ausência que deveria ser justificada. Sensível a este aspecto, Tomás de Almeida chega a apelar a uma directa intervenção do
Rei, a fim de fortalecer a importância da ação de todos os que contribuíam directamente no
plano da regulação dos estudos.
A Direção dos Estudos Menores previa, igualmente, a colaboração de Professores Régios enquanto os Examinadores da Diretoria – preferindo-se aqueles profissionais ao exercício de semelhantes funções por poderem exercer mais condignamente as funções propostas.
Geralmente em número de três, e acompanhados pelo Comissário de estudos subdelegado,
procediam à avaliação dos candidatos opositores aos concursos abertos por edital público. Recolhiam igualmente informações relativas à sua conduta moral bem como à sua experiência
enquanto docentes (mesmo a nível privado) dados estes conseguidos através de terceiros39.
A Direção dos Estudos Menores integrava ainda na sua equipa um Solicitador, cargo
que foi desempenhado por José de Seabra da Silva de Moraes40. Figura intermediária entre o
Diretor e o próprio Sebastião de Carvalho e Melo, junto de quem confirma a aprovação superior
de certas medidas, colaborava na tomada de decisões, dando ele próprio o seu parecer face ao
que lhe seria apresentado pelo Diretor dos Estudos. Seria ainda sua incumbência estabelecer
contactos com impressores que estivessem encarregados de publicar as obras da Diretoria.
O Meirinho da Diretoria era feitor da Alfândega do Tabaco, Luís dos Santos Meire41
les . Encarregava-se dos aspetos jurídicos, observando se, em dadas situações, se verificava
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um incumprimento das disposições régias, no respeitante à aplicação do «novo método», para
que se pudesse usar da devida resposta judicial. Seria muito útil no atendimento de queixas
diversas, advenientes da própria administração educativa – incompatibilidades na hierarquia de
poderes, nomeadamente entre comissários e outras entidades, inclusivamente professores régios, queixas de pais e moradores relativamente às aulas, às atitudes dos professores, entre
outros.
No limiar da existência desta instituição, assistira-se à incorporação de novos conteúdos
metodológicos e curriculares, abrindo portas para uma nova perceção do idioma materno na
formação académica, sendo colocado cada vez mais em destaque. Dali por diante, enfatizar-seiam cada vez mais os conteúdos a lecionar, a competência linguística do indivíduo no seu idioma materno – facto não imputável aos idiomas dos «gentios» das partes ultramarinas – os recursos materiais pedagógicos e o próprio perfil do professor de primeiras letras.
Cedo se percebeu, porém, que a Diretoria ou Direção-Geral dos Estudos Menores demonstrava algumas insuficiências, sobretudo ao nível dos recursos humanos de que se pudesse
valer, como o revelam os relatórios de Tomás de Almeida. Eis um outro procedimento que importa acrescentar aos já descritos: os professores régios só eram nomeados por carta régia,
competindo ao Diretor-Geral fazer chegar a proposta ao Rei por meio de Consulta. O professor
tinha ainda de se submeter, após ter sido nomeado, a um juramento na Chancelaria, na presença do Diretor-Geral dos Estudos. Era nem mais nem menos do que uma «profissão de fé»,
devendo jurar sobre os evangelhos, de acordo com o que o Papa estabelecera42.
Extinta em 1771, a Diretoria-Geral dos Estudos veio a ser substituída pela Real Mesa
Censória43. O seu ocaso, o ignorar constante do Rei e do seu Ministro face aos rogos de D. Tomás de Almeida, o apagamento subsequente do vigor daquela instituição fazem-nos suspeitar
que o seu término significou muito mais do que um pressuposto reconhecimento da sua ineficácia operacional. Em todo o caso, a criação e atividade daquela instituição que, afinal, compreendia o esforço de toda uma rede de intervenientes, constituiu um passo determinante para a
gestão estatal da educação não só em Portugal, como para a Europa, onde igualmente se vinham ensaiando modelos públicos de educação.
Considerações finais
Com o alvará de junho de 1759, marcava-se um ponto de viragem decisivo no plano da
administração escolar e do ensino público em Portugal – mas não inteiramente sinónimo de
bem-sucedidas mudanças. Foi uma decisão que, muito embora de difícil concretização, se revelaria determinante para o desenho da escola pública e de como daí por diante se projetaria a
educação infantil.
Muitos questionam se se tratou, verdadeiramente, de um plano ou de um projeto reformador da educação, dada a insuficiência de recursos e a ineficácia dos organismos criados
para o efeito, além de o ensino ter sido claramente mais desestruturado e de difícil manutenção, visível tanto na inconstância das aulas régias, nos longos hiatos entre colocação de professores, na problemática difusão das obras autorizadas, na quase inexistente inspeção dos
estudos, entre tantos outros motivos. Certo é que, achando-se, finalmente, perante a oportunidade de afastar definitivamente os jesuítas do controlo do ensino e demais atividades de assistência no Reino e no Império, Sebastião de Carvalho e Melo não deixou ao acaso a gestão dos
estudos ao escolher para Diretor-Geral D. Tomás de Almeida.
Acreditamos que a extinção da Direção-Geral dos Estudos Menores mascarou a vergonha do Estado Absolutista por não ter conseguido equacionar devidamente os custos e a exigência que imediatamente se colocaram perante a ambição de substituir a rede de colégios
jesuítas por todo o Império. A culpabilização daquela instituição justificaria o erro inicial - quando se deveria ter atendido, em tempo útil, às demandas feitas e procurar colmatar as carências
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sentidas. O reforço de medidas e legislação específica adequada, nomeadamente no concernente à nomeação de comissários e demais colaboradores com dedicação exclusiva àquela instituição, bem como uma transição menos agressiva dos métodos pedagógicos anteriores e um
investimento na formação de mestres e professores teriam sido, sem sombra de dúvida, determinantes para a sua eficácia.
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O presente trabalho analisa a prática e os debates envolvidos no uso de castigos corporais nas
escolas primárias brasileiras do século XIX, investigando-a como forma de disciplinar, constituir
e consolidar uma determinada cultura escolar, aqui entendida como um conjunto de normas,
posturas e condutas impostas aos jovens, como forma de se obter uma disciplinarização do
corpo e do espírito. A Palmatória marcou sua presença na escola e no imaginário da sociedade
sobre a escola. Ao ponto de serem retratadas na literatura da época. Analiso fontes que
demonstram os rumos da discussão acerca dos castigos corporais, os limites da autoridade do
professor e a intervenção da sociedade nesse debate.
A Palmatória, férula, santa-luzia, menina dos cinco olhos, ou como narrou Pilar em Conto de Escola, “os cinco olhos do diabo”, muitos nomes para um objeto que assim como o livro,
a carteira, o quadro, a pena, eram comuns no ambiente escolar e nas praticas pedagógica.
Obras como o Conto de Escola (l896) de Machado de Assis, ou Casa de Pensão (1884) de Aluísio de Azevedo, auxiliaram a construção dessa memória. Personagens como o professor Antônio
Pires, “homem grosseiro, batia nas crianças por gosto, por hábito de ofício...” de Aluisio de
Azevedo, descrevem práticas largamente utilizadas nas escolas do seculo XIX. Práticas nem
sembre condenadas nas lembranças já que como se dizia á época: “não há cousa melhor que a
palmatória, Que faz juízo ter, e ter memória (...)” ou nas lembranças de Brás Cubas, com misto
de mágoa e reconhecimento “Só era pesada a palmatória, e ainda assim, Ó palmatória, terror
dos meus dias pueris, tu que foste o compelle intrare com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto,(...), benta palmatória, tão praguejada dos modernos”
(Machado de Assis, 1959, p.431)
Para desenvolver uma reflexão acerca desta questão, abordo num primeiro momento
as fontes com as quais trabalhei, procurando demonstrar suas possibilidades e limitações para o
trabalho realizado. No segundo momento procuro debater o sentido do castigo físico exercido
como mecanismo pedagógico no âmbito da escola e por fim perceber os debates sobre sua
abolição como prática pedagógica.
Trabalho nesse estudo com um conjunto de fontes localizadas no Arquivo Geral da
Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) e na Biblioteca Nacional (BN).
No AGCRJ, encontrei uma expressiva massa documental sobre a escolarização na
Corte, nela verificando a existência de um significativo número de cartas que tratavam de
castigos corporais. Esses documentos manuscritos do século XIX demonstram a discussão sobre
os castigos nas escolas e como isso repercutiu no âmbito mais ampliado da sociedade. Nessas
cartas e ofícios, os envolvidos no debate acerca dessa prática, desenvolveram argumentos e
justificativas sobre seus atos ou posições. Também neste arquivo encontrei atas das Conferências Pedagógicas da Corte, que registram algumas posições e tensões dos professores sobre o
tema. Na BN localizei jornais, tanto pedagógicos como da grande imprensa, que noticiavam
casos de uso de castigos nas escolas e de desvios de professores.
Por fim, busco os aspectos legais sobre os castigos corporais, para tanto, utilizo a legislação do ensino, no caso do Brasil a primeira lei geral do ensino do Império Brasileiro, de 1827,
e posteriormente as legislações sobre instrução da Corte.
Vou centrar minha pesquisa nas experiências ocorridas na Corte Imperial brasileira, visto que o ato adicional de 1834 promoveu a descentralização do ensino, atribuindo às províncias
o dever de legislar e organizar o ensino primário e secundário, isso segundo Faria Filho (2000),
levou a uma proliferação de leis de ensinos.
Utilizo, portanto, a legislação para a instrução produzida na corte imperial. Vale destacar também, que já foram realizados importantes estudos sobre os castigos corporais nas escolas brasileiras do século XIX em diferentes províncias do Brasil, nos quais é privilegiada a
investigação sobre os castigos e sua relação com a legislação provincial e seus usos nas escolas, como no caso do Paraná, do Mato grosso, Paraíba.
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Ao examinar essas fontes, como por exemplo, as correspondências entre a sociedade e
o poder público, e entre estes e os agentes do poder oficial, estive atento para perceber o
alcance das normas escolares e seus limites, buscando perceber o momento no qual o castigo
corporal na escola era encarado como um legítimo meio pedagógico para a manutenção da
ordem por alguns, ou como um ato de violência por outros. Dessa forma, foi possível ter
contato com as transgressões promovidas pelos agentes envolvidos e as tensões daí
recorrentes, que em algumas ocasiões, era colocado para toda a sociedade através dos jornais.
Vale assinalar que as cartas representam importante fonte para a pesquisa em história da
educação, pois possibilitam ampliar o entendimento dos documentos oficiais, permitindo
identificar as posturas adotadas e aceitas pelo poder público e, ao mesmo tempo, as tensões
deste com as famílias e outros agentes sociais. Fatos que não podem ser percebidos pela
análise isolada das leis e regulamentos, como evidenciado nos distintos enfoques presentes nas
cartas consultadas, como: a transgressão do aluno, o excesso do professor, as faltas da família,
a omissão do Estado, demarcando posições diferenciadas sobre esse tema. As cartas permitem
ainda trabalhar com os rumos da discussão acerca dos castigos corporais, seja como prática
educativa, diciplinarização, ou mesmo indicando os limites da autoridade do professor e a
intervenção da sociedade nesse debate. Permite igualmente identificar diferentes atores sociais
em movimento, relativizar posições, compreender aspectos do contexto político e cultural do
período e nuançar vários tons de um passado que não pode ser reconstituído somente em preto
e branco
Isso posto, caberia interrogar: em que sentido(s) o castigo é praticado na organização
escolar? Para iniciar essa questão, lembraria que, para Foucault, o século XVIII foi o momento
no qual se produziram novos dispositivos disciplinares, apontando para o fim dos suplícios
físicos, considerados cruéis; para uma nova disciplina que pretendia produzir corpos dóceis e
adestrados. O castigo disciplinar ou “arte de punir” teria como principal objetivo corrigir as
falhas inscritas numa série de normas. Em suma, para Foucault a “arte de punir” não visava
nem a expiação, nem mesmo a repressão. Segundo ele, punir consistia em relacionar atos,
desempenhos e comportamentos individuais e coletivos, possibilitando a criação de campos de
comparação e espaços de diferenciação em relação a regras a serem seguidas. Para Foucault
“Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros (...) a penalidade perpetua que atravessa
todos os pontos e contra todos os instantes das instituições disciplinares, diferencia,
hierarquiza, homogeneíza, exclui. Em uma palavra normaliza.” (1991, p. 163)
Dessa forma, entendo que nas variedades de formas e modos com que se pune, buscase obter o normal. A discussão sobre os castigos nunca se encerrou totalmente. Os mecanismos
de controle e disciplinamento ficaram mais sutis e mais eficazes. Como diz Foucault, essa nova
forma de disciplina “(...)é um poder modesto, desconfiado, que funciona a moda de uma
economia calculada, mas permanente” (FOUCAULT, 2001, p. 119). Nas Escolas da corte,
através de exames de seleção de professores, de teses sobre medicina, intervenções de
professores e da família, se operou uma mudança nos hábitos e práticas. Mudanças promovidas
buscando uma forma mais eficiente de controle, onde já não era mais necessário o uso da
violência, da palmatória. O novo poder disciplinar usava instrumentos simples, como o olhar
hierárquico, onde ver e ser visto ou sentir-se observado induzia a efeitos de poder, cada olhar é
uma peça nesse jogo de controle modesto. O olhar, contudo, é apenas uma parte integrante
dessa nova disciplina, organizada como um poder automático, múltiplo e anônimo, que se dá
através de uma rede de relações.
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Segundo dados do Ministério da Educação divulgados por Andrade; Alcântara (2007,
não paginado), “Quase metade das mais de 200 mil escolas públicas brasileiras ficam em áreas
rurais”. Embora essa relevância quantitativa, as escolas existentes no meio rural brasileiro não
apresentam um quadro animador: as taxas de retenção e evasão ainda são altas, os professores insuficientemente valorizados, infraestrutura frágil no que concerne a prédios e recursos
didáticos. De acordo com Silva, em Minas Gerais

[...] a existência de bibliotecas nas escolas que oferecem o ensino
fundamental no Estado indica que, enquanto nos estabelecimentos do
meio urbano elas existem em 82,51% das escolas, no meio rural estão em apenas 10,61% desses estabelecimentos. [...] 22,97% não
possuíam energia elétrica, apenas 4,54% dispunham de computador e
menos de 1% delas ofereciam laboratórios de ciências e de Informática e tinham acesso à Internet (SILVA, 2010, p. 59).
Se recuarmos à primeira metade do século XX, na época em que o campo abrigava a
maior parte da população, também constataremos que essas escolas não gozaram de condições
melhores e tampouco de prestígio. Nesse sentido, e conquanto as reivindicações provenientes
dos representantes do ruralismo, a escola rural não se adequou para atender às necessidades
do aluno habitante e trabalhador do meio rural. Do ponto de vista da legislação, o seu currículo,
os seus horários, o calendário de avaliações e demais instrumentos que caracterizavam o seu
funcionamento seguiam no Brasil as mesmas diretrizes vigentes nos estabelecimentos de ensino
instalados na área urbana (LIMA, 2009). Porém, na prática essa “unidade” se desvanecia em
prejuízo da escola rural: as instalações eram improvisadas; os recursos parcos; os professores
insuficientemente qualificados; os alunos tinham que se desdobrar entre a escola e o trabalho
na lavoura restando-lhes pouco tempo para os estudos.
Até o final da década de 1960 no Estado de Minas Gerais a população rural excedia
aquela residente nas cidades. Era, portanto, a zona rural o local de residência e também de
escolaridade da maior parte de crianças mineiras. No entanto, nesse meio a escola primária não
chegou a se constituir em vitrine dos investimentos republicanos aplicados à escola primária via
modelo Grupos Escolares, aliás, sequer a escola rural teve a sua organização pautada nos princípios da racionalidade propalados a partir das primeiras décadas do século XX: seriação, higiene e qualificação dos professores. No município de Uberlândia, até o princípio da década de
1970, os estabelecimentos rurais de ensino permaneceram como escolas isoladas, multisseriadas, unidocentes e regidas por professores leigos, cuja formação não ultrapassava o ensino
primário.
Partindo desse contexto, o tema desta pesquisa consiste na história do ensino rural desenvolvido no município de Uberlândia-MG (Brasil) durante os anos 1950 a 1979, com enfoque
para a organização das escolas, práticas docentes e representações. Esse recorte cronológico incide sobre a necessidade de apreender a história do ensino rural nesse município em sua trajetória de consolidação até a sua transformação no final de 1970. Os anos 1950 constituem em uma
referência importante para esse estudo, pois nos permitem prosseguir com as investigações anteriormente realizadas acerca da mesma temática; a proposta de finalizá-lo em 1979 decorre de
transformações efetivadas no próprio objeto, uma vez que no início dos anos 1980 o processo de
nucleação desencadeou uma ampla transformação na estrutura de funcionamento dos estabelecimentos rurais de ensino. A partir de então, algumas escolas foram extintas e outras ampliadas
por meio da incorporação de alunos e professores dos estabelecimentos fechados.
O objetivo geral da pesquisa consiste em apreender a história de alguns aspectos que
subjazem às escolas rurais no município de Uberlândia. Decorrem daí os seguintes objetivos
específicos: a) apreender as características do tempo e dos espaços escolares; b) perscrutar as
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práticas docentes desenvolvidas nos estabelecimentos rurais de ensino; c) analisar as
representações construídas do ensino rural por seus ex-alunos.
Para atingir esses objetivos empregamos as seguintes fontes de pesquisa: jornais de
Uberlândia, atas do legislativo, atas de reuniões escolares, livros de matrículas, fotografias,
cadernos de alunos e de professores e diários de classe. Além dos documentos escritos,
entrevistamos sete ex-alunos, sete ex-professoras1, duas inspetoras de ensino (todos da escola
rural), uma mãe de aluno e proprietária de uma das fazendas onde havia uma escola rural
instalada2.
À análise dessas fontes perpassaram as noções de práticas, representações e de
memória. As práticas, que para o contexto dessa investigação serão empregadas como
correspondendo também à noção de táticas, fundamentam-se nos estudos empreendidos por
De Certeau (2009) ao tratar das “invenções do cotidiano”. Segundo esse pensador, um dos
aspectos para os quais o historiador deve convergir as suas preocupações consiste em superar
uma dada visão do cotidiano como palco do mesmo, da repetição e da reprodução para tentar
definir as apropriações e as transformações que os sujeitos ali imprimem. Nesse sentido, tratarse-ia de interrogar como as professoras das escolas rurais trabalhavam os conteúdos propostos
para o ensino.
A partir dessa questão julgamos que o emprego das práticas será fundamental para
apreendermos a história da escola rural para além de uma suposta homogeneização decorrente
do corpus legislativo que buscava normatizar o funcionamento dessas instituições. Com essa
noção acreditamos ser possível primeiro superar uma dada concepção de história da educação
que ignora a dimensão ativa dos sujeitos no ambiente escolar (ativa no sentido de criadores e
produtores de sua realidade) e ir ao encontro da atuação dos professores na escola rural;
segundo, encontrar as táticas que esses professores inventavam e colocavam em movimento
para lograr êxitos no exercício da docência naquele meio ou, simplesmente, para executarem o
seu ofício. Em suma, pensamos poder buscar as suas ‘maneiras de fazer’, que “constituem as
mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da
produção sociocultural” (DE CERTEAU, 2009, p. 41).
As representações, por sua vez, permitem apreender a história tanto em sua dimensão
material como no seu aspecto intelectual, sem, contudo, dicotomizá-los, sem opor uma dada
realidade objetiva à outra subjetivada. Deve-se, no entanto, ressaltar que ao buscar na trama
histórica as imbricações entre uma tessitura objetivada e outra de conotação mais subjetiva,
não está sendo pressuposta a ausência de tensões. Ao serem compreendidas como processo,
as representações comportam dimensões conflituosas: “Como estando sempre colocadas num
campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e
de dominação” (CHARTIER, 1988, p. 17).
Por fim, a memória foi outra categoria essencial para analisarmos os resultados obtidos
com as entrevistas. Nesse sentido, tivemos a preocupação de situar a discussão no âmbito da
historia social da memória (RICOUER, 2007; DOSSE, 2003). Embora para esta perspectiva, história e memória sejam campos distintos, o trabalho envolvendo ambas deve partir da compreensão de não haver hierarquia entre uma história que seria da esfera racional e uma memória
que, ao contrário, estaria ao lado da subjetividade. Conforme analisou Dosse (2003, p. 286),
“entre história e memória, o fosso não está eliminado. Deve-se evitar o impasse ao qual uma
grande separação conduz, mas também a fusão dessas duas dimensões”. Portanto, o desafio
consiste em empreender-se um esforço de construção do real e do próprio conhecimento acerca do passado para o qual concorrem aspectos racionais e subjetivos extraídos da história e da
memória. “A própria aproximação dessas duas noções lembra a dimensão humana da dimensão
histórica” (DOSSE, 2003, p. 284). Dessa forma, racionalidade e subjetividade estariam subjacentes tanto ao trabalho historiográfico quanto ao recurso memorialístico.
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Tempo, Espaço e Práticas Docentes
Uma primeira característica identificada no espaço escolar no meio rural consistiu na
ausência de um edifício próprio para a escola, ou seja, uma edificação específica, planejada e
construída para funcionar como tal. Embora nos anos de 1970 tenhamos nos deparado com
algumas escolas que contavam com prédio próprio, a regra era a improvisação do espaço, que
ia desde um cômodo existente na sede da fazenda, ou seja, na residência do proprietário rural,
até o paiol desativado e adaptado para as atividades escolares.
Nas fotografias consultadas assim como nas entrevistas realizadas foi possível apreender essa inexistência de um edifício próprio para a escola, bem como a ausência de espaços
específicos que pudessem abrigar as diferentes atividades escolares, tais como: mais de uma
sala de aula, sala de professor, sala para o diretor (essa função não fazia parte do organograma
da escola rural que estava diretamente ligada à Secretaria Municipal de Educação e, por conseguinte, aos inspetores de ensino), biblioteca, refeitório, quadra para a prática de atividades físicas e sanitários. A escola existia enquanto unidade mínima de referência, ou seja, a sala de
aula. Do lado externo encontrava-se a vasta área de campo de pastagem que a circundava. No
primeiro espaço aconteciam as aulas e no outro as demais atividades: práticas esportivas, brincadeiras, lanches e “sanitários”. De acordo com uma aluna, “Naquela época que a gente estudava nem banheiro não tinha lá. É, ia mesmo era no cerrado. Nem banheiro não existia não”
(DAC, 2011, p.20).
Competia ao professor administrar racionalmente e irracionalidade deste espaço: do lado de dentro cabia-lhe organizar a sala para atender alunos de ambos os sexos, de diferentes
idades e também de distintos níveis de aprendizagem e, sobretudo, planejar a aula a partir dessa diversidade. A seguir transcrevemos trechos de duas entrevistas, respectivamente de uma
professora e de uma aluna, elucidativas a esse respeito:
Quando eu comecei a dar aula já eram duas professoras, para trás
era uma professora com quatro, com três séries, quatro porque falava
primeira A e primeiro B, segundo e terceiro, não tinha quarta. Mas era
primeiro A, primeiro B, segunda série e terceira série. Era tudo junto.
Separava por fileiras de carteiras, de cadeirinhas. Quando eu comecei
a trabalhar já eram duas professoras, separavam duas séries para
uma e duas séries para outra, depois separou com biombo, aí foi progredindo devagarzinho, separou com biombo. [...] Dois quadros, então dividia a escolinha mais ou menos ao meio, se eram quatro fileiras
de carteiras, duas para um lado, duas para o outro lado, e trabalhavam junto, então assim, era um pouco, era muito difícil porque duas
professoras falando, os alunos perguntando, questionando, era muito
difícil a aprendizagem, então a gente tinha que falar mais baixo, pedir
os meninos para falar baixo, para não conversar, que até hoje a professora pedia, e era muito difícil, mas antigamente parece que as crianças eram mais comportadas, mais obedientes, a gente conseguia
(JFRM, 2011, p.4).
[...] era assim não só menino pequeninho mais também, assim maior,
estudava todos juntos, era um grupo assim, devia ser prezinho, primeiro, segundo, terceiro, parece que era até quarto ano, tudo era naquela sala. Tinha várias idades, porque tinha meu irmão que era mais
velho, meus primos. [...] toda idade tinha na escola [...] (SFSA, p.1,
13-14).
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Do lado externo o professor deveria cuidar para que os alunos não se machucassem na
hora do recreio e para que não corressem perigo ao usar o “banheiro”, isto porque nas escolas
onde inexistiam instalações sanitárias, as crianças deveriam recorrer ao mato.
À indistinção do espaço correspondia para o professor uma saturação do tempo, uma
vez que, além das aulas, tinha de responder às mais variadas demandas. Por exemplo, a partir
de um período ainda não precisado, a prefeitura enviava os mantimentos, mas, como não contratava pessoal para o trabalho na cantina, competia-lhe preparar o lanche e servi-lo às crianças. Esperava-se também, conforme relato a seguir, que ele participasse e auxiliasse na
organização de atividades religiosas e que cuidasse da higiene das crianças:
Naquele tempo [...] a gente era tudo naquele lugar. Tinha a capela,
você tinha que rezar terço. Eu não sabia rezar terço, tive que aprender para rezar. Se tivesse uma pessoa doente, você tinha que aplicar
injeção. Cortar o cabelo; cortei muito cabelo de aluno, principalmente
de menina. Fazia de tudo um pouquinho, porque era difícil naquele
tempo, não tinha igual tem hoje, essas assistências sociais da prefeitura, sei lá, tudo era a professora (AGCS, 2011, p.4).
O período de aulas variava de acordo com a demanda da localidade, mas sempre a criança deveria frequentar um único turno: período da manhã ou da tarde com uma média de 4h
aulas por dia. Em algumas escolas, tendo como preocupação assegurar um ensino e uma
aprendizagem minimamente eficazes, as professoras tomavam a iniciativa de dividir as turmas
e, por conseguinte, os turnos de aula da seguinte maneira: 1ª e 2ª série à tarde e 3ª e 4ª série
de manhã. A propósito, conforme relato a seguir, esta 4ª. série também funcionava por iniciativa da professora, que não contava com remuneração extra e nem com aumento de salário. Esse era mais um, dentre tantos, “trabalho voluntário” assumido por elas:
A Prefeitura não pagava ninguém para dar a 4ª série. (...), os meninos queriam continuar os estudos, então nós pegamos e compramos
aqueles livros de admissão, livro mais adiantado e ensinava. Depois
eles faziam prova em Uberlândia [...]. Eles foram para aquele Coronel
Carneiro receberam diploma lá como se tivessem estudado lá. Depois
(...) a professora da zona rural tirava a fotografia com o diploma do
menino (MLC, 2011, p.3).
Dentro dessas quatro horas diárias, a professora deveria ministrar os conhecimentos
relativos às disciplinas de Matemática, Português, História/Geografia. Com a implantação da Lei
de Diretrizes e Bases 4.024/61 houve uma alteração no ensino primário e secundário no Brasil e
o Conselho Federal de Educação indicou as seguintes disciplinas como sendo obrigatórias no
currículo escolar: Português, Matemática, História, Geografia e Ciências, além de recomendar o
que deveria ser ensinado em cada uma delas (SOUZA, 2008). Com isso, a Delegacia de Ensino
(Estadual) definia o calendário, cabendo à Secretaria Municipal de Educação organizar o conteúdo escolar e fiscalizar o seu cumprimento por parte dos professores. Essa organização, também presente nas escolas rurais de Uberlândia, não contava com a participação dos professores
e era função apenas da equipe de especialistas da educação (TBL, 2011). O professor recebia o
planejamento curricular pronto nas apostilas e, através dele, organizava seus planos de aula, os
quais eram cuidadosamente avaliados pelos supervisores para verificar se estavam de acordo
com a proposta do município.
As práticas das professoras das escolas rurais devem ser analisadas tomando em conta,
além dos meios disponíveis para o exercício da profissão, a sua própria formação. As regulamentações para o ingresso e permanência na profissão tiveram início somente na década de
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1970, quando para o exercício da docência no ensino primário tornou-se necessário possuir o
diploma de Normalista. Nesse sentido, no final dos anos de 1974 a Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia informou às professoras leigas que teriam um prazo de cinco anos para se
habilitarem.
No entanto, na maior parte do período por nós pesquisado, predominavam as professoras leigas, cuja formação não ultrapassava as sérias que elas mesmas ensinavam.3 Mais especificamente, das sete professoras entrevistadas, cinco começaram a lecionar tendo concluído
apenas o 4º ano primário e duas fizeram o 1º ano do antigo ginásio. Enquanto atuavam como
professoras do ensino primário, cinco continuaram os estudos, das quais, quatro concluíram o
curso de magistério antes de aposentar e uma concluiu o antigo colegial. Porém, a conclusão
desses estudos se deu já no final da carreira, próximo de se aposentarem.
Mesmo permanecendo na condição de “leigas”, as professoras entrevistadas relataram
inúmeras táticas empregadas para superarem as dificuldades devidas às precárias condições de
trabalho, às carências de recursos materiais de muitos alunos, bem como às suas próprias fragilidades teórico-metodológicas decorrentes da formação insuficiente. Assim, todas as professoras entrevistadas enfatizaram as disciplinas de Matemática e Português como sendo aquelas
mais trabalhadas. Com efeito, encontramos nos cadernos muitos exercícios de cálculos matemáticos e também diversas cópias de palavras, de frases e de textos para memorização e treino
da caligrafia. Esse fato se justifica ao considerarmos que essas duas matérias constituíam o núcleo fundamental da escola de primeiras letras, como era o caso da escola rural, cujo objetivo
era o ensino da leitura, da escrita e das quatro operações aritméticas básicas. Das entrevistadas, apenas uma mencionou as demais disciplinas:
Tinha Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências [...] Era bem
completo, estudava, dependendo da série, era tudo. Por exemplo: Estudos Sociais estudavam a cidade, história de Uberlândia e, de acordo
com a série, Minas Gerais, Brasil. Em Ciências estudava a água e aí
por diante... Era assim, dentro da sala de aula eu dava, por exemplo,
eu dava assim, Português e Ciências determinado dias, sabe? (...) Por
exemplo, segunda e sexta (...) e Português e Matemática todos os dias, mas aí eu intercalava junto com Português e Matemática a Ciências e Estudos Sociais; às vezes numa semana eu dava dois dias de
Ciências, três de Estudos Sociais, na outra eu já invertia a situação,
aquela que eu tinha dado só dois numa semana eu passava a dar três
e dois da outra, e assim a gente ia e de acordo com a necessidade do
aluno também que às vezes era um tema mais difícil, a gente dava
mais aquela matéria naquela semana (JFRM, 2011, p.2).
Sem uma qualificação que lhes possibilitasse conhecer o conteúdo e também se apropriar de recursos didático-pedagógicos já inscritos no âmbito das práticas docentes da escola
primária, as professoras das escolas rurais recorriam aos poucos recursos que tinham para ministrar as suas aulas, segundo se depreende do relato a seguir:
Dificuldade eu tive, porque eu não era bem preparada e era difícil
empregar o programa de ensino. (...) era difícil demais. Pegávamos
pelo que a gente aprendeu. Não tinha ninguém para nos orientar, era
por Deus mesmo. Pegávamos os livros, no ensino, às vezes o que os
professores nos ensinaram, tinha assim um conteúdo (...). A gente
mesmo pesquisava. Pesquisava o ensino, a matéria que iria dar, a
maneira que ia ser dada, era desse jeito, não era fácil não (ARS,
2011).
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As professoras informaram o emprego de diversas táticas mobilizadas para superarem
as dificuldades advindas de sua parca formação e do desafio de ensinar diferentes conteúdos
em salas multisseriadas. Dentre essas táticas destacamos: a) Para Ensinar Matemática: o uso
de cordão e do “quadro valor de lugar” para explicar de forma mais concreta a relação matemática entre conjuntos e numerais; Para Ensinar Leitura e Escrita: o emprego de fichas alfabéticas,
a criação de histórias, poesias e jogos, o preenchimento de cheques, a escrita de telegramas e
cartas (trocadas entre os alunos) e a resolução de cruzadinhas; Para Desenvolver a Comunicação: promoviam minidebates e teatros, criavam palanques com tábuas e caixas e utilizavam
microfones confeccionados com latas de extrato de tomate e cordão.
Representações dos Alunos
No que diz respeito às representações dos alunos sobre a escola rural, alguns dos traços que as aproximam quando constroem as memórias daquele período consistem nos seguintes aspectos: lembranças das dificuldades devidas à falta de transporte, amizades e
brincadeiras, cordialidade nos relacionamentos e deferência para com a professora. Perpassando essas memórias, como o fio a tecer a trama, encontram-se as “boas recordações”.
O trajeto da casa para a escola era percorrido quase sempre a pé, alguns poucos iam a
cavalo e outros de bicicleta. As distâncias variavam, podendo ir de alguns metros, para aqueles
alunos cuja escola localizava-se em seu local de residência, até 5 ou mais quilômetros para a
maioria que provinha de outras fazendas. De acordo com uma das entrevistadas, “Na época,
era uma estradinha no meio do cerrado, então, é..., para gente ir a pé, era muito longe, a gente achava que era muito longe” (FMRP, 2011, p.4). No entanto, hoje, ao se recordarem daqueles anos, os alunos atenuam as dificuldades da caminhada lembrando-se dos momentos de
lazer e das brincadeiras descontraídas que aconteciam no percurso feito quase sempre em grupo. “Ia a pé, voltava a pé. Mas era uma farra, muito bom. [...] éramos uma turma, era uns três
irmãos, uns vizinhos lá, íamos tudo junto...” (VFM, 2011, p.3).
Segundo os alunos entrevistados, o momento mais aguardado na escola consistia naquele em que se anunciava a hora do recreio:
Ficávamos doidinho para dar o recreio para brincarmos. Todo mundo.
E era uma turma boa. E de pique esconde não me recordo, era mais
queimada mesmo, que era a bola, que era mais que o povo lá gostava. (...) Queimada a gente brincava demais. Aquilo lá era o que eu
mais adorava... (ERC, 2011, p.4).
Havia também descontração nas festividades: “a gente dançava quadrilha” (VFM, 2011,
p.13) – e nas visitas a outras escolas, quando, de acordo dom outro aluno: “eles cantava né,
fazia poesia, esses trem assim, falava a poesia quer dizer, essas coisas, aí nós ia brincar” (DAC,
2011, p.17). Professores e alunos realizavam competições e exposições conforme se constata
com o relato de (AES, 2011, p.9)
Só lá nos Olhos d’Água que tinha mais brincadeira. É tinha na época
das festividades, fazia gincana, corrida de saco, a gente entrava no
saco lá, fazia corrida de saco de um gol no outro, muitas brincadeiras,
tinha muitas brincadeiras. A escola Olhos d’Água tinha assim mais
participação, eles fretavam caminhão para nos levar nas exposições
na época. Nós fomos à exposição, nós íamos à exposição em Araguari, quando era época de exposição, aqui em Uberlândia eles traziam a
gente para fazer essas visitas. É... Às vezes tinha festa lá na Tenda
dos Morenos, eles levavam a gente. Então a gente tinha participação.
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Na Boa Vista a brincadeira era mesmo na porta, lá não tinha essa
chance.
No entanto, uma de nossas entrevistadas recordou-se da situação de discriminação e
de preconceito sofrida na escola em virtude de questões religiosas. Segundo o seu relato:
Quando a gente estudava, então, é, era ruim, era um pouco assim difícil, porque na escola, todo mundo aqui conhecia, todo mundo conhecia as pessoas, então, quando a gente era menino, sempre falava
assim, por causa de tudo que meu pai era, porque meu pai, assim, fazia oração para as pessoas, e na verdade, assim, papai tinha muito
conhecimento com o evangelho, a doutrina e o ensinamento, o espiritismo, então quando a gente estava estudando, aí muitas crianças, às
vezes, achava assim, meio, olhava para gente, meio assim, esquisito,
porque eles eram, vamos dizer assim, católico, porque, é (pausa), papai brincava que o espiritismo, toda a religião, tinha que andar de
mão dada porque Deus é um só. Mas aí na época da gente estudando, aí aquelas crianças falava por causa do meu pai, então, a gente
ficava assim, meio para um canto (FMRP, 2011, grifo nosso).
Ainda sobre os relacionamentos, alguns dos alunos informaram que havia algumas brigas dos meninos maiores com os meninos menores. Ocorriam algumas implicâncias devido ao
fato de anotarem o nome do outro no quadro em sala de aula: “E eu que era calada. [...] É,
mas não que eu fazia bagunça, é que eles punham meu nome e eu não falava nada, aí, aí ficava de castigo” (DAC, 2011, p.3). Havia momentos em que disputavam o lanche no horário do
recreio: “Tinha hora que era uma brigaiada por causa de lanche, um querendo tomar um do
outro DCC (2011, p.6)”; por causa da bola nos jogos de futebol: “A gente jogava bola lá, mas
eu não briguei, nunca briguei na minha escola com ninguém de tapa, às vezes a gente até discutia, mas nunca briguei. Nunca dei um tapa assim em outra pessoa” (AES, 2011, p.7). Houve
relatos também de perseguição a cavalo na saída da aula: “inclusive tinha até um aluno, que eu
não gostava, eu já saia, quando eu saia da escola, eu já saia para o meio do mato, porque se
fosse na estrada, ele mandava em cima da gente de cavalo” (DAC, 2011, p.10).
Sobre as professoras, os alunos se recordam dos ensinamentos, do respeito devido a
elas e também dos castigos recebidos. No entanto, a distância transcorrida entre o tempo que
estudaram e o momento em que, com o auxílio da memória, constroem essas representações
atenua os possíveis sofrimentos causados pelos castigos e também pela dificuldade no aprendizado de algumas matérias. As transcrições a seguir possibilitam compreender parte dessa questão: [...] Mas as crianças tinham muita obediência na professora, era muita, a gente falava das
professoras, era senhora. Era, era dona fulana (...)” (FMRP, 2011, p.6).
Era muito boa, de muito respeito, não acontecia essa baderna que
acontece hoje não. Os alunos mandam na classe ou mandam na professora, ou não respeita a professora. Naquela época era uma ligação
de muito respeito, era uma intimidade, assim, tinha intimidade da
gente brincar, de qualquer coisa, mas tinha muito respeito e respeitava-a. E se não respeitasse ia para o castigo (AES, 2011, p.5).
Para dizer a verdade, eu não encontrei uma professora com a capacidade tão grande quanto à dona [...]. De fazer o aluno entender a
proposta e o programa da escola. Ela transmitia muito bem, ensinava
muito bem e era muito rígida. Apesar dela ter quebrado régua na mi-
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nha cabeça, deu-me palmatorada, eu fiquei de joelho no cascalho,
mas aprendi. Lá que eu aprendi mais. Foi lá onde eu desenvolvi mais
(...) e me alfabetizei, na Escola Municipal da fazenda Boa Vista. O que
desenvolvia muito é desenhar o mapa, fazer os mapas, alguma árvore, na época da árvore (AES, 2011, p. 2, 10-11).
A mesma aluna que relatou a discriminação sofrida por causa da religião do pai ressaltou o papel de uma das professoras que a teria ajudado a superar essa dificuldade inserindo-a
na festa religiosa promovida na escola.
Aí depois teve uma professora, professora A., que foi muito, muita
alegria, muito bom essa professora, porque através dela, nós fizemos
catecismo, fizemos a primeira comunhão (...) aí teve a festa Nossa
Senhora. (...) a coroação da Santa tinha reunido todas as pessoas, aí
nós participamos dessa festa, das cantigas (...). Aquilo para mim foi
muita alegria, porque papai ensinava que Deus é um só e o importante é o que nós fazemos. Então naquela época, eu senti muita alegria,
muita confiança nessa professora, porque é como se deixasse assim,
eu posso [...] Era assim, a gente podia participar, a gente podia fazer,
era como se a gente fosse criança normal igual às outras crianças e antes não tinha acontecido isso (FMRP, 2011, grifo nosso).

Considerações Finais
No contexto da consolidação do capitalismo a agricultura tornou-se ao longo dos séculos uma atividade secundária para a qual gradativamente os recursos foram se escasseando. No
mesmo movimento elegeram-se as cidades e as atividades comerciais, industriais e financeiras
ali movimentadas como foco dos investimentos de capital e também de status social. Assim,
num processo acelerado de urbanização, acentuado no Brasil na segunda metade do século XX,
as cidades foram adquirindo relevo na proporção inversa dos investimentos destinados à promoção das condições básicas e necessárias para o desenvolvimento agrícola e para a permanência dos campesinos no meio rural. Nesse contexto situa-se o ensino rural por nós
pesquisado e é a partir dele que compreendemos a situação precária de funcionamento das
escolas rurais no que concerne ao espaço e ao uso do tempo. Duas das dimensões que, segundo aponta Vinão Frago (2000), são importantes para compreender o cotidiano escolar e aquilatar os significados que essa instituição assume na sociedade.
Com relação às práticas, constatamos que as professoras, ainda que leigas, mobilizavam uma série de recursos para conseguirem ensinar: dividiam os alunos em grupos, repartiam
o conteúdo no quadro-negro de modo a atender às diferentes necessidades discentes, criavam
jogos para o ensino da matemática, montavam teatros e compunham pequenos poemas para o
ensino da língua portuguesa, controlavam o tempo necessário (e possível) ao ensino de cada
uma das disciplinas, bem como para preparar o lanche e atender às demandas extraescolares
apresentadas pela comunidade rural. Compreendemos assim que, conforme De Certeau:
As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao
tempo – às circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção
transforma em situação favorável, à rapidez de movimentos que mudam a organização do espaço (...) (DE CERTEAU, 2009, p. 102).
No tocante às representações produzidas pelos alunos podemos concluir que, embora
se aproximem ao atenuarem os problemas e as dificuldades vividas no passado, percebemos,

CD-ROM DE ATAS | 2468 | COLUBHE 2012

conforme aponta Chartier (1988), que se colocam em um campo de lutas. É dessa forma que
compreendemos, por exemplo, o fato de os alunos mencionarem a aplicação de castigos, o uso
de palmatória e as professoras não tocarem no assunto. Se em décadas passadas os castigos,
ainda que a legislação os proibisse, eram práticas frequentes e aceitas na escola, hoje são amplamente rechaçados; dessa forma, não querendo colar as suas representações a práticas “ultrapassadas”, as professoras não assumiram esse método de disciplina.
Por fim, a memória é uma construção sobre o passado produzida no presente e, por
conseguinte, traz impressas as marcas deste momento. Nesse sentido, as pessoas com quem
conversamos contam hoje com idade mais avançada e as lembranças dos problemas vividos na
infância e juventude ficaram para trás. É esse um dos fatores a explicar o conteúdo edificante
subjacente às memórias da escola rural em que a longa caminhada, ausência de meio de transporte, carência de recursos financeiros, desvalorização profissional, dificuldades de ensinar e
também de aprender, são agora atenuadas cedendo lugar para as recordações da convivência
amena entre professores e alunos, as brincadeiras realizadas no trajeto e no recreio, as festas
escolares e a preparação das aulas.
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1

No período de 1950 a 1973 encontramos um total 210 professores, sendo 199 do sexo
feminino e 11 do sexo masculino.
2
Para realização das entrevistas primeiramente obtivemos aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisas (CEP), da Universidade Federal de Uberlândia (Protocolo nº 013/10), o qual exigiu a
preservação da identidade dos entrevistados. Por esse motivo, os nomes dos depoentes foram
abreviados e utilizados somente suas iniciais.
3
Realidade ainda presente em Minas Gerais, Estado onde a formação dos professores que
atuam no ensino rural perfaz 81% dos docentes que possuem formação apenas em nível
médio, “indicando a existência de 16.151 professores com habilitação mínima para o
desempenho de suas atividades” (SILVA, 2010, p. 63).
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I – Introdução
Para que fosse possível o projeto de dispersão da instrução neste país de território amplo e heterogêneo, o Estado imperial procurou ter como aliados associações e sociedades que
promoveram a instrução gratuitamente e proprietários de colégios particulares. Na visão de alguns legisladores do século XIX, para que os conhecimentos elementares do ensino primário
fossem difundidos, seria imprescindível, em primeiro lugar, a decretação da sua obrigatoriedade
para menores, entre 7 e 14 anos. Isso foi feito pelo “Regulamento da Instrução Primária e Secundária da Corte” de 1854 (ratificado posteriormente em 1879, pela Reforma Leôncio de Carvalho). O preceito legal, que obrigava os pais ou outros responsáveis a cuidarem da instrução
primária dos menores sob pena de multa, dificilmente poderia ser executado. Os próprios legisladores observavam que não havia quantidade suficiente de escolas na corte para facilitar a
frequência das crianças, principalmente nas localidades mais distantes.
O Estado Imperial defendeu a proposta de associar a ação privada à política de instrução Pública, baseado no princípio da liberdade de ensino. Suas iniciativas (através do Ministério
do Império) e as da Sociedade (através das ações de particulares), constituíram e reforçaram
um conjunto de ações que se complementavam. Contudo, mesmo que existisse o apoio mútuo,
aqueles empreendimentos públicos e particulares também disputavam e estabeleciam relações
conflituosas em torno de valores e sobre quais as melhores maneiras de viabilizar a educação,
bem como sobre o que, quem e quando educar e/ou instruir (Martinez, 1997).
De uma maneira geral, a adesão à forma escolar moderna foi feita por forças distintas.
Atuando na formalidade ou informalidade, muitos se empenharam na empreitada, tornando-se
os principais responsáveis pela emergência dos equipamentos escolares e por uma vasta série
de iniciativas de caráter educativo. As ações que promoveram se encontravam articuladas, embora nem sempre na mesma direção, com a mesma intensidade e valendo-se dos mesmos recursos (Limeira, 2010).
A disseminação da instrução na sociedade brasileira foi marcada por mudanças na forma de pensar o ensino e as formas de educar no século XIX. O movimento histórico que caracteriza a constituição da escola como conhecemos hoje teve como base o interesse de diversos
segmentos sociais em instruir a população. A historiografia da educação aponta que surgiram
várias formas de organização escolar e práticas educativas, formais ou informais, configuradas
por estabelecimentos públicos, religiosos, militares, particulares e sociedades, por exemplo
(Gondra & Schueler, 2008).
Deste modo a reflexão acerca destas questões relacionadas à força da iniciativa particular, a indagação acerca do papel da Igreja Católica que mantinha íntima relação política, cultural, econômica e social com o poder público, e cujas ações estavam profundamente ligadas às
questões educacionais no Brasil não poderia estar ausente.

II – Do papel impresso à tela do computador: a publicidade como fonte
Na tarefa de investigar algumas experiências particulares desta malha privada da instrução no século XIX, este estudo propõe-se a analisar anúncios do ensino primário de uma
instituição publicizados por dois impressos de circulação nacional no Oitocentos e pela página
na internet mantida atualmente pelo próprio estabelecimento. Um dos impressos mencionados
é o Almanaque Laemmert, anuário que teve sua primeira publicação no ano de 1844 e perdurou até o início do dezenove, em 1914. Ele circulava na Corte Imperial e nas Províncias do Brasil, e suas edições possuíam uma variedade de assuntos. Intitulado Almanak Administrativo,
Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro, ele informava sobre as autoridades, a organização administrativa, jurídica, política, social e cultural do Império. Apresentava
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estes dados como “informações úteis e necessárias”: reis ou imperadores de cada país, o corpo
diplomático e consular estrangeiro – residente na Corte (por países), a “Augustíssima Casa Imperial do Brasil”, empregados do Paço Imperial, Ministério do Império, Presidentes das Províncias, Professores e funcionários da Faculdade de Medicina, Arquivo Público do Império,
Academia Imperial de Bellas Artes, Biblioteca Nacional, Colégio Pedro II (Funcionários, professores, recursos, tabelas de estudos, funcionamento), Correio Geral da Corte, Escolas Públicas
de Primeiras Letras, Jardim Botânico, Passeio Público, Museu Nacional, Ministério da Justiça,
Tribunal de Justiça, Juizados, Polícia, Casa de Correção, Corpo Municipal Permanente da Corte,
Guarda Nacional, Secretaria dos Negócios Eclesiásticos, Ministério da Marinha. Em seguida, estão disponibilizados os anúncios publicitários do comércio, amplo e geral. Por esta razão, veiculando anúncios de diversos colégios e entre eles os do Collegio Imaculada Conceição, foi
possível localizar dados importantes acerca desta instituição que pretendia basear a educação
na religião e na moral (Limeira, 2010).
A outra fonte deste trabalho, o jornal O Apóstolo, foi um periódico religioso publicado
pela Igreja Católica no período de 1866 a 1893. Dedicado aos interesses da religião, circulou na
Corte Imperial e em todo Brasil. Sua periodicidade foi irregular, sendo semanal de 1866 a 1873,
chegando a ser diário no período de 1874 a 1875 e, posteriormente, passou a circular três vezes por semana. Suas edições eram compostas por seções nomeadas da seguinte forma: Noticiário, Crônicas da Semana, O Apóstolo, Variedade, Secção Noticiosa e Expediente do Bispado.
Seu conteúdo era restrito aos temas religiosos sendo diversificado apenas na seção relacionada
aos anúncios que fazia circular em suas páginas. Também foi utilizada como fonte de consulta a
página on line mantida pela instituição atualmente.
O Apóstolo ficou conhecido como o principal periódico católico brasileiro do século XIX,
ao dar visibilidade às posições da Igreja, bispos, padres e leigos ultramontanos (movimento
ligado ao processo de romanização da religião, de uniformização católica a partir do papa). Por
isso, com a leitura do mesmo é possível entender os embates do tempo e perceber as estratégias da Igreja, o jogo dos confrontos internos, a ação dos bispos reformadores, o diálogo com
possíveis aliados, o debate intelectual constante com os “inimigos da Igreja”. De fato, a instituição vivia uma etapa de tensão e conflito com o Estado, do qual era dependente em termos jurídico e econômico. Além disso, sofria com as ações de propaganda de liberais e maçons, que
pressionavam no Parlamento, e dos protestantes, que atuavam nas ruas e também pela imprensa. Esses outros segmentos defendiam um modelo de Nação no qual o Catolicismo seria
meramente um coadjuvante, o que ajuda a compreender o combate travado pelos representantes da igreja católica.
O Apóstolo mantinha um discurso religioso, que por vezes relacionava-se com elementos políticos, civis e educacionais de ordem pública e privada, na qual priorizava a moral familiar
e a formação do caráter. Para tanto, possuía sessões intituladas: Sobre a educação dos filhos, A
tolerância religiosa, A religião e os Governos, A Liberdade Política, Liberdade de Religião, O Casamento Civil e Liberdade de Consciência, A religião do Estado e a liberdade de cultos.
Em sua edição de 17 de junho de 1866, no artigo liberdade de religião, o Apóstolo evidencia o
seu interesse pela organização do ensino na parte moral e religiosa:

Outra necessidade não menos urgente é a de reorganizar-se o systema de ensino principalmente na parte moral e religiosa. Cumpre
dar a esta parte toda a importância que lhe pertence. Não basta desenvolver a intelligência do menino; é preciso formar-lhe o coração e
o caracter. Nem, por outro modo se pode esperar que melhorem e se
firmem os costumes de um povo (O Apóstolo, 1866, p.4).
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O impresso era composto de assuntos religiosos, políticos, econômicos e anúncios publicitários
religiosos, comerciais e de instituições de ensino, que favoreceram a reflexão deste trabalho.
Em 1867, por exemplo, registra o anúncio da abertura do Seminário Episcopal de São José, publicado em 1867.

No dia 8 do corrente; ás 10 horas da manhã, abriram-se solemnemente as aula do Seminário Episcopal de S. José; pronunciou a oração da
sapientia o Revd. Padre-Mestre Dr. Patrício Moniz, professor de historia geral. Concurso – No dia primeiro de maio abre-se as 9 horas da
manhã, sob a presidencia do 1llm. Revm. Sr. Monsenhor Vigario Capitular, em uma das salas do seminário Episcopal de S. José, o concurso
para as Parochias vagas (O Apóstolo, 1867, p.3).
Seu conteúdo era restrito aos temas religiosos, diversificando-se apenas na seção relacionada aos anúncios que fazia circular em suas páginas. Havia propagandas diversas e, entre
elas, as que se referiam aos estabelecimentos particulares de ensino.
Procuramos privilegiar a propaganda como recurso para pensar o que o próprio colégio
pretendia dar a ver sobre si e os traços selecionados para efeitos de publicidade, base para refletir sobre seus objetivos, programa, estrutura e funcionamento.
Em relação à publicidade geral, a tradição de anunciar a educação particular nos impressos é também anterior a este recorte operado no estudo que é a segunda metade do século XIX, época de inauguração do Collegio Imaculada Conceição. Desde o início do Dezenove
havia impressos que circulavam com este serviço, e um exemplo é o Almanaque da Corte do
Rio de Janeiro para o ano de 1811, onde se veem anúncios do Seminário São Pedro, da Aula do
Comércio. Da mesma forma, a Gazeta do Rio de Janeiro, que existia desde 1808 e também fazia circular aquele tipo de propaganda. A título de exemplo, pode ser mencionado o anúncio do
ano de 1818, no qual Madame Clementiny oferecia as aulas de francês e música que ministrava
em sua casa:
Madame Clementiny, novamente chegada a esta cidade, tendo dirigido em França por espaço de dez anos uma casa de educação de meninas, propõem-se a dar lições de musica vocal, de harpa, de piano e
de língua francesa. Desejando não deixar duvida alguma sobre sua
suficiência na arte que professa, terá a honra de dar incessantemente
um concerto, no qual se fará ouvir nos ditos instrumentos, assim como harpa-piano de nova invenção, e certamente merece a particular
atenção dos amadores das belas artes. As pessoas que desejarem
emprega-la na educação das suas filhas podem dirigir-se a casa de
sua residência, na Rua São José, n 19.
Este é exemplo do tipo de propaganda que também se encontrava nas páginas do Almanak Laemmert e do jornal O Apóstolo. A partir deste tipo de indício, foi possível compreender, por exemplo, a diversidade quanto ao tamanho, preço, oferta de saberes e localização dos
diversos estabelecimentos de ensino particular na Corte Imperial (Limeira, 2010).
De um modo geral, compreende-se estar diante de elementos bastante particulares de
uma cultura. Aqueles variados anúncios do comércio Oitocentista são vestígios do que era valorizado culturalmente, ou melhor, do que se pretendia que fosse, e, por isso, merecia ser divulgado, publicizado para ser consumido, vendido, desejado. Neste sentido, é preciso estar atento
para o fato de que num discurso em que se constrói a propaganda, em que se “vende” uma
imagem, um serviço, um produto, só é percebido aquilo que as próprias instituições queriam
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fazer ser percebido de si mesmas e do sentido de escolarização que empregavam, das defesas
e dos combates que elegiam como necessários e importantes. Um anúncio possibilita identificar
o modo, a maneira pela qual o objeto pretende ser notado.
Com efeito, esta reflexão permite ler e analisar de forma mais crítica a publicidade que
se fazia da educação escolarizada no século XIX. Ao priorizar na escrita certas preocupações,
como estrutura física “ampla e arejada”, localização em “lugar mais salubre”, mobiliários “mais
adequados”, “completa tabela de estudos”, oferta de “saberes necessários”, trabalho dos “melhores” profissionais, porque “premiados”, “dignos e hábeis”, as propagandas apresentavam
uma certa perspectiva acerca da cultura escolar, deixando evidente o que estava sendo forjado
como importante, fundamental, e não necessariamente a realidade, o cotidiano daquelas práticas e experiências.
III – Uma iniciativa das Filhas de caridade
Na década de 1850 havia na Província do Rio de Janeiro mais 1.200 estabelecimentos
do ensino primário ou secundário, sendo, deste montante, mais de 870 o número de estabelecimentos particulares. No meio destes números que expressam o quantitativo do investimento
dos particulares no comércio da instrução daquele tempo figura um colégio inaugurado em 08
de dezembro de 1854. Trata-se do Collegio Imaculada Conceição, uma instituição ligada à Associação São Vicente de Paulo por intermédio das Filhas da Caridade, suas fundadoras, que
chegaram ao Brasil em 1849.1
No Brasil, esta mesma associação e ordem religiosa também criou outro estabelecimento de ensino que é o Collegio São Vicente de Paulo:
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(Almanak Laemmert, 1887, p.2058)
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O Collegio Imaculada Conceição que é o objeto deste estudo, iniciou suas atividades na
Rua do Livramento, número 120. No ano seguinte, em 1855, foi transferida para o Novo Caminho de Botafogo, número 36, onde se mantém em funcionamento até hoje.

Como se pode observar no anúncio publicado no Almanak Laemmert em 1855 (p. 356), o
Collegio da Imaculada Conceição, parecia querer garantir à imagem anunciada do estabeleci-

mento um atestado de qualidade e modernidade.
No fragmento da propaganda, é possível ver o desenho do edifício, o que passou a ser
bastante comum a partir da década de 60. Naquele tempo, foram sendo elaborados discursos
pedagógicos que afirmavam a necessidade de ambientes amplos onde pudessem ser distribuídos os novos equipamentos didáticos e sujeitos da cultura escolar: quadro-negro, alunos, cadernos, livros, professores, mobiliários. Havia ainda outra força que se inscreveu naquele jogo,
era o desenvolvimento dos saberes médicos, mormente dos higienistas, que produziram críticas
a respeito das condições de higiene e saúde das casas e prédios da cidade, ao mesmo tempo
em que defendiam espaços higienicamente construídos e montados para qualidade da saúde e
da aprendizagem dos alunos.
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O edifício escolar, nesta perspectiva, deveria ser emblemático: sua arquitetura externa
deveria ser identificada por todos como um espaço de educação, e o interior, por
sua vez, capaz de traduzir os princípios de asseio, controle, fiscalização, higiene. De acordo com
o autor de Artes de Civilizar, deve-se entender a
inclusão da arquitetura escolar na ordem médica como um aspecto do
amplo, rigoroso e cuidadoso programa curricular contido nas representações dos médicos acerca do espaço escolar, que, por sua vez,
integrava um projeto mais ambicioso que era o de intervir na própria
arquitetura da cidade (Gondra, 2004, p. 181).
Naquele tempo, então, a questão do espaço escolar, da estrutura física do fazer educativo, desdobrava-se nas preocupações referentes à arquitetura, salubridade, higiene. E isso
emerge no interior do registro de publicidade como efeito da apropriação do objeto educacional
pela ordem médica que intervém socialmente, prescrevendo medidas educativas com a pretensão de conformar socialmente o projeto de educar, instruir e civilizar.
Com este discurso, a propaganda pretendia deixar evidenciado que estava articulada
aos mais nobres preceitos da medicina. Talvez por este motivo, um dos vestígios que, de forma
bastante recorrente, salta aos olhos nos anúncios analisados é a perspectiva da salubridade, do
asseio. As instituições, portanto, procuravam observar indiretamente que, apesar de situados
num local insalubre como a Corte, dispunham de ambientes arejados.
Isso também se via nos anúncios do Collegio da Imaculada Conceição, recorrente em
inúmeras edições do Laemmert, nos quais estava garantido o envio de um boletim de conduta e
comportamento das alunas aos seus respectivos responsáveis, os cuidados com os preceitos da
higiene e salubridade:
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(Almanak Laemmert em 1874, p. 456)
Na leitura do anúncio percebe-se a preocupação em destacar a moralidade e a religiosidade como qualidades do colégio, uma vigilância maternal, e, ao mesmo tempo, os saberes
ensinados que estavam compreendidos no preço da pensão: instrução religiosa, língua portuguesa, francesa e inglesa, escrita, aritmética, geografia, história divida em vários cursos, composição literária, todos os trabalhos manuais próprios de uma senhora, como: costura,
trançados, bordados, tapeçarias, flores artificiais.
Nesta publicação também é possível diagnosticar as diferentes taxas extras cobradas
pelo colégio, por serviços distintos como: piano (10$000 por mês), canto (6$000), desenho
8$000, língua alemã (6$000), que são valores muito próximos aos cobrados pelos demais estabelecimentos.
Estes valores até podem ser indicativos para pensar a heterogeneidade do público que
este colégio recebia como alunos, pois a média de preço cobrada como mensalidade poderia
ser paga por filhos das classes mais abastadas, profissionais liberais, pequenos ou grandes comerciantes. O valor era de 33 mil Réis por mês (o anúncio apresenta o valor de 400 mil Réis
por ano), sem contar as despesas extras:
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(Almanak Laemmert em 1874, p. 457)

O Relatório dos Ministros do Império do ano de 1873, como pode ser visto abaixo, informa que este colégio recebeu 230 alunas, sendo 130 alunas da instrução primária e 200 alunos da instrução secundária. Além destes dados, registra mais detalhes que possibilitam
verificar as características deste público. Por exemplo, os números afirmam que todas as 230
meninas professavam a religião católica, e que, apenas 10 eram estrangeiras. Ao mesmo tempo, aponta que as 32 professoras eram religiosas da Ordem Irmãs de Caridade:
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Relatório dos Ministros do Império do ano de 1873
Quando completou o seu centenário, o estabelecimento promoveu uma grande comemoração. Produziu alguns exemplares de uma revista para fazer circular a história do Collegio
Imaculada Conceição. Neste documento, registra-se que as atividades das Irmãs de Caridade se
espalharam em várias províncias do Brasil no século XIX. Ao mesmo tempo, o folheto apresenta
alguns números que dão a ver a expressividade da atuação destas religiosas, quando completados cem anos de sua vinda ao país: são mais de 80 colégios, mais de 40 orfanatos, mais de
20 creches, mais de 70 hospitais e etc:

CD-ROM DE ATAS | 2482 | COLUBHE 2012

Neste mesmo impresso comemorativo, as religiosas publicam as considerações de Hélio
Vianna (1908-1972), historiador, bacharel pela Faculdade Nacional de Direito, em 1932 e pela
Faculdade Nacional de Filosofia em 19462. De acordo com suas considerações, o espaço em que
se estabeleceu o referido colégio já era um espaço privilegiado:
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Já por esta época o bairro era considerado dos mais elegantes da Côrte do Império do Brasil. Em seus palacetes dolaclizaram personagens
como Machado de Assis e outros romancistas. De acôrdo com o Almanaque de Laemmert, a Praia de Botafogo tinha “princípio no fim do
Caminho Velho de Botafogo” (atual rua Senador e Vergueiro) e finalizava no começo “da rua Copacabana”, não a que hoje tem êsse nome, mas a rua da Passagem, via de acesso daquela então deserta
práia oceânica. Pelo lado da terra a ela sucessivamente iam ter as ruas do Caminho Novo de Botafogo (agora Marquês de Abrantes), do
Olinda (depois Marques de Olinda), da Bambina (então aberta nos terrenos do Conselheiro Figueiredo), de São Clemente (que felizmente
ainda não mudou de nome) e a Nova de São Joaquim (depois da
guerra com o Paraguai denominada dos Voluntários da Pátria). Não
tardou que o Colégio da Imaculada Conceição passasse a publicar um
anúncio de página e meia naquele utilíssimo Almanaque Administrati-

vo, Mercantil e Industrial da Côrte e da Capital da Província do Rio de
Janeiro. Nêle abaixo do desenho do casarão, em grande parte ainda
existente, eram minuciosamente expostas as condições em que ali se
ministraria a educação às jovens fluminenses e provincianas (...) Vêse, por aí, que o Colégio da Imaculada Conceição acompanha, há um
século, a evolução do bairro que acolheu para sua sede, constituindo
elemento permanente tanto de sua paisagem física, como, o que é
mais, de seu ambiente cultural e espiritual.

A publicidade atual desta instituição também circula pelos canais da internet. Por isso,
para potencializar o debate com questões atuais acerca da história desta instituição, evidenciando permanências e transformações, é que a terceira fonte foi utilizada. Como apontado anteriormente, trata-se do site do Colégio Imaculada Conceição – www.asvpcic.com.br – que,
imediatamente, faz o observador notar a diferença na grafia do seu nome.
Neste canal de comunicação e propaganda moderno, o colégio descreve sua estrutura e
filosofia de ensino. O site possui uma diversidade de informações que procura articular a história e a realidade pedagógica atual do estabelecimento. Neste sentido, já em sua página inicial,
faz referência ao ano de fundação do colégio, apresentado como elemento de solidez e tradição, ou seja, como propaganda: “Desde 1854 abrindo caminhos às novas gerações”.
Concomitantemente, descreve algumas informações de assuntos atuais, nas seções
como: Educação Infantil, Educação Fundamental II, Ensino Médio, Integral, Nossa escola, CIC
online, Projetos, Obras Sociais, Hinos da Escola, Eventos, História e o Fale Conosco. O meio
eletrônico utilizado pelo colégio também oferece uma série de informações ao visitante, como
as leituras disponibilizadas pela biblioteca, atividades de artes, aspectos religiosos da doutrina
das Filhas da Caridade, a “missão” que anunciam como sendo o objetivo da instituição, fragmentos da sua história, atividades extras oferecidas, recepção dos alunos novos, dados da rotina escolar, atividades pedagógicas, modos de comunicação com a família e responsáveis dos
alunos, avisos e circulares, boletim online, calendário de provas e horário das aulas, entre outros.
Neste sentido, compreendemos tratar-se de um estabelecimento com grande potencial
de pesquisa para o campo da História da Educação, por duas razões: primeiro, foi preciso levar
em consideração seus cento e cinquenta e oito anos de existência e, em segundo lugar, o fato
de ainda se manter em funcionamento até os dias atuais.
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Como objetivo deste estudo, propomos desenvolver uma reflexão acerca da desta instituição escolar, para pensar aspectos relacionados à constituição e desenvolvimento das iniciativas de particulares no processo de escolarização, já que as mesmas se caracterizavam por
serem muito diversificadas no século XIX: família, igreja, preceptores, mestres particulares,
corporações profissionais, escolas (públicas e particulares), associações filantrópicas e etc.
Somado a isso, é interesse problematizar o papel da Igreja Católica neste processo, já
que suas ações se davam pela aproximação com os projetos de instrução do Estado Imperial,
com quem procurou manter estreita relação, haja vista que até a constituição republicana de
1891 a Igreja Católica vivera sob a proteção oficial do Estado, quando os serviços religiosos
constituíam um serviço do Estado, e o clero católico, único existente em razão do monopólio da
religião, se constituíra em uma espécie privilegiada de funcionalismo público (Carvalho & Neto,
2010).
No trabalho de articulação das fontes foi possível identificar algumas informações que o
estabelecimento de ensino pretendeu e pretende fazer circular acerca de sua estrutura física,
como arquitetura do prédio, espaços internos, distribuição dos alunos, disciplina, cuidados com
as práticas de higiene, salubridade, e etc., ou de seu funcionamento; no que diz respeito ao
quadro de funcionários, apresentados como competentes, habilitados, vinculados à Igreja Católica; aos valores cobrados pelo ensino que era oferecido e que se diferenciava de acordo com
as complementações desejadas pelos responsáveis; ao publico que pretendia atingir e que, para isso, determinava faixa etária, por exemplo, e, por fim, ao currículo, descrevendo as disciplinas que compunham o quadro básico ou mais ampliado.
O processo de análise destas fontes, por meio dos anúncios dos dois impressos e das
informações disponibilizadas pela internet, viabilizou uma reflexão sobre uma instituição que
integra o processo de constituição e desenvolvimento da forma escolar moderna na capital do
Império brasileiro. No trabalho com as fontes, procuramos estudar a configuração dos saberes
disseminados, custo da instrução, composição do quadro docente, práticas pedagógicas e religiosidade, o que nos possibilitou pensar alguns aspectos da história da educação brasileira, a
partir do exame do Colégio Imaculada Conceição.
Convém observar, no entanto, que a iniciativa particular era composta por muitos e diferentes empreendimentos em prol da difusão do ensino primário, como protestantes, leigos,
maçons, católicos, indígenas, espíritas, por exemplo (Santos, 2010). Por isso, esta que aqui foi
mencionada consiste em uma das iniciativas de matriz católica, entre tantas outras que existiram (e existem). Neste sentido, a documentação analisada possibilita refletir sobre alguns elementos daquela experiência, considerados vestígios de um processo de escolarização mais
complexo, tenso e plural.
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1

São Vicente de Paulo é um santo francês, nasceu em 1580 em Ranquine, Gasconha, França. Após estudar com os franciscanos em Dax, ele foi ordenado em 1600 e foi para a Universidade de Toulouse. Cinco
anos mais tarde ele estava viajando de barco quando o mesmo foi capturado por piratas e ele foi tomado
como escravo. Após dois anos na escravidão ele escapou chegando a Roma e depois alcançou Paris. Ele
fundou confrarias de homens e mulheres que ajudavam os pobres e grande número de doentes. Em 1625,
Vicente fundou a Conferencia das Missões, chamada de Lazaristas ou Vicentinos, uma sociedade de padres com treinamento para pregar junto aos pobres. Em 1633 com Santa Luiza de Marilac (festa 28 de
abril) ele fundou a Ordem das Irmãs de Caridade, a primeira congregação de freiras que podia cuidar de
pobres e doentes fora do convento. Ele morreu em Paris em 27 de setembro de 1660 e foi canonizado pelo
papa Clemente VII em 1737.
2
Hélio Vianna tornou-se em 1939 o primeiro catedrático de História do Brasil, na Faculdade de Filosofia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi membro da Comissão de Estudos de Textos da História
do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores e da Comissão Diretora de Publicações da Biblioteca do
Exército e autor de clássicos da historiografia brasileira: Formação Brasileira (1935), Da Maioridade à
Conciliação (1945), Contribuição à História da Imprensa (1945), História das Fronteiras do Brasil (1948),
entre outros. A coleção reúne publicações de história, anais de instituições arquivísticas e museológicas,
entre outras. As fotografias são de pontos histórico-turísticos do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro.
A documentação abrange o período de 1930-1950. Consulte também no AEL: o acervo bibliográfico e de
periódicos.
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Este trabalho faz parte de uma investigação mais ampla cujo objetivo é a reconstrução
da história da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto (FFCL) e que
vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa “História e Política Educacional Brasileira”.
Destacando-se como um importante centro econômico do noroeste do estado de São
Paulo, o crescente desenvolvimento das forças produtivas de São José do Rio Preto foi um elemento propulsor para o incremento das atividades rurais ligadas à industrialização e das atividades do setor terciário. Esse processo acelerou a urbanização na região e na década de 1950,
período no qual a FFCL foi criada, a cidade já contava com uma população predominantemente
urbana. Dessa forma, estavam dadas as condições para a concretização da aspiração, por parte
de políticos locais e membros das camadas mais escolarizadas, para se criar uma instituição de
ensino superior em São José do Rio Preto.
No entanto, a criação da FFCL não foi uma iniciativa isolada. O ensino superior vinha
crescendo desde o período imperial e nas décadas de 1950 e 1960 essa expansão aumentou
consideravelmente em função da aceleração do desenvolvimento urbano-industrial e da forte
pressão exercida pelas camadas médias. Dentro desse quadro, a fundação dos Institutos Isolados de Ensino no interior do estado de São Paulo foi uma das estratégias da política educacional para procurar atender tanto as necessidades de desenvolvimento econômico quanto os
anseios das camadas médias em busca de ascensão social via título superior.
A FFCL de São José do Rio Preto foi proposta em 1955 e iniciou suas atividades em
1957, constituindo-se em uma instituição de ensino superior importante para a cidade e para a
região em seu entorno.
Os primeiros cursos em funcionamento na FFCL foram os de Letras Anglo-Germânicas,
Letras Neo-Latinas, História Natural e Pedagogia, organizados em três departamentos: Letras,
História Natural e Pedagogia.
Segundo a bibliografia disponível (Attab, 1973; Oliveira, 1989; Silva, 1995; Vaidergorn,
1995), o projeto educacional proposto pela FFCL de São José do Rio Preto foi bastante inovador
quando comparado aos demais Institutos Isolados de Ensino Superior do interior paulista. As
principais características que teriam conferido a essa instituição um papel de vanguarda foram a
organização em departamentos, a paridade na representação estudantil e o desenvolvimento de
atividades extra-curriculares envolvendo a comunidade de São José do Rio Preto e região.
Com base na análise da organização departamental e da representação discente durante o período de 1957 a 1964, Lopes & Sparvoli (2011) concluíram que a originalidade do projeto
educacional foi superdimensionada pela bibliografia produzida, contribuindo para reforçar uma
visão idealizada dessa instituição. Os resultados indicaram que ela foi organizada em departamentos, porém coexistindo com o regime de cátedra. Já quanto à representação estudantil,
esta funcionou de maneira diferente no interior da instituição, ou seja, paritária no departamento de Pedagogia e restrita a um aluno por série nos departamentos de Letras e de História Natural.
Por outro lado, o estudo indicou alguns aspectos inovadores no contexto do ensino superior brasileiro da época.
Em primeiro lugar, cabe considerar que o sentido dado por Oliveira (1989) à organização departamental é bastante diferente do que foi entendido a partir da Reforma Universitária
de 1968.

A originalidade do Departamento da “Filosofia” de Rio Preto será a de
englobar todos os professores de um mesmo curso para atividades legislativas internas, atividades de interdisciplinaridade e de entrosamento entre cursos, atividades de ensino e pesquisa etc. e de
pressupor a participação de alunos (Oliveira, 1989, p. 94).
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Os estudantes da FFCL, durante o período estudado, participaram de forma ativa das
atividades desenvolvidas pelo movimento estudantil em âmbito nacional, viabilizaram trabalhos
em parceria com professores dos departamentos de Letras e Pedagogia, tais como o Grupo
Universitário de Trabalhos Artísticos e o projeto de alfabetização de adultos, este vinculado ao
Movimento de Cultura Popular.
Como a participação estudantil nas instâncias decisórias da FFCL seria condição indispensável para a viabilização de sua proposta educacional, é interessante verificar como se dava,
de fato, essa participação.
Nesse sentido, este estudo tem como objetivo discutir a atuação discente nos departamentos da FFCL de São José do Rio Preto no período de 1957 a 1964.
Com essa finalidade, toma como objeto de análise a participação estudantil nos departamentos de Letras e de História Natural, elegendo como fontes as atas das reuniões desses
departamentos durante o período estudado1.
Para essa investigação, a delimitação cronológica corresponde ao início das atividades
da FFCL até o Golpe Militar de 1964.

2. Questões teórico-metodológicas e limites no estudo das instituições escolares
Este trabalho enquadra-se na história das instituições escolares. Assim como qualquer
instituição, as escolares são constituídas pela síntese de múltiplas determinações e cada uma
responde a essas determinações de uma forma particular, produzindo sua identidade.

No interior das instituições há um quebra-cabeça a ser decifrado. Uma
vez dentro da instituição, trata-se de se fazer o jogo das peças em
busca dos seus respectivos lugares. Legislação, padrões disciplinares,
conteúdos escolares, relações de poder, ordenamento do cotidiano,
uso dos espaços, docentes, alunos e infinitas outras coisas ali se cruzam (Sanfelice, 2007, p. 77).
Do ponto de vista metodológico, cabe, portanto, ao investigador buscar apreender essa
identidade na relação entre o particular e o geral. Se por um lado, para a compreensão de uma
dada instituição é fundamental que seja evidenciada a sua relação com o contexto econômico,
político, social e cultural que a produziram, por outro,

A singularidade de uma determinada instituição societária exprime os
seus elementos internos (constituição jurídica, objetivos sociais, representações políticas etc) que a distinguem das outras instituições e
são, por conseguinte, exclusivos dessa instituição e não de outra
qualquer (Bittar & Ferreira Jr., 2009, p. 501).
Nesse quadro de referência, há diferentes caminhos possíveis para a investigação da
história de uma instituição escolar e este estudo focaliza um dos aspectos relevantes: os seus
estudantes. Esse aspecto é importante porque “[...] além de ajudar na definição do perfil institucional, trará, também, indicações importantes sobre sua relevância social” (Saviani, 2007, p.
25).
No entanto, cabe aqui considerar que a eleição das fontes sempre dependerá, em maior ou menor grau, das condições materiais objetivas de acesso, constituindo-se num dos limites
impostos para a investigação da história de uma instituição escolar.
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As mudanças trazidas pelo tempo estão aos poucos destruindo os suportes dessa memória. Prédios e objetos são substituídos e deixados de lado, documentos deterioram-se ou são
descartados por falta de cuidados e espaço, e, as reminiscências pessoais desaparecem junto
com seus portadores. Surdamente as ligações com o passado tornam-se quase invisíveis.
Procurando vencer essas dificuldades, a reconstrução da história da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto – objetivo da investigação na qual este trabalho está inserido – tomou como ponto de partida o desenvolvimento dos seguintes projetos: 1)
“Preservação de fontes da educação brasileira: a estruturação do arquivo histórico da FAFI/São
José do Rio Preto”, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e pela Diretoria do
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, nos anos de 2003 e
2004; e 2) “Organização do Centro de Documentação e Memória do IBILCE - 1ª fase: diagnóstico documental”, projeto realizado em 2010 e financiado pela Reitoria da UNESP.
Desse conjunto de documentos, para este estudo em particular foram utilizadas como
fontes as “Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Departamento de Letras” (19591963) e as “Atas das Reuniões do Conselho do Departamento do Curso de História Natural”
(1961-1963).
Por último, é importante salientar que as atas são fontes de informações extremamente
ricas, porém, como todo documento oficial, elas podem ter sido profundamente distorcidas na
sua produção, especialmente por razões de ordem político-institucional. Cabe, então, ao pesquisador examiná-las tendo em conta essas limitações.

3. A atuação discente nos departamentos
O departamento de Letras foi fundado oficialmente em 24 de agosto de 1959, de acordo com a “Ata da Reunião Preliminar” e a “Ata da Reunião de Fundação” (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959-1963, p. 2-3).

A 19 de Agôsto de 1959, reuniram-se, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, os professôres dos cursos de Anglo-Germânicas e Neolatinas, para, na sequência da aprovação que haviam feito, em maio
do corrente, do Regulamento do Departamento de Letras, prepararem
a fundação do mesmo, para o que foi eleito interinamente chefe do
Departamento em formação, o prof. Norman M. Potter, que, ato contínuo, nomeou uma comissão, constituída dos profs Orestes Nigro e
Flávio V. di Giorgi, para tratar da redação do ante-projeto do regimento interno do Departamento.
Ficou marcada para a data de 24 de Agôsto, a nova reunião (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959-1963, p. 2).
Os estudantes participaram das reuniões desde o início, já ocupando o cargo de secretário-arquivista e participando da comissão de redação do ante-projeto do departamento.

Realizou-se, a seguir, a eleição do Chefe, Vice-Chefe e do SecretárioArquivista do Departamento.
Foram eleitos Chefe: o Prof. Norman M. Potter, Vice-Chefe: o Prof.
Carlos de Assis Pereira, Secretária-arquivista: Srta. Elena Olga M. Andreoli à qual foi, ato contínuo, transmitida a função de secretariar a
sessão.
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Tratou-se então, da data da 1ª Reunião Ordinária, que ficou marcada
para 12 de Setembro, constando a ordem do dia, da discussão dos
trabalhos extra-curriculares, nomeando-se os prof. Orestes Nigro e
Flavio V. Di Giorgi para redigir o ante-projeto pertinente [do regimento interno do departamento], e ainda Srta. Elena Andreoli e Newton
de Oliveira (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959-1963, p.
3).
A questão da representação estudantil começa a ser discutida a partir da primeira reunião ordinária, realizada no dia 12/09/1959.

Na parte do expediente, à sugestão do Prof. Di Giorgi sugere de que
os alunos organizassem seu estatuto mínimo regulando suas relações
com o Departamento, ajuntou o prof. Orestes Nigro a de que, a cada
representante de classe fosse distribuída uma cópia do edital de convocação de cada reunião futura, devendo ser a seguir assinada pela
classe; ao aparte do Sr. Prof. Norman M. Potter, segundo o qual os
alunos devem organizar-se como entendam, o Sr. Prof. Orestes Nigro
concordou, reafirmando o caráter de sugestão da providência indicada
(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959-1963, p. 3v).
É interessante verificar a forma como a discussão vai sendo encaminhada pelos docentes. Vejamos então.
Em 05/04/1960, data da segunda reunião extraordinária, na qual só estavam presentes
os professores, ficou decidido que a representação seria de um aluno para cada classe dos dois
cursos, totalizando, então, oito representantes discentes.

Passou-se a discutir o problema da participação dos alunos no Departamento de Letras, tendo sido apresentada as seguintes propostas:
1) Prof. Pinto de Carvalho, “dois alunos representantes com voto consultivo.”
2) Prof. Guillermo de la Cruz Coronado, “2 (dois) alunos representantes com voto deliberativo.”
3) Prof. Orestes Nigro: “voto deliberativo, qualquer que seja o número
de representantes.”
4) Por votação foi aceita a proposta do sr. prof. Flavio V. Di Giorgi: “8
alunos um representante de cada classe dos cursos de Letras, com
voto deliberativo.”, que dentre 9 votos obteve 5 votos favoráveis.
Tratou-se então dos fins do Dep. de Letras, que corresponderiam tacitamente ao que foi expôsto na lei estadual. Tendo sido feita a leitura
da lei pelo Chefe de Departamento, foi discutida a questão da legalidade da participação dos alunos com valor deliberativo. Foi aprovada
a interpretação dada à lei pelo Departamento, no sentido de considerar-se legal a referida participação (Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, 1959-1963, p. 8v-9).
Na reunião seguinte, no dia 20/04/1960, contando novamente com a presença exclusiva de docentes, a decisão quanto ao número de representantes discentes é revista. É interessante observar que o tema volta ao debate por iniciativa do mesmo autor da proposta
vencedora na reunião realizada quinze dias antes.
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3) O prof. Flávio Vespasiano di Giorgi propôs a reabertura da discussão relativa à representação dos alunos no Departamento, encaminhando à Mesa proposta no sentido dessa representação ser feita
através de 4 (quatro) alunos, um representante de cada uma das séries dos cursos de Letras. À pergunta do prof. Antonio Pinto de Carvalho sôbre as razões que o levaram a apresentar nova proposta, disse
o prof. Flávio Vespasiano di Giorgi que considerara o seguinte:
a) o número de votantes vencidos ao ser aprovada sua proposta indicava uma divisão séria no Departamento;
b) de modo nenhum 8 (oito) representantes havia sido um número irretratável;
c) seria bom que os alunos representassem séries e não classes.
Uma 2ª proposta foi apresentada pelo prof. Orestes Nigro: “4 alunos,
um representante de cada uma das classes de 3º e 4º anos dos cursos de Letras.”
Em votação nominal, obtiveram as duas propostas o seguinte resultado:
a) proposta do prof. Flávio Vespasiano di Giorgi: 5 votos favoráveis.
b) proposta do prof. Orestes Nigro: 2 votos favoráveis. Houve abstenção de três votos (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 19591963, p. 10).
Com essa decisão, a representação estudantil no departamento de Letras ficou sendo a
de um aluno por série para cada um dos cursos durante todo o período abrangido por este trabalho.
Esse número foi mantido a despeito das inúmeras reivindicações por paridade encaminhadas pelo Diretório Acadêmico e nem mesmo por meio da greve estudantil realizada em
19622.
No entanto, da análise das atas é possível apreender que os alunos representantes participavam ativamente nas reuniões departamentais.
Em linhas gerais, os alunos fizeram parte de uma série de comissões, tais como a do
regimento interno do departamento, como já mencionado anteriormente, a da elaboração do
horário e do calendário escolar, a da discussão de propostas de atividades extra-classes a serem organizadas, entre outras.
O número expressivo de comissões formadas pelo departamento para estudo de temas
específicos e formulação de propostas a serem votadas em plenário chamam a atenção.
Na mesma direção, a morosidade com que os resultados dessas comissões são apreciados em plenário, estendendo-se geralmente por muitas reuniões é notória.
Apesar de ficar evidente que a sistemática de organização dos trabalhos do departamento é deficiente, muitas vezes a responsabilidade pela lentidão no processo tendia a recair
sobre os alunos. O trecho que se segue é emblemático nesse sentido.

O prof. Orestes, presidente da Comissão da Reforma de Currículo informou à casa que estava aguardando sugestões dos alunos para a
elaboração do trabalho. Manifestou estranheza pelo desinterêsse dos
alunos por um assunto tão importante, pois apenas alguns haviam entregue [sic] à Comissão sugestões. Sugere que a Casa delegue à Comissão poderes para elaborar, mesmo sem colaboração de outros
membros, o Anteprojeto de Reforma do Currículo. A aluna Mary Leite
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de Barros esclareceu que não foi por falta de interêsse sôbre o assunto que os alunos haviam se ausentado do problema, mas por se julgarem ainda mal-informados a respeito da reforma e que gostariam de
discutir o problema no Departamento, ao que o Prof. Orestes respondeu que isso viria a influir na opinião dos discentes. O Prof. Orestes
pede que se coloque o problema da delegação de poderes à Comissão
para elaborar o Anteprojeto. A aluna Nari Nagamine sugere que se
promova na Faculdade conferências e debates sôbre a questão da reforma do currículo. Voltando à proposta do Prof. Orestes, foi submetido à votação e aprovada (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
1959-1963, p. 52).
De todo modo, a maior parte das vezes, a opinião dos alunos no âmbito das comissões
parece ter sido razoavelmente acolhida pelos docentes.
Já no que se refere às críticas mais diretamente endereçadas aos professores, a situação era outra.
È recorrente reclamações quanto ao andamento das atividades letivas: solicitavam pontualidade e assiduidade dos professores no cumprimento das aulas, apresentavam avaliações
elaboradas pelo conjunto dos alunos apontando o não cumprimento do programa de algumas
disciplinas e a prática do “improviso” no ensino por parte de alguns docentes, reclamavam da
excessiva suspensão do período letivo, comprometendo o conteúdo a ser ensinado, entre outros problemas.
Destacam-se, então, alguns exemplos mais representativos dessas críticas e dos seus
encaminhamentos durante as reuniões.

Aberta a sessão [...] passou-se ao expediente que constou de:
I- uma solicitação da srta. Maria Maria Aparecida Abelaria, representante da 3ª série do curso de Neolatinas, para que se tomassem medidas visando uma melhor observância do Horário de aulas, por parte
de alguns professores.
Levantou-se um debate de que participaram os seguintes aparteantes:
a) Sr. Prof. Orestes Nigro solicitando melhor exposição do problema e
de sua gravidade.
b) o Sr. Zequi Elias, representante da 1ª série do curso de Neolatinas,
que tomou a si esta exposição alegando não ser justo que o aluno seja privado do intervalo maior entre as aulas pois isto implica num
atraso geral em relação às aulas posteriores.
c) Prof.a Maria Edith do A. Garboggini, endossando a alegação do Sr.
Zequi Elias acrescentou que é prejudicial também para os professores.
d) O sr. prof. Orestes Nigro, que a título de justificação, atribuiu esta
inobservância do Horário à liberdade com que se têm realizado os
trabalhos nesta Faculdade, levando em conta principalmente a boa intenção do professor.
e) Prof. Edoardo Querin que observou ser, o Horário, uma lei e como
tal, deve ser respeitado rigorosamente (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959-1963, p. 5v-6).
Na reunião seguinte, a questão da pontualidade volta à cena.
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Aberta a sessão, lida, discutida e aprovada a ata, passou-se ao Expediente em que o Sr. Prof. Guillermo de La Cruz Coronado solicitou que
se exigisse aos alunos a mesma observância ao horário que se exigia
aos senhores professores (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
1959-1963, p. 7v).
O tema mais frequentemente apresentado pelos alunos era o da necessidade de formulação de um calendário escolar.
Entretanto, fica claro que, embora tivesse sido pauta de dezenas de reuniões departamentais, o calendário escolar não foi instituído durante o período analisado neste trabalho.
O trecho abaixo evidencia não apenas a situação como o teor das discussões sobre o
assunto ao longo das atas.

Na Ordem do Dia, foi lido pelo Chefe do Departamento um ofício enviado pelos alunos do Curso de Letras Neo-Latinas, referente aos trabalhos de aproveitamento das diversas Cadeiras do Curso, ofício êsse
contendo as seguintes solicitações:
1) que os professores reunidos façam um calendário em que sejam
regulamentados o número racional e as datas de entrega de todos os
trabalhos práticos para a nota de aproveitamento”;
2) “que a data da entrega dos trabalhos seja marcada até um mês antes dos exames, ficando outrossim esclarecido que nenhum trabalho
deverá ser marcado depois daquela data, afim de que os alunos possam preparar suas provas parciais”.
[...]
O Chefe do Departamento lembrou aos presentes que:
1) a Chefia do Departamento já tentara fazer um calendário dos trabalhos, sem encontrar suficiente apoio no plenário;
2) a solução do problema só se daria havendo unanimidade dos professores;
3) um calendário geral deveria ser organizado, bem como o entrosamento dos programas.
O Prof. Orestes Nigro propôs que, inicialmente, por questão de princípio, fôsse aprovada a planificação dos trabalhos.
O Prof. Flávio Vespasiano di Giorgi lembrou à Casa as dificuldades de
uma tal planificação, desejando também deixar claro os seguintes
itens:
1) de modo algum a planificação significaria uma fuga dos trabalhos
por parte dos alunos;
2) a referida planificação também não implicaria numa abdicação do
método de cada professor.
[...]
Falando em nome dos colegas, a aluna Mary Leite de Barros afirmou
que o pedido dos alunos tivera origem no desejo de uma distribuição
melhor dos trabalhos pelas Cadeiras e não na vontade de fugir a responsabilidades (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959-1963,
p. 19-20).
Diante das críticas, até os professores considerados mais progressistas contrapunhamse aos alunos, utilizando como principais argumentos a inexperiência dos mesmos para avaliar
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seus docentes, a fragilidade dos conhecimentos com que ingressaram no ensino superior e o
não cumprimento de seus deveres acadêmicos.
Ainda mais frágil era a situação dos alunos de História Natural.
Em termos de representação estudantil, é inegável que a greve de 1962 na FFCL de
São José do Rio Preto acabou por trazer maior impacto sobre os alunos de História Natural.
Enquanto os estudantes de pedagogia tinham paridade e os de letras lutavam por ela, a
obtenção de um terço de representação para os alunos de história natural, de acordo com a
reivindicação em âmbito nacional, significaria um expressivo avanço.

Antes da referida greve, na FFCL a representação estudantil no departamento de Letras era de um aluno por série para cada um dos cursos
(Letras Anglo-Germânicas e Letras Neo-Latinas) e no departamento
de História Natural era de apenas um aluno. Como resultado da greve, o recém-formado Conselho do Departamento de História Natural
aprovou a representação de um aluno por série, “o menor número
possível”, de acordo com a ata do Conselho dos Departamentos do
Curso de História Natural, de 09 de abril de 1962 (Lopes & Sparvoli,
2011, p. 99).
Com base nas atas desse departamento, depreende-se que embora a representação
discente tenha aumentado para um aluno por série os estudantes não tinham voz ativa nas
questões discutidas, raramente constando nos registros dessas atas.
É importante ressaltar que os representantes discentes frequentavam assiduamente as
reuniões e participavam de inúmeras comissões formadas pelo departamento, uma vez que
constam os seus nomes nas atas. Porém, suas possíveis ou eventuais falas quase nunca aparecem registradas.
Dentre os poucos indícios de manifestação dos alunos estão os trechos abaixo, destacados aqui por exemplificarem um “esboço” de atuação discente e a forma de encaminhamento
pelos professores do departamento de História Natural.

A hora aprazada, o sr. Presidente abre a sessão e faz uma relação dos
assuntos a serem debatidos no Conselho, que são os seguintes: [...]
2- Ofício da 2ª serie, solicitando Horário para sabatinas, redução de
aulas no sábado e estudo do regime de promoção; [...] 9- Ofício da
3ª série sobre regime de promoção [...]
[...]
Pede a palavra o Prof. Fahad para considerar que todos os assuntos
podem ser reduzidos a uns poucos que podem ser discutidos em comissões, com a devida urgência (Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, 1961-1963, s.n.).
Foi dessa maneira que os ofícios contendo reivindicações formuladas pelos alunos saíram da pauta e não mais apareceram ao longo das atas.
No entanto, na mesma reunião, realizada no dia 21/05/1963, além desses dois pontos
de pauta havia 12 outros. Dentre eles, a aceitação ou não de um aluno excedente não foi só
discutida como também ocupou a maior parte da reunião.
E foi sobre esse assunto que o representante discente Adail Vetorazzo opinou:
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O Conselheiro Adail manifesta-se, dizendo que a esta altura do ano
não há vantagem na entrada do aluno, mas acha que para êle será interessante, se não frequentar e trancar a matricula. Evitará assim fazer novo exame vestibular. (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
1961-1963, s.n.).
De qualquer forma, não adiantou.

O Sr. Presidente põe em votação a proposta [de aceitação do aluno
excedente], que obtem 4 votos a favor e 4 contra, empatando a votação. O Sr. Presidente desempata, dando o voto de Minerva contrário à
proposta. Assim é rejeitada a proposta do Prof. Fahad pelo voto de
Minerva (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1961-1963, s.n.).
4. Considerações Finais
Este trabalho buscou discutir a atuação discente nos departamentos da FFCL de São José do Rio Preto no período de 1957 a 1964, tomando como objeto de análise a participação
estudantil nos departamentos de Letras e de História Natural.
Por meio deste estudo é possível inferir sobre a "qualidade" da participação dos alunos,
ou seja, o quanto os estudantes interferiam, de fato, em algumas questões de organização da
FFCL e, por outro lado, os limites dessa participação.
É interessante notar que, mesmo inseridos em um grupo de professores que procurava
viabilizar uma proposta mais "avançada", como é o caso do de Letras, quando os alunos os
questionavam, apontando as falhas na estrutura e no encaminhamento dos cursos, o "espírito
de corporação" se materializava nos departamentos.
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INTRODUÇÃO
A Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba começou suas atividades em 1926 e
em 1936 encerrou suas atividades. Este período compreende o funcionamento da primeira escola de nível superior da região do Brasil Central, na área da saúde, a Escola de Farmácia e
Odontologia de Uberaba que marcou presença e influenciou os rumos da educação no município.
Investigar a trajetória histórica da Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba, ou,
explicar a sua gênese e o seu desenvolvimento, os sujeitos envolvidos e suas identidades
é construir este objeto histórico e tornar significativa a participação desta Escola no conjunto da
Educação Brasileira isto é, tomando emprestadas as palavras de Justino Magalhães (2004): “integrá-la na realidade mais ampla, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma
comunidade e de uma região, e por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na
sua multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico". (p.133)
A CRIAÇÃO DOS CURSOS DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA NO BRASIL
A gênese da instrução superior no Brasil teve sua origem nos primórdios do século XIX
com a inauguração das duas primeiras Escolas de Medicina, em 1808, com o príncipe regente
D. João que veio de Portugal para o Brasil.
O quadro encontrado por D. João foi uma colônia em estado de penúria sob todos os
aspectos. No Brasil Colônia havia muita precariedade em todos os setores ebaixas condições
sanitárias, apesar da riqueza. A chegada ao Rio de Janeiro de mais de 5.000 pessoas trouxe
uma série de transtornos iniciais à cidade. Descrevendo a cidade do Rio de Janeiro, em 1808, o
inglês Luccock (1942, p. 29) cita que “existiam 60.000 habitantes na cidade entre os quais 200
profissionais que praticavam a medicina”. Quem praticava a medicina, de maneira muito rudimentar eram os barbeiros que acumulavam três funções: farmacêutico, dentista e barbeiros,
considerados verdadeiros curandeiros. (Lima, 1996, p. 160).
Dentro desse contexto, D. João decretou a fundação das duas escolas de Medicina, em
1808, nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro por serem as cidades brasileiras de maior expressão na época, a Escola de Cirurgia da Bahia e, em março do mesmo ano, a Escola
Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro.
Proibições, deficiências, isolamento, pobreza cultural e educacional, falta de professores
capacitados, alunos fracos eram as características do campo educacional vigente. As Escolas
foram tentando superar as deficiências e de 1813 até 1884 as reformas do ensino médico foram
se sucedendo e caminhando para a criação dos cursos de Farmácia (1832) e Odontologia
(1884).
Em 1822, na condição política de Brasil independente surge o ‘Plano de organização
das escolas médicas do Império’ redigido pela Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro de onde
derivou a Lei de 03 de outubro de 1832 (Brasil, p. 87), através do qual as duas escolas de medicina do país, sob nova denominação de Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, Faculdade
de Medicina da Bahia passariam a ter organização idêntica e, por esta lei foi criado, vinculado
às elas, o curso farmacêutico.
O curso de farmacêutico assim se configurava:
- 1º ano: física médica, botânica médica e princípios elementares de zoologia;
- 2º ano: botânica médica e princípios elementares de zoologia; química médica e princípios elementares de mineralogia;
- 3º ano: química médica e princípios elementares de mineralogia, matéria médica, especialmente a brasileira, e farmácia e arte de formular.
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Na última década do Império, os debates em torno da instrução se intensificaram articulados com temas que agitavam a sociedade brasileira, nomeadamente a abolição da escravatura, o incentivo à imigração, a chegada das máquinas, a reforma eleitoral, a questão religiosa
e militar e a instalação do novo regime republicano.
Nesse ínterim é que Sabóia propõe mais uma reforma. De espírito dinâmico e realizador era um entusiasta da odontologia e na função de Diretor da Escola de Medicina do Rio de
Janeiro procurou atualizar o ensino tanto do ponto de vista material quanto cientifico (Emmerich, 2000, p. 102).
A Reforma Sabóia, em 1884 atualizou-se o ensino médico e criou o curso de Odontologia no país. O artigo 1º versava: Cada uma das faculdades de Medicina do Império se designará pelo nome da cidade [...] se comporá de um curso de sciencias médicas e cirúrgicas e de
três cursos annexos: o de pharmacia e de obstetrícia e gynecologia e o de odontologia” (Decreto 9.311 de 25 de outubro de 1884).
O curso farmacêutico e o de Odontologia teriam a duração de três anos. A odontologia,
segundo o art. 9º dos estatutos de 1884, formaria um curso anexo, com as seguintes disciplinas:
- 1º ano: física, química mineral, anatomia descritiva e topográfica da cabeça;
- 2º ano: histologia dentária, fisiologia dentaria, patologia dentaria e higiene da boca;
- 3º ano: terapêutica dentária, cirurgia e prótese dentária, introduzindo os estudos práticos.
Historicamente, a criação das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, de
reforma em reforma, deu suporte à materialização dos cursos de Farmácia em 1832 e Odontologia em 1884 no país.
A GÊNESE DA ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA NA CIDADE UBERABA
A Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba foi fundada em 1926 na cidade de
Uberaba, Minas Gerais. No Departamento Privado do APU, Arquivo Público de Uberaba, consta
o arquivo de nº 164 com 41 caixas numeradas referentes a esta Escola que foi criada pelo médico Dr. Francisco Mineiro Lacerda. Por que em Uberaba?
Uberaba é uma cidade e município do Estado de Minas Gerais, situada na região do
Triângulo Mineiro. Dista 510 km de Brasília, 468 km de Belo Horizonte e 505 km de São Paulo.
As matas e as planuras de excelentes pastagens e a abundância de água constituíram atrativos
para que o Sargento-Mór Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira fundasse o povoado Sertão da
Farinha Podre, em 1809. A sua elevação à Cidade se deu em 1856; sob a denominação de Uberaba, do tupi guarani Y – berab – água brilhante (Pontes, 1978, p. 3).
Pela sua localização geográfica, Uberaba logo se destacou na região extensa do Brasil
Central como o Porto do Sertão, a Princesa do Sertão, o Pórtico do Brasil Central. Era utilizada
como um entreposto entre São Paulo e o Sertão (toda a região oeste do Brasil), um elo de distribuição de produtos adquiridos em São Paulo e o sertão e, vice-versa. Neste período a cidade
cresceu. Aqui se estabeleceram vários grupos sociais entre outros, os literatos mineiros, imigrantes, comerciantes e suas famílias. Segundo o autor Bilharinho (1980), os carreiros com
seus carros de bois percorriam enormes distâncias, trazendo os produtos do sertão: couros,
carne salgada, tecidos caseiros de algodão, açúcar mascavo, rapaduras, queijos, etc. De volta
levavam sal, arame farpado, querosene, calçados, armarinhos. (p. 39).
Em relação à educação, pelos anos 30, existiam em Uberaba duas escolas superiores:
“uma Faculdade de Direito, ainda não reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação e uma
Escola de Farmácia e Odontologia, no gozo das prerrogativas oficiais” (Bilharinho, 1980, p. 91).
Assim sendo, motivos é que não faltaram para que o médico Dr. Francisco Mineiro Lacerda criasse na cidade de Uberaba a Escola de Farmácia e Odontologia. Mineiro Lacerda era
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natural de Ouro Fino, MG. Formou-se médico no Rio de Janeiro em 1904. Transferiu-se para
Uberaba em dezembro de 1925 para ocupar o posto de major médico do 4º Batalhão da Brigada Policial e no ano seguinte instalou a Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba (Lavoura
e Comércio, 14/01/1926).
Neste período havia instabilidade existente entre médicos e farmacêuticos em relação
ao monopólio do exercício da cura. Pierangelli (2001) afirma que “nas primeiras décadas do
século XX, as disputas entre médicos e, farmacêuticos e dentistas práticos já haviam se tornado
bastante acirrada já que o Código Penal de 1890 criminalizou a presença e a prática de curandeiros em pelo menos nove artigos” (p.290).
Desta forma, sem critérios científicos, as costumeiras práticas ilegais dos agentes de
saúde curandeiros e boticários, aos poucos, foram se tornando insustentáveis.

Francisco Mineiro Lacerda
Jornal Lavoura e Comércio, 06/07/1933
Nesse ínterim ocorreu a fundação da Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba
idealizada pelo médico Dr. Francisco Mineiro Lacerda que convocou um grupo de cidadãos da
elite uberabense – médico, deputado estadual, advogado, agrônomo, engenheiro, cirurgião
dentista- em 07/07/1926 e já em segunda reunião os estatutos foram aprovados por unanimidade (Lavoura e Comércio, 16/07/1926).
Em 1927 os cursos de farmácia e odontologia se materializaram e em 21 de setembro
de do mesmo ano, a Escola recebeu o reconhecimento do Estado de Minas Gerais (Livro de atas
de nº 192, APU). Ainda era preciso buscar o reconhecimento a nível federal.
Foi a primeira do gênero na região do Brasil Central. Para o autor Cunha Filho (1983, p.
45), esta Escola guardou seu mérito de luta numa tentativa válida e esforçada de melhoria do
nível dos farmacêuticos e dentistas práticos numa época em que a prática da cura se encontrava nas mãos dos barbeiros e sangradores, práticos sem qualquer teoria e de baixo conceito perante a população.
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR NA ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE
UBERABA
Resumidamente, a Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba atravessou as seguintes fases:
- criada em 07 de julho de 1926, categoria escola livre (farmácia e odontologia);
- reconhecida pelo Governo Estadual de Minas Gerais a 21 de setembro de 1927, pelo
Decreto nº 1004 e funcionou regularmente até janeiro de 1931;
- em 1931 foi fechada pelo Decreto de nº 19.606;
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- reabriu em 22 de outubro de 1931 (Decreto 20.179 de 6 de julho de 1931 art. 19).
- em 06 de abril de 1933 foi publicada a sua inspeção preliminar federal.
A direção do movimento brasileiro de 1930 apontava para uma ordenação em todos os
setores. No cenário educativo, leis e decretos foram promulgados com o objetivo de organizar a
educação no Brasil. Surgiu a figura do inspetor de ensino. As escolas foram obrigadas a organizar seus documentos, a saber: Livro de Atas; Livro de matrículas; Boletins de chamada; Livro
da vida escolares dos alunos; Livros de chamada; Registros de títulos e profissões; Termo de
posse dos professores; Relatórios mensais, trimestrais e anuais; documentos inexistentes até
então. Os documentos mais expressivos da Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba do
Arquivo Público de Uberaba datam de 1932 a 1936.
Ancorados nesta documentação disponível e, objetivando um tratamento mais abalizado
da referida Escola, elegemos as categorias abaixo e estreitamos a temporalidade adotando como ano base o ano de 1932. Neste ano, o período letivo se iniciou no dia primeiro de abril. Com
o objetivo de ordenar os dados, elencamos as seguintes categorias:
•
•
•
•
•
•

O prédio escolar e suas instalações;
Os saberes escolares;
A sistemática da avaliação;
A direção e gestão;
Os professores;
Os alunos.

Magalhães afirma que as categorias de análise básicas - fornecem uma arrumação no
trabalho - da pesquisa sobre a história das instituições educacionais podem ser elencadas como: o espaço, o tempo, o currículo, os professores, os públicos e suas dimensões didáticopedagógicas. (Magalhães, 2004, p. 120).
O prédio escolar e suas instalações...
A Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba era sediada em um prédio alugado na
zona central da cidade a Rua Artur Machado 143-145, antiga Rua do Comércio, Caixa Postal 42.
O imponente edifício central possuía projeção e visibilidade. O seu prestígio ligava-se também à
arquitetura cujos elementos característicos eram a prevalência de ornamentos decorativos florais em relevo sobre as janelas e portas; a existência de grades e de formas curvas sobre a
porta da varanda e topo da fachada e, o telhado escondido pelas platibandas, sugerindo o estilo
neoclássico com elementos de art nouveau a expressar antes de tudo, elementos de distinção
social.
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Fachada da Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba (APU)
Segundo Bilharinho (2007) a Escola: “sediada inicialmente na Rua Vigário Silva esquina
com a Rua Carlos Rodrigues da Cunha possuía laboratórios de física, química orgânica e mineral, biologia, anatomia, microbiologia e histologia” (p. 281). Posteriormente se transfere para a
Rua Manuel Borges esquina com a Rua Afonso Rato e, finalmente para a Rua Artur Machado,
antigos números 143 e 145.
As cadeiras de Clinica Odontológica I e II aconteciam nas duas salas dos Gabinetes
Dentários. As duas salas amplas abrigavam três cadeiras e duas respectivamente, sendo uma
elétrica. Os alunos eram divididos em grupos de dois e atendiam toda a comunidade. Dentro do
planejamento da Direção constava a construção de prédio próprio.

Clínica odontológica (APU)
Os saberes escolares...
A Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba e todas as congêneres obedeciam ao
Regulamento da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro conforme Decreto
20.865, 28/12/31. Portanto, os ensinos de Farmácia e Odontologia das escolas anexas e de to-

CD-ROM DE ATAS | 2505 | COLUBHE 2012

do o país eram condicionados aos programas das oficiais bem como “as disposições gerais de
organização didática, matrículas subseqüentes, transferências, regime escolar e disciplinar, provas parciais e exame final instituídos neste Regulamento para o ensino da Medicina” (art. 180 e
187).
Os art. 182 e 189 do Decreto 20.865 determinavam a distribuição seriada das disciplinas dos cursos de Farmácia e Odontologia. Tanto o Curso de Farmácia quanto o de Odontologia
teriam a duração de 3 anos, a saber:

Curso de Farmácia
1º ano: - química orgânica e biológica - botânica aplicada à farmácia - zoologia e parasitologia - física aplicada à farmácia
2º ano: - microbiologia - química analítica aplicada – farmacognosia - farmácia galênica
3º ano: - química bromatológica e toxicológica - farmácia química - higiene e legislação
farmacêutica - química industrial aplicada à farmácia

Curso de Odontologia
1º ano: - anatomia em geral especialmente da boca - histologia e microbiologia – fisiologia - metalurgia e química aplicadas
2º ano: - técnica odontológica - clinica odontológica I - prótese dentaria - higiene aplicada à odontologia e odontologia legal
3º ano: - ortodontia e odontopediatria - prótese buco facial - patologia e terapêutica
aplicadas - clinica odontológica II
As aulas tanto práticas como teóricas duravam uma hora havendo um intervalo de 5
minutos quando para a mesma turma funcionava outra aula em seguida, sendo três aulas por
semana para cada cadeira (APU). As finalidades do ensino estavam explicitadas no mesmo decreto. O ensino de farmácia e odontologia objetivava:

[...] ministrar os conhecimentos necessários ao exercício legal e eficiente da profissão de farmacêutico [...] e o [...] da Odontologia [...]
ministrar conhecimentos técnicos e científicos necessários ao exercício
legal e eficiente da profissão de cirurgião-dentista. O objetivo primordial era fundamentar uma cultura científica e tirocínio técnico suficiente, a prática da respectiva profissão (art. 178 e 185 do Decreto
20.865).
A configuração curricular é determinada pela educação que se quer produzir, no caso,
legalizar as profissões de dentistas e farmacêuticos práticos. Desta maneira, “o currículo é capaz de desvendar quais conhecimentos e valores eram considerados verdadeiros e legítimos
numa determinada época, assim como determinar de que forma essa validade e legitimidade
foram estabelecidas” (Santos, 2004, pp.10-11). Os conhecimentos culturalmente válidos das
escolas são reflexos da sociedade em que vivem.

A sistemática da avaliação...
Na década de 30, as determinações dos assuntos pedagógicos se centralizavam nas
mãos do governo federal que por meio de seus decretos ditava as normas a serem cumpridas,
tanto no plano pedagógico como administrativo. O plano didático - seriação, horários, progra-
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mas, trabalhos práticos e provas – seguia o do realizado nas Escolas oficiais e obedecia ao Regulamento da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, conforme Decreto Federal: Art. 182 - Serão aplicáveis ao ensino da Farmácia as disposições gerais de organização
didática, matrículas subseqüentes, transferências, regime escolar e disciplinar, provas parciais e
exame final instituídos neste Regulamento para o ensino da Medicina (Decreto 20.865 de
28/12/31).
As matriculas nos cursos de Farmácia e de Odontologia ocorriam em fevereiro através
da apresentação de um requerimento e as aulas se iniciavam em março. O ano letivo era composto de dois períodos. O primeiro, de 1 de março a 20 de junho e o segundo de 10 de julho a
31 de outubro. No correr dos meses de maio, agosto, e novembro, final de cada trimestre,
eram realizadas provas parciais e no decurso do mês de dezembro os exames finais (Decreto
20.865 de 28/12/31). O contexto revolucionário dos anos 30 e a avançada organização nacional
do ensino sinalizaram para mudanças no processo de avaliação do ensino superior normatizadas pelos Decretos nº 19.852 e 20.865. Com eles surgiram a figura do inspetor federal a vigiar
o trabalho dos mestres na avaliação dos alunos, bancas, atas.
As provas parciais como instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem eram realizadas perante uma banca de três membros da Escola com horários estabelecidos, sendo um
deles o professor da cadeira. A banca examinadora realizava o sorteio dos pontos lecionados
até 10 dias antes da prova. Sorteado o ponto, cada professor elaborava três questões. Em seguida eram sorteadas as três questões, que constituíam o assunto da prova parcial. Ao final,
“cada um dos examinadores atribuía ao aluno nota de 0 a 10, em número inteiro, sendo a nota
final a média aritmética das três notas concedidas, desprezadas as frações até 1/2 e contadas
como unidade as superiores”. Um dos professores lavrava em ata no próprio boletim de identificação, minuciosamente, os pontos dados em sorteio e as questões sorteadas e dadas em sorteio (Decreto 20.865 de 28/12/31). As provas parciais obedeciam inteiramente os artigos 74, 75
e 76 e respectivos parágrafos do Regulamento da Faculdade de Medicina da Universidade do
Rio de Janeiro.
Sinteticamente, já no período letivo de 33, o aluno poderia obter a promoção ao ano
seguinte por freqüência (art. 3º), por média nas provas parciais (art. 1º), pelos exames finais
de primeira época e através das provas de 2ª época (>4), disposições do Decreto 22.167. A
nota de promoção por média foi alterada para maior ou igual a seis pelo art. 5º da Lei de nº 11
de 12/12/34. Como documento de política educacional, este Decreto se mostrou bastante permissivo aumentando as chances para aprovações. Esse Decreto atingiu todos os alunos dos
cursos superiores e facilitou sua conclusão a vários estudantes brasileiros.
Direção e gestão...
O corpo administrativo da escola era composto pelo Diretor, Vice-diretor, Conselho técnico e administrativo, secretária, auxiliar de secretaria, tesoureiro e servente de acordo com o
Decreto 20.179 de 06/07/31. Seu diretor Dr. Francisco Mineiro de Lacerda era médico, professor da cadeira de física, fundador e proprietário da Escola. O vice-diretor, o médico e professor
catedrático de química bromatológica e toxicológica era o Dr. Mozart Felicíssimo. A senhora Maria Amélia Lacerda Guaraciaba filha do Diretor e esposa do tesoureiro exercia o papel de secretária e seu auxiliar era o Sr. Paulo Guaraciaba Filho. Como tesoureiro atuava Vitorio Guaraciaba
e o servente o Sr Quirino Rocha (Caixa 4, APU).
O Conselho técnico e administrativo que tomou posse em 20/03/32 era presidido por
Dr. Manoel Libanio Teixeira. Faziam parte mais dois conselheiros: o Dr. Ruy Pinheiro e o Dr.
Álvaro Guaritá. Deliberavam sobre a contratação e posse de professores para as cadeiras; organizavam as bancas e horários para funcionarem nos exames de que trata os parágrafos 1 e 2
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do art. 77 do Regulamento da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro; aprovavam os exames escritos, orais e práticos já realizados; autorizavam ou não a promoção do
aluno; aprovavam a distribuição das cadeiras e horários no iniciar do período letivo.
Apesar da existência deste Conselho, percebemos pelos relatos nas atas, que o diretor
ocupava uma posição de mando. Referindo à sua figura as expressões ‘o sr. Dr. Diretor Francisco Mineiro Lacerda’, ‘o Diretor mandou que... ’ eram recorrentes em várias atas pelo status do
cargo que ocupava por ser Diretor, fundador e proprietário da escola.
O histórico da administração escolar remonta a idéia do administrador centrado na parte financeira e administrativa a buscar soluções lógicas perseguindo o alvo da organização, no
início do século XX, divorciando-se da área pedagógica. Segundo os estudos da autora Teixeira
(2003), no período de 1930 a 1960, a gestão escolar praticada era a tradicional, alicerçada pela
burocratização estatal na organização do sistema de ensino e na administração dos estabelecimentos escolares. Tal gestão, centrada na figura do diretor, atentava rigidamente para o cumprimento de normas e regulamentos oficiais.
Os professores...
Para Nóvoa (1992) a reivindicação contemporânea de descentralização do ensino é bem
diferente dos conteúdos das reformas propostas no início do século XX, nos quais a máquina
administrativa e burocrática do Estado é quem direcionava as metas, impedindo questionamentos e proposições em torno do processo educativo. O discurso oficial é o discurso do poder. Nele algumas práticas foram proferidas e adotadas e legitimadas pela necessidade de justificar a
existência de uma instituição perante a sociedade e pela necessidade de:

[...] planejar cientificamente as atividades pedagógicas e controlá-las
de modo a evitar que o comportamento e o pensamento do aluno se
desviassem de metas e padrões pré- definidos [...] havia preocupação
com os processos de racionalização, sistematização e controle da escola [...] (Moreira & Silva, 1995, p. 9).
Assim, os professores eram obrigados a exercer uma extensa escrituração escolar: boletins de chamada; registro da matéria lecionada; ficha de freqüência e quantidade de aulas
dadas; registro de notas; atas de participações em bancas; justificativa de faltas e licenças podendo ser considerado como um atentado ao direito de autonomia. Entretanto, desempenhavam suas atribuições naturalmente, tal e qual como se processa nos dias de hoje.
Os professores formavam a classe denominada de Congregação da escola e suas reuniões eram registradas em atas, no livro próprio. O corpo docente da Escola se constituía principalmente de médicos formados na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de alguns
farmacêuticos, cirurgiões dentistas, um advogado e um agrônomo, cujas categorias se dividiam
entre catedráticos e contratados. A chamada aos concursos se fazia por meio de editais. Os
professores catedráticos eram os concursados.
No início de cada período letivo, os professores assinavam um contrato. No ano de
1932, este contrato rezava que: ministrariam três aulas da cadeira por semana; não haveria
motivo que justificasse as faltas; receberiam 20$000 - vinte mil réis - por aula dada; nos feriados e dias santos em que a Escola não funcionasse, não seriam contadas as faltas (APU).
A maioria dos professores permaneceu na Escola desde a sua reabertura, em 32. Através deles o nome desta Escola atravessou fronteiras e aqui se aportaram rapazes e moças vindos dos mais longínquos pontos do país (Cunha Filho, 1983). Estes abnegados mestres
engrandeceram o ensino de Farmácia e de Odontologia em Uberaba e em toda a região do Brasil Central.
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Um grupo de professores
Os alunos...
Os alunos da Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba eram oriundos de vários
pontos do país. Constituía-se de uma classe ativa e vez ou outra entrava em greve.
Os alunos brasileiros vindos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Goiás, Pará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e os filhos de imigrantes naturais de Portugal, Áustria, Argentina, Itália e Alemanha compunham o corpo discente da
Escola.
Em sua maioria, anteriormente ao curso, os alunos já exerciam o ofício como ‘práticos’
e, se matriculavam na Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba em busca da legalização
da profissão devido à perseguição implacável dos profissionais diplomados.
A última colação de grau se deu em 06/03/36 às 19h 30min no Salão Nobre da Escola
relativo ao período letivo de 1935, 18 farmacêuticos e 16 cirurgiões dentistas formandos. No
total, a Escola promoveu cinco solenidades de formatura dentre as quais nove turmas.
O fim...
No segundo ano de funcionamento da Escola é que os uberabenses aceitaram melhor o
estabelecimento da Escola. A idéia de alguns uberabenses era de fechar a Escola e, diariamente
enviavam cartas anônimas. Não satisfeitos,

[...] passaram ao terreno das ameaças [...] foram lidar na esfera política, urdiram até uma lei criando uma faculdade para matar a Escola
de Farmácia, sob o pretexto patriótico de moralizar o ensino. O Presidente do estado vetou esta lei. A surpresa foi chocante e dolorosa para quantos [...] E se espalharam pelo Congresso, pela imprensa, pela
presidência do Estado expondo os defeitos da Escola pedindo ao magistrado os favores para uma nova Faculdade. (APU, Relatório de
1932, p.10).
Fica claro que existia na cidade um grande número de adversários da Escola lutando
pelo seu fechamento (Livro 167, caixa 37, APU). Através deles os ‘defeitos’ da Escola foram expostos agravando a reputação da instituição. Paralelamente, as disposições do Decreto nº
23.546 de 05/12/33 que alterou as disposições sobre os diplomas, tornando mais rigoroso os
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seus registros, revelaram irregularidades na conduta da Escola quando, nesse momento, a vida
escolar do diplomado teria que estar rigorosamente de acordo com o regime das congêneres
oficiais. Aconteceram também problemas de rejeições sofridas nas transferências expedidas
pela Escola, por conterem irregularidades na vida escolar dos alunos (Livro 2, APU).
Devido aos fatos, o Governo decidiu verificar a situação da Escola e enviou, em abril de
34, um inspetor federal especial, Sr. Jurandyr Lodi, a fim de proceder a um Relatório de correição na Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba. Este Relatório resultou em 200 páginas e
como resultado, alguns itens acusatórios.
Houve intensa movimentação na Escola. Além de apresentar sua defesa, o Diretor apelou a várias instâncias, mas em vão. No APU existe um vultoso volume de ofícios, envio de documentos e pedidos deste teor. A última prova parcial aconteceu em 01/06/36 da cadeira de
Patologia e terapêuticas aplicadas (11 alunos). Os alunos foram transferidos para os institutos
congêneres. Em agosto do mesmo ano, a Escola recebeu oficialmente o comunicado:

As regalias de inspeção preliminar acabam de ser suspensas por Decreto assinado pelo Ministro da Educação, n° 1.003 de 1° de agosto
de 1936, providenciando sobre a remessa do arquivo deste Instituto,
tomando ainda outras providencias de acordo com as determinações
constantes no mesmo telegrama (APU, 08/08/36)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar uma instituição escolar de outras épocas, nos torna aptos a reconhecer a heterogeneidade de elementos históricos radicados no seio cultural de uma sociedade intimamente
ligados a ação educativa do homem. Para nós, enquanto professores, um estudo desta natureza nos permite refletir e adquirir novos significados sobre as nossas práticas e sobre os discursos pedagógicos oficiais e não oficiais dos diversos atores da educação, no decorrer do tempo.
Assim, seremos capazes de valorizar o passado, analisar o presente e projetar um futuro diferenciado, redefinindo ações, construindo o novo, tendo em mente que somos sujeitos ativos e
partícipes desta transformação conforme sugere Fávero (2005):

[...] contribuir para a reconstrução e reinterpretação de alguns aspectos da história da educação do país; não como uma história passada,
morta, mas uma história cujos fatos tiveram ou têm um significado e,
de alguma forma, poderão contribuir para se repensar e se entender
o presente (Fávero, 2005, p. 59).
Desta maneira, o diálogo com o passado é uma condição para inspirar e nortear os trabalhos de ensino e as reformas no campo educacional. Ao refletirem sobre suas ações, os educadores serão encorajados a modificar os rumos, construir o novo, transformar a vida dos
brasileiros para melhor e, conseguir responder afirmativamente o seguinte questionamento:
“será que pertence à escola um papel primordial na tarefa de pensar o futuro? Provavelmente
sim...” (Nóvoa, 1992, p.31).
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Introdução
Durante o Estado Novo persistiu em Portugal um sistema de ensino secundário marcado pela distinção entre o ensino liceal e o ensino técnico, cada um com as suas intenções específicas bem definidas, contribuindo para a manutenção de contrastes sociais. Tendo o ensino
liceal um desenho curricular centrado nos conhecimentos científico-humanísticos, com o objetivo de preparar os alunos para o ingresso no ensino universitário, o ensino técnico destinava-se
a formar quadros médios especializados, para a indústria, comércio e serviços. Este sistema
dual era ainda caracterizado pela obrigatoriedade da separação por género, levando à existência de escolas e liceus exclusivamente masculinos ou femininos, ou então com uma arquitetura
propícia à divisão do estabelecimento de ensino em duas partes.
Estas especificidades são devidamente identificáveis nos documentos que orientam e
estruturam o ensino técnico e, dentro deste, o ensino comercial, muito em especial a reforma
de 1948, que vigorou até à transição para o regime democrático.
Tendo em consideração o contexto político, social e educativo no período cronológico
em questão, este artigo pretende mostrar as principais alterações que a reforma do ensino técnico de 1948 promulgou, quer do ponto de vista curricular, quer no próprio modo de funcionamento das escolas, dando especial enfoque à educação feminina. Partindo dos dados já
apurados da Escola Comercial Filipa de Vilhena (ECFV), no Porto (objeto da nossa investigação
doutoral em curso), pretendemos apresentar o perfil social e educativo das meninas que enveredavam pelo ensino comercial, utilizando os dados disponibilizados nos seus processos individuais, numa tentativa de identificar as suas origens, e o papel que o curso escolhido tinha na
integração social de cada uma.
A reforma do ensino técnico de 1948 e o ensino técnico feminino
Em 1930 é promulgada uma reforma do ensino técnico que, com ligeiras alterações efetuadas no ano seguinte, vigorou até 1948, ano em que é publicado o Estatuto do Ensino Técnico Profissional Industrial e Comercial1. Este documento reorganiza de uma forma mais completa
o ensino técnico e vai acompanhá-lo até à sua extinção, concretizada após a revolução de 25
de abril de 1974, que implementou um regime democrático em Portugal.
Contudo, a necessidade de uma reestruturação começou a sentir-se alguns anos antes,
e no processo reestruturação do Ministério da Instrução Pública em 19362, afigura-se uma reforma do ensino de modo a prevenir a sobrelotação do ensino liceal e universitário, através de
uma “oportuna repartição dos alunos, segundo as suas aptidões, entre o ensino liceal e o ensino técnico profissional”3.
Dando cumprimento ao que havia ficado estabelecido, em julho de 19414 é criada uma
comissão encarregue de elaborar um relatório sobre o estado do ensino técnico, de modo a
conseguir apontar estratégias para se efetuar uma reestruturação consciente. Neste diploma
renova-se a necessidade de modificar o ensino técnico, tal como este estava desde a reforma
de 1930/1931: “A reforma de 1930 (…) não será velha, mas reconhece-se quase unanimemente que se impõe um esforço de reajustamento da orgânica escolar às realidades presentes”5.
Seguidamente, o legislador apresenta algumas questões de partida sobre o funcionamento do
ensino técnico, a que a comissão de reforma então criada deveria responder:

Até que ponto a índole e composição dos cursos correspondeu às exigências das atividades profissionais contemporâneas e às necessidades da agricultura, da indústria e do comércio? Há setores do trabalho
nacional (…) que reclamam e merecem sistematização escolar das
respetivas tecnologias? Há cursos fictícios a que não correspondem
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quadros profissionais definidos e cuja manutenção consequentemente
não se justifica?
Devem as escolas continuar a receber, como até aqui, toda a população discente que a elas acorre, como se lhes coubesse a função de
absorver os que não cabem noutras organizações escolares mais acarinhadas pelo Estado e pela opinião e quiçá mais prestigiadas, ou é lícito, como garantia basilar de maior eficiência do ensino, condicionar
as admissões por prévia investigação sobre as aptidões pessoais dos
candidatos e pelas indicações colhidas no exame do seu perfil biopsíquico? Em que idade pode o aluno considerar-se capaz de receber
aquela formação profissional que realmente o valoriza e o transforma
no agente técnico consciente e hábil? As aulas noturnas devem limitar-se à função benemérita de fornecer àqueles que já se encontram
enquadrados numa determinada profissão, com longas horas de trabalho diário, os meios de corrigir, aperfeiçoar e alargar a sua formação profissional, ou é possível ministrar, em tais condições, cursos
paralelos e de índole igual aos cursos diurnos? Até onde podem chegar as indispensáveis medidas legais destinadas a assegurar aos diplomados pelas escolas técnicas o direito ao trabalho, quer ao serviço
do Estado, quer dos particulares?
(…) Em que medida pode contar-se com as oficinas mantidas pelos
serviços públicos e pela indústria particular para completar a formação
obtida na oficina escolar? Até que ponto as ocupações extraescolares,
consentidas aos professores, trazem benefício ou prejuízo ao exercício
das suas funções docentes? Como há de assegurar-se o rendimento
socialmente compensador das escolas e qual a fórmula mais aconselhável de o verificar?6
Este rol de perguntas é representativo das dúvidas que o governo tinha relativamente
ao funcionamento do ensino técnico, pelo que era urgente um estudo aprofundado que respondesse a estas e a outras questões antes de se iniciar a reforma, “sob pena de nos condenarmos
previamente a construir sobre opiniões e portanto sobre base flutuante e incerta”7.
Face a este preâmbulo, o decreto prevê a criação de uma comissão encarregue de
promover a reforma do ensino técnico. O fruto do seu trabalho revela-se a 19 de junho de 1947,
com a publicação das bases da reforma do ensino técnico profissional8. Um ano depois, a 25 de
agosto de 1948, são publicados dois diplomas que vão efetivamente transformar o ensino técnico9.
Tal como fica registado pela comissão de reforma e pelo decreto de 1947, o Estatuto do
Ensino Técnico cria um ciclo preparatório de dois anos em regime de pré-aprendizagem geral,
sendo esta a “verdadeira inovação da reforma de 1948”10. Constituído por dois anos, o ciclo
preparatório tinha “uma dupla e fácil justificação: conduz[ir] a maior liberdade e segurança na
escolha, obstando a que (…) as escolas profissionais se transformem «em prisões que confiscariam para toda a vida a personalidade do homem»; e permit[ir], graças aos métodos que lhes
são próprios, inconciliáveis com a rotina da velha escola verbalista, imprimir à educação e preparação geral dos alunos um tom perfeitamente harmónico com qualquer formação técnica
posterior”11. Com este ciclo de estudos a aprendizagem de um curso técnico ficaria, também,
duplamente facilitada: “no tempo a destinar-lhe, porque uma cultura geral mais elevada cria
evidentemente mais favoráveis condições apercetivas da técnica e dos conhecimentos especiali-
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zados; e na maior concentração de ensino que possibilita, visto reduzir o número de disciplinas
de sentido cultural em muitos dos cursos profissionais”12.
De modo a cumprir aquilo que lhe era estipulado, o ciclo preparatório tinha uma carga
horária de 29 horas semanais, no 1.º ano, e 30 horas no 2.º ano, distribuídas da seguinte forma:
Plano de estudos do Ciclo Preparatório13
Carga horária semanal
1.º ano

Disciplina
Língua e História Pátria
Ciências Geográfico-Naturais
Matemática
Desenho
Trabalhos Manuais
Religião e Moral
Educação Física
Canto Coral
Total

5
4
3
6
6
2
2
1
29

2.º ano
5
4
3
8
6
1
2
1
30

Deste desenho curricular salienta-se a atribuição de um número acrescido de horas semanais à disciplina de Trabalhos Manuais, que “era uma propedêutica à aprendizagem profissional e visava, através de uma progressão graduada, levar os alunos a conceber e a executar
projetos (…) [procurando-se] também detetar «as preferências naturais» dos alunos para futura orientação profissional”14.
Estando em funcionamento ainda antes de ser promulgado (em regime de teste em algumas escolas no país), o Estatuto do Ensino Técnico prevê que o ciclo preparatório seja lecionado em 47 escolas, entre escolas técnicas elementares, escolas industriais, comerciais ou
industriais e comerciais, com uma distribuição que se pretendia conforme as necessidades sentidas pelas diferentes regiões.
Contudo, e de acordo com as estatísticas oficiais, no ano letivo 1948-1949 apenas funcionaram 3315 estabelecimentos com ciclo preparatório, e somente em 1953-1954 se ultrapassou o número inicialmente previsto, com 49 escolas com ciclo preparatório em funcionamento.
Nos anos seguintes, a abertura de escolas técnicas em localidades até então desprovidas de
tais estabelecimentos, levou a que o ciclo preparatório se alargasse a outros locais.
O ciclo preparatório figurava no 1.º grau do ensino técnico da reforma de 1948. O segundo grau era constituído por quatro tipologias diferentes: cursos complementares de aprendizagem, cursos de formação profissional (cursos gerais), cursos de mestrança (apenas para o
ensino industrial) e cursos de preparação para os institutos onde se ministrava o ensino médio
(industriais comerciais e artísticos). Havia ainda o ensino de aperfeiçoamento, a ministrar em
regime noturno para adultos com atividade profissional declarada, cujo objetivo era ensinar
“disciplinas e trabalhos compreendidos nos cursos do 1.º ou 2.º grau, ou de outros que interessem à (…) educação geral ou preparação técnica [dos alunos]”16. Contudo, somente nos cursos
de formação geral era requisito indispensável a aprovação no ciclo preparatório.
Os cursos complementares de aprendizagem deveriam funcionar em harmonia com as
necessidades profissionais daqueles que já estavam inseridos no mercado de trabalho, de modo
a que estes adquirissem uma educação associada e, consequentemente, lhes fosse conferida
uma aptidão profissional.
Estes cursos deveriam funcionar em alternativa aos cursos do regime de formação geral.
A participação das entidades patronais foi também fundamental para a criação de novos cursos
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que se achassem convenientes, bem como na elaboração dos horários, tendo em conta o trabalho nas diversas atividades profissionais. O regime de avaliação do aluno deveria também considerar as informações prestadas pela entidade patronal acerca das aptidões aprendidas em
contexto laboral.
Relativamente ao ensino comercial ministrado em regime de cursos complementares de
aprendizagem (CCAC), este diploma organiza a sua estrutura curricular numa distribuição por
quatro anos, com 12 horas no 1.º ano, e 13 horas nos restantes:
Plano de estudos do curso complementar de aprendizagem de comércio17
Carga horária anual
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
Disciplina
Português e História de Portugal
2
2
2
3
Francês
2
2
2
2
Geografia Geral e Económica
2
2
2
Noções de Comércio e de Legislação Apli2
2
cada
Aritmética Comercial
3
2
2
Escrituração Comercial
4
2
Religião e Moral
1
1
Formação Corporativa
1
Noções de Higiene
1
Caligrafia
2
2
Datilografia
3
Total
12
13
13
13
A aposta desta nova lei residia, contudo, nos cursos de formação geral. Após a frequência e respetiva aprovação no ciclo preparatório, os alunos estavam em condições de prosseguir estudos nas escolas técnicas, quer industriais, quer comerciais. Estes cursos, tal como o
ciclo preparatório, funcionavam apenas em regime diurno, sendo a idade máxima permitida
para ingresso, no caso de candidatos do sexo masculino, os 16 anos completos no início do ano
escolar, podendo, todavia, ser autorizado o ingresso aos candidatos do sexo feminino com idade superior.
Para o caso do ensino comercial (curso geral de comércio – CGC), este curso de formação geral será o seu expoente máximo. Os autores do relatório da comissão de reforma do ensino técnico foram bastante concretos naquilo que pretendiam para este setor do ensino. Ao
contrário da reforma de 1930, pretendia-se um curso único e uniforme a todo o país, e não um
regime excecional para algumas cidades (concretamente Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, onde
existia o designado curso complementar). Justificando a pertinência deste curso único, o relatório é esclarecedor:

Não se compreende efetivamente que aos futuros escriturários, datilógrafos, aspirantes, praticantes, etc., das empresas comerciais (pequenas, médias ou grandes) de Lisboa e do Porto se exijam
habilitações superiores às daqueles que, na província, são chamados a
exercer funções análogas ou perfeitamente iguais.
Por que razão há de o praticante de escritório, e porventura futuro
guarda-livros, duma pequena empresa da capital possuir maior preparação que o duma empresa de igual importância de Braga ou de Setúbal?
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O reduzido número de grandes empresas na província e, dum modo
geral, a menor importância da atividade comercial do meio, não justificam a atual diferenciação dos cursos (…).
A maior importância do comércio lisboeta e portuense exige um maior
número de escolas em ambas essas cidades, mas não justifica que as
mesmas sejam de tipo especial, visto que, para preencher os postos
mais elevados da escala hierárquica do seu pessoal, têm as grandes
empresas, que abundam nas capitais e escasseiam na província, as
escolas comerciais de grau mais elevado.
As outras, as empresas de menores dimensões, contentar-se-ão com
rapazes saídos das primeiras.
Importa, porém, que esses diplomas correspondam a um mínimo de
conhecimentos que, firmados e alargados pela prática, permitam mais
tarde aos diplomados o cabal desempenho de funções de maior responsabilidade nas casas em que trabalham.
Reduzir a preparação dos alunos da província é, de certo modo, votar
à mediocridade, condenar à rotina, ou, pelo menos, retardar o progresso do comércio provinciano, cuja frouxidão e empirismo resultam
sobretudo da deficiente cultura geral e profissional de patrões e empregados. (…)
Finalmente, o facto de com o curso da escola da sua terra poder
qualquer rapaz classificado seguir diretamente para as escolas de
grau imediato afigura-se também ponderoso.18
Indo ao encontro do que era pretendido por esta comissão, a criação de um curso de
formação geral e a sua difusão num maior número de localidades, retira a primazia existente às
quatro cidades onde, até então, o curso, dito complementar, se lecionava. Como referimos, algumas regiões viram apenas a criação de um curso rudimentar (CCAC), destinado aos empregados de comércio sem formação, e que em muito se assemelhava ao curso de comércio da
reforma de 1930/1931. Contudo, a partir de 1948, existiam mais escolas com curso geral (criado de jure em 19 cidades) do que com CCAC. Nos 22 anos seguintes, o CGC abriu em mais 41
escolas, 25 delas em cidades onde ainda não existia qualquer tipo de curso comercial.

Disciplina
Português
Francês
Inglês
Geografia

Plano de estudos do curso de formação geral de comércio19
Carga horária anual
1.º ano
2.º ano
3.º ano

História Geral e Pátria
Cálculo Comercial
Ciências Físico-Naturais
Mercadorias

3
4
2
3
3
3
-
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3
4
5
-

3
2
5
-

2
2
3
-

2
-

3.º ano
SPI
3
2
5
2
-

3

3

Noções de Comércio, de Direito Comercial
e de Economia Política
Contabilidade
Técnica de Vendas
Religião e Moral
Formação Corporativa
Noções de Higiene
Educação Física
Caligrafia
Datilografia
Total
Disciplinas da secção preparatória para os
institutos

3

2

2

-

-

4
-

6
1
1
1
-

6
-

1
1
1
1
1
3
4
26
28
30
Complementos de Matemática
Complementos de Física e Química

4
4

Total

29
A estrutura curricular do CGC apresenta também algumas diferenças relativamente ao
currículo anterior, a começar pela redução de um ano (passa de quatro para três anos), colmatado pelo aumento do número de horas semanais (26 horas semanais no 1.º ano, 28 horas no
2.º ano e 29 ou 30 horas no 3.º ano).
Tendo em conta a transferência para o ciclo preparatório de alguns conteúdos até então estruturados no currículo do curso complementar, observou-se a diminuição do número de
horas totais de Português e de Geografia, bem como o desaparecimento da disciplina de Aritmética e Geometria. Com uma organização mais depurada, a formação geral dos alunos ganhava outros contornos, quer no que concerne à sua articulação com a formação especializada
(com o aumento da carga horária das línguas estrangeiras), quer relativamente à cultura geral
do aluno (com a referida alteração do programa de Geografia, o aumento da carga horária de
História Geral e Pátria e de Ciências Físico-Naturais).
Do ponto de vista da especialidade, verifica-se o aparecimento das disciplinas de Cálculo Comercial e Técnica de Vendas, a junção de Noções Gerais de Comércio com Elementos de
Direito Comercial e Economia Política (sendo-lhe acrescida uma hora semanal), e o aumento da
carga horária das disciplinas de Contabilidade e de Mercadorias. Ainda neste campo, é de relevar o desaparecimento do curso prático de Estenografia (remetido para outro curso de formação geral), mantendo-se os de Caligrafia e Datilografia.
A par desta transformação, devemos ainda referir a introdução de quatro disciplinas da
educação do corpo (Educação Física) e do espírito (Religião e Moral e Noções de Higiene), aliadas, mais uma vez, à inculcação dos valores do regime instituído (Formação Corporativa). Com
um currículo mais apetrechado e melhor estruturado, a reforma de 1948 incutia ao ensino geral
de comércio uma perspetiva mais abrangente, desenvolvendo, nos seus alunos, capacidades
que lhe permitiam um leque mais alargado de escolhas no futuro.
A preparação dos alunos deste curso para a entrada nos cursos médios comerciais
também foi equacionada. Como é visível no quadro anterior, o 3.º ano do CGC podia ser frequentado em dois regimes diferentes: de um modo mais convencional, ou de um modo mais
específico, designado Secção Preparatória para os Institutos (SPI), este último destinado para
aqueles que pretendiam continuar os seus estudos nos estabelecimentos de ensino médio.
A referência da comissão de reforma a um curso de comércio único, e a sua articulação
com uma via de prossecução de estudos nos institutos comerciais, não invalidou a existência de
um outro curso de formação comercial: o curso de Estenodatilógrafo. Funcionando apenas em
quatro escolas comerciais (duas em Lisboa e duas no Porto), o Estatuto do Ensino Técnico re-
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cupera um curso semelhante, criado em 1935. Com uma duração de três anos, e um primeiro
ano comum ao CGC, a formação para estenodatilógrafos tinha a seguinte composição:
Plano de estudos do curso de formação geral de estenodatilógrafo20
Carga horária anual
1.º ano
2.º ano
3.º ano
Disciplina
Português
3
3
3
Francês
4
4
5
Inglês
2
5
6
Geografia
3
História Geral e Pátria
2
2
Cálculo Comercial
3
2
Ciências Físico-Naturais
3
3
Noções de Comércio, de Direito Comercial e de Econo3
2
mia Política
Religião e Moral
1
1
Formação Corporativa
1
Noções de Higiene
1
Educação Física
1
1
1
Caligrafia
3
Datilografia
5
3
Estenografia
8
5
Total
26
32
31
As principais diferenças relativamente ao CGC passam por uma formação mais especializada no domínio das técnicas (através de um reforço horário de Datilografia e do aparecimento de Estenografia), pela supressão de três disciplinas específicas do CGC (Mercadorias,
Contabilidade e Técnica de Vendas), e ainda pelo aumento da carga horária das disciplinas correspondentes a línguas estrangeiras, às quais lhes foi atribuída maior importância. Estas alterações levaram a que, nos 2.º e 3.º anos, o número de horas semanais do curso de
Estenodatilógrafo fosse superior às do CGC.
Quer no CGC, quer no curso de Estenodatilógrafo, as turmas exclusivamente femininas
tinham um reforço curricular composto por três disciplinas: Economia Doméstica, Puericultura e
Noções Gerais de Enfermagem, procurando, por esta via complementar, a formação da mulher
tendo em consideração o seu papel social – esposa, mãe e dona de casa, o que mostra que,
apesar dos investimentos realizados em torno da formação feminina, a mentalidade relativa à
sua função não se tinha alterado tanto assim21.
O ensino comercial feminino na cidade do Porto
Até 1948, a cidade do Porto estava provida de duas escolas comerciais de frequência
mista: Escola Comercial de Oliveira Martins (ECOM) e Escola Comercial de Mouzinho da Silveira
(ECMS). Contudo, o Estatuto do Ensino Técnico desse ano previa o fim da coeducação para o
ensino comercial (à semelhança do que já estava concretizado nos liceus), e a consequente
passagem destas escolas, uma para a frequência exclusivamente masculina e outra para frequência exclusivamente feminina. Consequentemente, a ECMS passaria a ser uma escola feminina, levando à alteração do seu patrono. Nascia a Escola Comercial Filipa de Vilhena (ECFV).
Funcionando no espaço onde a ECMS permanecia desde 1941, na Rua das Taipas, o
edifício estava desprovido de condições mínimas para o bom funcionamento das atividades leti-
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vas, sobretudo devido ao aumento da população estudantil. Esta necessidade foi suprimida em
1960-1961, com a transferência para um edifício construído de raiz, na freguesia de Paranhos
(lugar do Covelo), tendo assim a escola feminina todas as condições necessárias para desenvolver um ensino de qualidade.
A reforma de 1948 não entrou imediatamente em vigor nesta escola e, mesmo no ano
seguinte, a nova reestruturação não era ainda muito visível. Foram anos em que funcionou um
período transitório, a fim de não prejudicar os alunos do regime curricular anterior e, simultaneamente, para preparar os alunos que entravam neste novo sistema do ensino comercial, nomeadamente pela introdução do ciclo preparatório.
Nos dados recolhidos relativamente ao número anual de matrículas, verificamos uma
tendência de crescimento anual do número de alunos matriculados, percetível também na procura desta escola por novas alunas:

Fonte: Arquivo da ESFV – Processos Individuais dos Alunos; Cruz, 1998.
Esta evolução vai ao encontro do que aconteceu no aglomerado nacional do ensino comercial , onde existe uma diminuição do número de matrículas nos primeiros anos da reforma,
coincidentes com a sua implementação, a que se sucedem anos de crescimento contínuo.
O ano de 1949-1950 recebe apenas 18 novas alunas, todas elas inscritas no curso geral de comércio. Este pequeno grupo é proveniente da Escola de Artes Decorativas Soares dos
Reis (EADSR), também na cidade do Porto, onde concluíram o ciclo preparatório. A explosão de
novas alunas matriculadas no ano seguinte (passando de 18 para 177 novas alunas no curso
geral) deveu-se ao facto do ciclo preparatório estar já em pleno funcionamento, quer na escola
anteriormente referida, quer na própria escola comercial (de onde provêm a maioria das alunas
inscritas neste ano de 1950-1951) havendo ainda alunas que identificam a Escola Técnica Elementar Clara de Resende (escola que funcionava anexa à Escola Comercial) como anteriormente frequentada. Neste ano matriculam-se também 13 alunas no Curso Complementar de
Aprendizagem de Comércio (CCAC), cuja habilitação mínima era o exame da 4.ª classe (ou, em
alternativa, um exame de admissão realizado na própria escola).
Os primeiros anos de funcionamento desta escola levam-nos a detetar algumas irregularidades face ao que havia sido estabelecido no Estatuto do Ensino Técnico. Em primeiro lugar,
as normativas não criam nesta escola o ciclo preparatório; contudo, tendo em conta que há 184
alunas (matriculadas entre 1950-1951 e 1953-1954) que afirmam ter realizado este ciclo na
mesma escola, acreditamos que terá havido um período de adaptação até 1952-195323; verifi22
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camos também a matrícula de alunas, ainda que em número residual (em sete anos matricularam-se apenas 53 alunas), no CCAC, que não estava previsto existir nesta escola, nem em
qualquer outro estabelecimento onde existisse o curso geral. A existência deste curso (com matrículas novas entre 1950-1951 e 1956-1957) poderá ter funcionado como antecâmera da entrada em vigor do curso de aperfeiçoamento (com matrículas somente a partir de 1953-1954).
Dada a autonomia inicial que o Estatuto previa na elaboração dos currículos dos cursos de aperfeiçoamento, a implementação do curso complementar, presumivelmente, em regime noturno,
poderá ter colmatado eventuais falhas na oferta educativa da escola.
Ao longo dos anos em análise (1949-1964), 2870 novas alunas procederam à sua matrícula na Escola Comercial Filipa de Vilhena, divididas por quatro cursos: Geral de Comércio,
Complementar de Aprendizagem, Aperfeiçoamento e Secção Preparatória para os Institutos:
Matrículas na ECFV distribuídas por cursos e ano letivo
Curso
Aperf.
CCAC
CGC
SPI

Ano letivo
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964

Total

18
18
12
177
189
17
65
11
93
10
77
87
9
3
101
1
114
13
7
120
4
144
22
135
2
159
19
4
151
2
176
26
153
4
183
38
179
3
220
45
196
15
256
56
201
14
271
61
221
42
324
86
250
30
366
96
242
31
370*
471
53
2286
159
TOTAL
2970
(15,9%)
(1,8%)
(77,0%)
(5,4%)
* Está incluída uma aluna que se matriculou no 3.º ano do Curso de Estenodatilografia, transferida de outra escola.
Fonte: Arquivo da Escola Secundária Filipa de Vilhena - Processos individuais dos alunos.
Esta tabela mostra a clara superioridade numérica do curso de formação geral nas escolhas iniciais das alunas, que releva a aposta de uma formação inicial em idade adequada, antes de entrarem no mercado de trabalho. Nestas alunas estamos também a considerar as que
no 2.º ano do curso optam por uma especialização em Estenodatilografia. Alertamos ainda para
os casos em que as alunas, em virtude de terem iniciado uma vida profissional, pedem transferência para o regime de aperfeiçoamento (verificado, sobretudo, para algumas disciplinas no
3.º ano em que o resultado do exame foi negativo). Este número engloba ainda as alunas
transferidas de outras escolas para os 2.º e 3.º anos do curso. As alunas que se inscrevem pela
primeira vez na ECFV na Secção Preparatória dos Institutos são oriundas de outras escolas onde completaram o curso geral (por regra escolas geograficamente próximas que não tinham
este curso), juntando-se às nativas para a realização do mesmo (havendo o funcionamento da
Secção em regime diurno e noturno). Algumas das alunas de SPI, por terem disciplinas do 3.º
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ano em atraso, acabavam por se matricular também no 3.º ano do curso geral, pelo que são
consideradas na coluna correspondente.
Das alunas que se inscreviam no 1.º ano do curso geral, era condição mínima de ingresso a aprovação no ciclo preparatório. Nos primeiros anos de funcionamento as alunas provinham, essencialmente, da EADSR ou da própria ECFV. Contudo, o efetivo funcionamento da
Escola Elementar Clara de Resende levou a que fosse esta a escola de onde provinham a maioria das alunas, seguindo-se a Escola Industrial Aurélia de Sousa (EIAS), onde também se ministrava o ciclo preparatório. O aumento das alunas vindas da EIAS segue a tendência de
crescimento geral. Contudo, há um aumento considerável a partir de 1961-1962, correspondente à mudança de instalações, quer da ECFV para a zona oriental da cidade, quer da EECR para
a zona ocidental, sendo a distância entre a ECFV e a EIAS mais reduzida, o que pode ter levado
a este aumento. Em menor número, havia aquelas que realizavam o ciclo preparatório em estabelecimentos de ensino particular ou doméstico (37), bem como as que, tendo frequência no
ensino liceal, requerem equivalências ao ciclo preparatório, entrando diretamente no 1.º ano do
curso geral de comércio (77).
Relativamente às origens geográficas das alunas, 60,2% das alunas têm como naturalidade o concelho do Porto, mostrando uma relação de muita proximidade entre a escola e o
meio envolvente, visível ainda pelas alunas naturais dos concelhos limítrofes à cidade (Vila Nova
de Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo – 13%). As restantes alunas provêm dos concelhos pertencentes ao distrito, mas mais afastados da capital, bem como de concelhos com os
quais faz fronteira, e em menor número encontram-se alunas naturais de todos os distritos do
país e das colónias ultramarinas.
Contudo, ao considerarmos a moradas de residência, apuramos que 78,5% das alunas
residem no concelho do Porto, e 18,0% nos concelhos limítrofes (por ordem decrescente, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Maia, Valongo e Santo Tirso). Estes dados levam-nos a
concluir que, pese embora as naturalidades diversificadas, a maioria das alunas vivia na cidade
do Porto ou nos seus arredores, onde as suas famílias estavam integradas social e profissionalmente. Há, no entanto, alguns casos em que é possível verificar a morada da aluna na cidade
(em casa de familiares ou tutores) sem a presença dos pais, que continuam a viver na região
de onde são originários.
Do ponto de vista socioeconómico, os dados relativos às profissões dos pais permitemnos traçar um perfil das alunas que escolhiam o ensino comercial no seu trajeto escolar. Assim
das 2564 alunas cuja profissão do pai é conhecida24, uma grande parte apresenta profissões
com relação direta as atividades comerciais ou aos serviços (31,6%), cujas designações variam
de comerciante, empregado comercial, empregado de mesa, caixeiro-viajante ou empregado de
escritório, a funções de maior relevo social, como guarda-livros, contabilista, profissional de
seguros ou empregado bancário. Nota-se, aqui, uma linha de continuidade nos ofícios parentais,
que nos sugere que a escolha do curso comercial poderia ter uma influência direta do próprio
pai, cuja arte profissional pretendia passar à filha.
Apesar desta possível influência, há grupos sociais que também se encontram muito
bem representados na ECFV, como o caso das descendentes de pessoas ligadas ao setor dos
transportes (ferroviários e rodoviários), das forças de segurança e das forças militares, seguindo-se, em menor proporção, filhas de barbeiros, alfaiates, industriais e agricultores ou proprietários rurais. Não estranhamos a pouca afluência de filhas de pessoas cujas profissões exigiam
estudos superiores – profissionais liberais como médicos, professores, engenheiros, cujas matrículas são escassas – uma vez que o sistema dual existente no Estado Novo tinha um vínculo
marcadamente social e elitista, pelo que, enquanto as filhas destes profissionais frequentavam,
maioritariamente, o ensino liceal, a escola técnica continuava a ser “a escola dos outros, ou
para os filhos dos outros”25.
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As idades das alunas à entrada da escola também foram alvo da nossa atenção. As precedências necessárias para a entrada no 1.º ano do CGC levavam a que a idade mínima de entrada fosse retardada para quem completasse os 12 anos até ao final do ano civil. Contudo, dos
2201 registos onde é possível verificar a idade, apenas 235 correspondem a alunas com a idade
mínima (10,6%), o que indica um elevado número de retenções em anos anteriores. Estando a
idade máxima definida nos 16 anos, mas admitindo-se, no caso feminino, exceções, contam-se
apenas 43 casos em que isso acontece na ECFV. A média de idades obtida é de 13,7 anos oscilando, numa análise anual, entre 13,1 e 14,0 (aproximadamente 60% das alunas iniciavam o
curso com 13 ou 14 anos).
No caso dos cursos de aperfeiçoamento, a média de idades sobe para os 16,8 anos (oscilando, anualmente, entre os 15,9 e os 19,1 anos), com uma idade mínima de 14 anos (definida no Estatuto), tendo a aluna mais velha 33 anos. Neste curso específico, todas as alunas
apresentavam declaração da entidade patronal, verificando-se uma maioria consistente de empregadas de escritório ou de balcão que após a conclusão da instrução primária entraram para
o mercado de trabalho.
Já relativamente à conclusão dos cursos, as taxas de sucesso são bastante reduzidas.
Com efeito, apenas 821 alunas matriculadas26 entre 1949 e 1963 concluem o curso (33,6%),
somando-se ainda 70 alunas que iniciaram os estudos em 1963-6427. Destaca-se, pela positiva,
a taxa de 61,1% de aprovação conseguida pelas 18 alunas de 1949-1950. O ano de 1956-1957
foi aquele em que houve uma menor taxa de sucesso, visto que somente 23,6% das alunas
concluíram o respetivo curso. Contudo, se considerarmos apenas o aproveitamento das alunas
em regime de aperfeiçoamento, verificamos que apenas 24 alunas obtiveram o seu diploma,
correspondente a 5,1% das alunas inscritas neste regime. Tal insucesso dever-se-ia, a nosso
ver, a uma difícil conciliação entre os deveres profissionais e os deveres escolares, agravado
pelo facto do curso ter 6 anos de duração. Admitimos ainda a hipótese de muitas das alunas,
mais do que o diploma, preocuparem-se com a receção e a assimilação de conteúdos importantes para a sua prática profissional, o que é visível também nas alunas do CGC, que em alguns
casos abandonavam o curso ou pediam transferência para o regime noturno, em virtude de
terem começado a trabalhar.
Considerações finais
O ensino feminino no Estado Novo era fortemente marcado pela idealização que o regime tinha relativamente ao papel da mulher na sociedade. A reforma do ensino técnico de
1948 reforçou ainda mais este papel, com a separação por sexos dos cursos deste subsistema
de ensino, criando mesmo escolas exclusivas à frequência feminina, como aconteceu na cidade
do Porto.
Embora a composição curricular fosse igual para ambos os sexos, a inclusão de disciplinas como Economia Doméstica, Puericultura ou Noções de Enfermagem nas turmas de frequência feminina mostram que o seu papel social continuava a ser marginalizado, privilegiandose a trilogia “esposa, mãe, dona de casa”.
Contudo, a necessidade sentida, sobretudo a partir da década de 1950, nas diversas
atividades laborais, de profissionais com formação adequada, originou um aumento gradual da
entrada de mulheres nas escolas e no mercado de trabalho. Por outro lado, as restrições à entrada no ensino liceal levavam a que muitos pais optassem pela matrícula das suas filhas numa
escola onde obtivessem um diploma do ensino comercial, que continuava a ser uma garantia
para conseguir um emprego de forma célere. Os cursos comerciais funcionavam, assim, como
uma alavanca que permitia a emancipação feminina, a sua sustentabilidade e a sua independência.
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A instrução pública primária foi, no Brasil, sobretudo na segunda metade do século XIX,
objeto considerável em muitos relatórios organizados por ministros do império para serem
apresentados à Assembléia Legislativa e ao imperador Pedro II. Em 1853, Luiz Pedreira de Couto Ferraz1, que neste momento ocupava o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, apresenta a esta Assembléia relatório que traz, entre os diversos ramos do
serviço público concernente à repartição que estavam sob sua responsabilidade, medidas relativas à instrução pública, destacando a necessidade das seguintes reformas:

Vulgarisar e extender o ensino publico, organisar melhor o magistério, dando vantagens no presente e segurança no futuro aos professores, mas exigindo delles tambem mais aptidão e maior zelo; regular
as condições do ensino particular; e chamar para um centro de inspecção por parte do Governo os collegios e estabelecimentos de educação da Capital do Imperio.
Guiado por taes idéas, e depois de haver compulsado os trabalhos,
que já encontrou adiantados, e de ter consultados pessoas habilitadas
por sua leitura e pratica neste ramo do serviço publico, formulou o
Governo pelo Ministerio a meo cargo o regulamento, que baixou
com o decreto de 17 de fevereiro do corrente anno. (p.62. Grifo meu)
O Ministro Couto Ferraz formulou o regulamento que baixa com o Decreto 1331-A, de
17 de fevereiro de 1854. Através desse é criada uma inspecção forte e systematica para todos
os estabelecimentos de instrucção primaria e secundaria, assim públicos, como particulares.
(Relatório 1854, p.62). Nasce assim a Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da
Corte (IGIPSC), órgão criando com este fim, fiscalizar e direcionar o ensino.
No título I, capítulo único do regulamento consta sobre a inspeção dos estabelecimentos público e particulares de instrução primária e secundária. O Art. 1º expõe dos que deverão
exercer a inspeção:
Pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio,
Por um Inspetor Geral;
Por um Conselho Diretor;
Por Delegados de distrito;
O Conselho Diretor foi organizado então para auxiliar a inspeção, e nesse sentido, o regulamento determina de que deverá se ocupar. O Art. 8º, título I versa sobre a composição do
Conselho Diretor, a saber: do inspetor geral, que servirá de presidente; do reitor do Colégio de Pedro II; de dois professores públicos e um particular de instrução primária ou
secundária, os quais deverão ter se destacado no exercício do magistério; e de dois membros
nomeados anualmente pelo Governo. São atribuições do Conselho: o exame dos melhores
métodos; sistemas práticos de ensino; a designação e revisão dos compêndios na forma do Art.
4º; a criação de novas cadeiras; e o sistema e matéria dos exames. (Art.11)
No Título II do regulamento são distribuídas em três capítulos as intervenções do Conselho Diretor no que concerne a Instrução pública primária. O capítulo I dispõe das condições
para o magistério público; da nomeação, demissão e vantagens dos professores. No capítulo II,
sobre professores adjuntos e substituição nas escolas. Por fim, o terceiro capítulo se remete às
escolas públicas, suas condições e regime.
É no sentido de observar as funções atribuídas ao Conselho Diretor, na relação com os
membros que o integram que essa pesquisa se desenvolve, pois que investiga um lugar de proposições e práticas políticas relevantes à institucionalização da educação na Corte, especificamente no que diz respeito à instrução primária das escolas públicas. Desse modo procuro
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identificar, no período de 1854 a 18782, anos que foram regidos pela lei promulgada pelo ministro Couto Ferraz, o contexto da época e trazer elementos ilustrativos (debates, projetos) que
orientaram práticas de escolarização3, consoantes aos imperativos sociais e políticos.
O Conselho Diretor como objeto de pesquisa se inscreve num campo que me parece fecundo para pensar a arqueologia de uma experiência em produção de sujeitos e de saberes,
ancorados, também, por relações de poder, cujo princípio motivador é fazer da instrução pública um dos dispositivos4 necessários para instruir e educar a mocidade, o povo, a nação para o
cumprimento dos seus destinos. Como recomenda o relatório da Inspetoria de 1854, as ações
são operadas na interseção entre processo de escolarização da população e formação de um
tipo de nação.
Com efeito, inventariar esta instância de poder permite pensar o Conselho interrogando-o sobre seus limites e sobre certa prática política a partir de aproximações com as reflexões
de Foucault quando discorre sobre mecanismos disciplinares utilizados como dispositivos que
tendem a exercer um poder de normalização, e quando destaca que:

As instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do comportamento; as divisões tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos
homens, um aparelho de observação, de registros e de treinamento.
(Foucault,1977, p. 156)
Mas por que essa aproximação? Por encontrar pontos similares quanto aos recursos
empregados como meios que engendram uma maquinaria de controle. Ou seja, a criação do
Conselho Diretor se inscreve também nessa perspectiva de controle, voltada para fiscalizar e
disciplinar a rede escolar, portanto, voltada para exercer um poder normalizador. No relatório
da Inspetoria, relativo a 1854, pode-se observar nesse discurso, por exemplo, intenções normalizadoras tal quais as analisadas por Foucault:

Com a data de 2 do corrente foi proposto pelo mesmo Conselho e
não tardará a ser publicado um projeto de regimento interno das escolas de instrução primária, com o fim de sujeitar todos os professores aos mesmos deveres, e os alunos a uma disciplina
uniforme.
Este regimento, aliás essencial à regularidade do ensino e ao
aproveitamento dos alunos, é um daqueles trabalhos que mais
dependem de aturada experiência, e alem disso do maior conhecimento da capacidade dos professores. Não compreende por isso ainda o que é relativo à divisão de classes, à escolha de compêndios, e à
distribuição das matérias de ensino. (p.72. Grifos meus)
Ou ainda como observa Foucault (2009, p.16): a disciplina só existe na medida em que
há uma multiplicidade, e um fim, ou um objetivo, ou um resultado a obter a partir dessa multiplicidade. Neste caso, estou tomando a instrução enquanto meio, na qual e pela qual se organiza, administra e se molda uma determinada população. O Conselho em seu conjunto operou
nessa racionalidade que compreendia isso: instaurar uma unidade e uma normalidade para a
instrução, essencial à construção de um modelo de nação, daí, a ênfase em um programa de
ensino para a população conjugado aos interesses do Estado.
Para a análise desse objeto, visto tratar-se do início de minha pesquisa, delimitei o tema a algumas intervenções do Conselho expostos nos capítulos que compõe o título II do referido regulamento exposto no Decreto 1331 A de 17 de fevereiro de 1854 da Coleção de Leis do
Império, de 1854, tomo 17, parte 2ª, seção 12; os relatórios da Inspetoria Geral da Instrução
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Primária e Secundária do Município da Corte, pois que por meio desses é que se prestava conta
das ações dos agentes de inspeção ao Ministro do Império; e, os relatórios do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império.
O Conselho Diretor

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-econômico, político e cultural. (...) É em função deste lugar
que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões, que lhes serão propostas,
se organizam. (Michel de Certeau, 1982, p.65-66)
Em relatório apresentado à Assembléia Legislativa em 1855, Couto Ferraz, declara que
o Conselho Diretor, desempenha "sua árdua missão" com primor, revelando sua importância na
realização das reformas iniciada pelo seu governo, o que parece, também, uma forma de legitimar suas medidas, imputando caráter deliberadamente defensivo à ação que desenvolve. As
medidas são tecidas num propósito de duas pontas: imprimir nas escolas, no colégio de Pedro

II, e em todos os estabelecimentos de instrução, a direção que é necessária, afim de que não
se malogrem as benéficas intenções do poder legislativo e do governo5 e, por outro lado, permitiria, com isso, colocar o Império ao lado das nações civilizadas6.
A instrução cumpria - ou deveria cumprir - papel fundamental, que
permitia - ou deveria permitir - que o Império se colocasse ao lado
das “Nações Civilizadas”. Instruir “todas as classes” era, pois, o ato de
difusão das Luzes que permitiam romper as trevas que caracterizavam
o passado colonial; o primado da Razão, superando a “barbárie” dos
“Sertões” e a “desordem das Ruas; o meio de levar a efeito o espírito
de Associação, ultrapassando as tendências localistas representadas
pela Casa; além da oportunidade de usufruir os benefícios do Progresso, e assim romper com as concepções mágicas a respeito do mundo
e da natureza. (Mattos, Ilmar, 2004, p.271-272)
Como MATTOS, 2004, mesmo observa, a instrução pública começa a ganhar importância à medida que novos planos para o Brasil vão sendo delineados em conformidade com os
ideais da civilização européia, o que implica ainda, a um tipo de Estado que se pretendia inaugurar. E assim, intelectuais e políticos, entre outros agentes sociais, uma vez interessados em
elevar a condição do Brasil ao mundo ilustrado foram aderindo e adequando-se a algumas experiências sustentadas pela necessidade de transformações que emergiam sob o signo da modernidade, inscritas num projeto maior, que era a construção de um Estado nacional brasileiro,
como ainda demonstra:

Fundadores e consolidadores do Império do Brasil tinham os olhos
na Europa (...). Os olhos na Europa porque tinham como ideal
erigir um Império soberano, à semelhança dos Estados nacionais europeus. Tendo como referência a antiga metrópole, pugnavam por uma igualdade que tanto repelia a subordinação colonial
quanto almejava o reconhecimento do Império “como Reino irmão e
como Nação grande e poderosa”. Reclamava um lugar na Civilização,
por se considerarem também filhos da Ilustração.(2004, p.139. Grifos
meus)
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Nesse sentido, a instauração de um órgão fiscalizador, se justifica, no intuito de tornar
exequível o papel que a escola foi chamada a desempenhar, um papel central na configuração
e desenvolvimento deste ideário de unidade, de universalização, ainda que, no interior desses
debates, pode ser verificada uma série de confrontos em torno de proposta e projetos. Como
bem destaca Gondra e Schueler:

A construção do Brasil e dos brasileiros, ao contrário do que normalmente se divulga nos manuais clássicos de História, foi objeto de
lutas e confrontos entre projetos políticos distintos e de tensões entre,
sonhos, caminhos possíveis e formas plurais da nação e da educação
brasileira. (2008, p.39)
Ao criar uma inspetoria para o ensino primário e secundário, Couto Ferraz está produzindo estruturas organizacionais cuja função interventiva se dá através de dispositivos que vão
regular, não só a vida da população e de seus sujeitos, como criar mecanismos disciplinadores.
Tais observações permitem trabalhar com a hipótese da instauração de uma arte de governar7
entendendo na perspectiva de Foucault enquanto um conjunto tecnológico, que tem por interesse, não apenas um caráter fiscalizador e regulamentar das práticas pedagógicas, mas também em constituir referências significativas para a definição de identidades pessoais e coletivas,
público e privadas, políticas e sociais, entre outras, fazendo, assim, da educação e da instituição
escolar instrumentos determinantes na criação de uma rede de poder e de saber, imprescindíveis para a manutenção da ordem e do desenvolvimento da Nação.
Convém, portanto, destacar algumas intervenções registradas no referido regulamento.
No título II, capítulo I, trata de intervenções que abrangem as condições para o magistério,
designando quem poderá exercê-la, e determinando suas exigências para este exercício. Assim,
por exemplo, só poderá participar quem tiver maioridade legal; moralidade, sendo esta atestada pela vizinhança do candidato, e pelos respectivos párocos; e capacidade profissional, verificada por exames: oral e escrito. Tais requisições demonstram também uma preocupação moral,
condizente com os valores apreciados da época.
O capítulo II trata dos professores adjuntos e substituição nas escolas, na forma do
Art.34: Haverá huma classe de professores adjuntos, cujo numero será marcado por hum Decreto, ouvidos o Inspector Geral e o Conselho Director, e no Art. 35, determina que a classe dos
professores adjuntos seja formada por alunos com mais de 12 anos de idade, que estudem nas
escolas públicas, e que tenham obtido distinção nos exames; bom procedimento e, propensão
para o magistério. Há prioridade para os filhos de professores públicos que tiverem servido bem
por 10 anos; e para alunos pobres. O Conselho Diretor organizará uma lista dos que mais tiverem se distinguido no concurso, cuja escolha será realizada pelo Governo. Os professores adjuntos que tiverem sido nomeados ficarão adidos às escolas como ajudantes, e assim se
aperfeiçoarem nas matérias e práticas do ensino. Nesse caso pode ser ressaltado que a escola
se propõe a formar não só seus alunos, mas fazer desses, futuros professores, na própria arte
do fazer.
Das escolas públicas; suas condições e regime são temas de que trata o capítulo III.
Pois bem, como é um capítulo bastante extenso, somam um total de 30 artigos, destacarei
apenas alguns para demonstrar como a atução do Conselho se filia ao que Foucault vai chamar
de que maquinaria de controle.
Este capítulo traz, por exemplo, o que deve ser ensinado nas escolas públicas primárias; o modo como essa se divide; diferenças na formação entre meninos e meninas; tipos de
construções escolares, ou aluguel de edifícios particulares provisoriamente; os livros que devem
ser adotados, e somente com autorização competente; multa para os pais, ou responsáveis por

CD-ROM DE ATAS | 2534 | COLUBHE 2012

criança maiores de sete anos que estiverem fora da escola; os que podem e os que não podem
freqüentar a escola; os meios disciplinares para os meninos; o método de ensino; enfim, a lista
é bem abrangente.
Acompanhando esse relatório, sobretudo ao exposto no capítulo III, me parece que sua
organização se dá nessa operação entre exclusão e punição, próximo da ideia que Foucault tem
a respeito da carceragem, quando declara:

o século XIX, com o jogo das diferenciações e das interligações
disciplinares, construiu canais rigorosos que, na essência do sistema,
adestram a docilidade e fabricam a delinqüência com os mesmos mecanismos. Houve uma espécie de ‘formação’ disciplinar, contínua e
cerceadora, que tem um pouco de curso pedagógico, um pouco de
canal profissional. (1977, p.263)
Ou seja, a escola e todos os dispositivos para, e, por ela empregados, concentram vários esforços para atingir o objetivo em habilitar aqueles que ajudarão a construir um país civilizado. Aliás, essa sempre foi uma das principais preocupações registrada nos relatórios. O
interessante é perceber que essas ações se constroem na relação que existem entre o regulamento e os sujeitos interessados que a produzem e executam-na.
Por isso a necessidade de conhecer esses sujeitos; para tanto apresento para esse artigo, um quadro dos membros do Conselho, apenas como elemento demonstrativo, já que, como destaquei no início, esse trabalho fala dos primeiros vestígios da pesquisa de mestrado.
Neste momento ainda não foi possível a montagem de um quadro que compreenda os anos de
recorte da pesquisa, 1854 a 1878, mesmo porque os relatórios têm diferentes formatos, uns
apresentam o quadro, outros, um pouco mais imprecisos, revelam somente a data de demissão
e/ou substituição dos conselheiros.
Segue assim um quadro dos representantes do Conselho Diretor do ano de 1860, mas
que, como a maioria dos relatórios, só foi publicado no ano seguinte, pelo secretário da Inspetoria, o bacharel Theofilo das Neves Leão.

Nomes

Datas dos Decretos das Nomeações

Presidente:

Decreto de 21 de julho de 1855

Conselheiro de Estado Euzébio de Queizoz
Secretário:

Decreto de 16 de janeiro de 1855

Bacharel Theófilo da Neves Leão
Membros do Conselho Diretor:
Dr. Manoel da Silva
Dr. Antonio José de Souza

Decreto de 16 de outubro de 1855
Idem

Dr. Joaquim Marcos de Almeida Rego

Decreto de 24 de janeiro de 1857

Dr. José Agostinho Moreira Guimarães

Decreto de 22 de janeiro de 1858

Dr. Matheus da Silva Chaves

Decreto 19 de abril de 1859

Professor Gabriel de Medeiros Gomes

Decreto 02 de março de 1860

Desembargador José Mariani

Decreto de 24 de abril de 1860

Substitutos dos membros do Conselho Diretor
Professor Jorge Furtado de Mendonça

Decreto de 16 de outubro e 1855

Bacharel Theofilo das Neves Leão

Decreto de 03 de outubro de 1855

Professor José Mariano da Silva Pontes

Decreto de 02 de março de 1855
Idem

Professor Joaquim Fernandes da Silva
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Como se pode notar o quadro não cita os lugares ocupados por tais membros dentro do
Conselho Diretor. Essas são informações que vão surgindo ao longo dos textos nos relatórios.
Mas não há dúvida que o mapeamento destes sujeitos, revela muito de suas práticas e das
condições que as tornaram possíveis. O modo como essa repartição foi organizada, o controle e
a disciplina exigida, aquilo em que deveriam se ocupar, tudo isso constitui a condição geral para

a vida, na sociedade, seja efetivamente conservada de acordo com a sua bondade, a sua comodidade, os seus aprazimentos, erguendo, para tanto, instituições que trabalham para “o viver, o viver melhor”, e o melhor, é sempre no sentido de uma economia política. (Foucault,
2009, p.450).

Conclusões iniciais

Nesse momento da pesquisa, é possível perceber, através dos documentos analisados,
o trabalho do Conselho Diretor como parte de uma intervenção da esfera governamental na
tentativa de orientar e normatizar o projeto de ensino para a capital do império, consolidando
medidas que, instauram e legitimam práticas disciplinares aplicadas na organização da rede
escolar, mas que também tornam possíveis o funcionamento e a eficácia de uma economia de
poder que se estende e é incorporado pela sociedade.
Segundo descreve o Relatório, no pessoal do Conselho procurou-se representar todos
os interesses, tanto os do professorado, como os da Administração Pública. (1854, p.62). Esse
modo de buscar associações entre interesses e agentes diversos, revela uma ideia obsedante
em homogeneizar forças antagônicas, através de inúmeros mecanismos de disciplinas. É nesse
sentido que se faz pertinente a presença desse Conselho, uma vez que, também da atuação de
seus agentes, depende os caminhos que a educação irá tomar, e com ela, um tipo de sociedade
também vai se configurando no cenário imperial.
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1

Luis Pedreira de Couto Ferraz foi Ministro dos Negócios do Império de 06 de setembro de
1853 a 04 de maio de 1857. Couto Ferraz, em sua trajetória teve íntima relação com a política
de instrução pública e com a formação do Estado imperial. Quando foi Presidente da Província
do Espírito Santo nos anos de 1846 a 1848, promulgou o “Regulamento de Escolas de Primeiras
Letras as da Província do Espírito Santo”, em 20 de fevereiro de 1848. Foi Presidente também
da Província do Rio de Janeiro de 1848 a 1853 e lá promulgou o “Regulamento da Instrução
Primária da Província do Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1849. Cf. José Gonçalves
Gondra e Pedro Paulo Hausmann Tavares: A Instrução Reformada: Ações de Couto Ferraz nas
2
Convém explicar que em 1879, Carlos Leôncio de Carvalho, ministro, nos anos de 1877 e
1878, e responsável pela pasta dos Negócios do Império, institui por meio do Decreto 7247 de
19 de Abril de 1879 a Reforma do ensino primário e secundário no Município da Corte e o
superior em todo o Imperio. Todavia, como destaca Tirza Regazzine Peres, pouco foi executado
do que regia o Decreto
3
Escolarização aqui é compreendida de acordo com a sistematização feita por Luciano Faria
Filho no livro Escola, Política e Cultura (2006, p.7), a saber: entendemos o termo
escolarização em três sentidos, os quais então intimamente relacionados. Escolarização para
designar 1) o estabelecimento de processos e políticas concernentes à “organização” de uma
rede – ou redes, de instruções mais ou menos formais, responsáveis tanto para o ensino
elementar, como em níveis mais aprofundados; 2) produção de representações sociais que têm
na escola o locus fundamental de articulação e divulgação de seus sentidos e significados, ou
seja, abrange questões sociais, culturais e política, assim como investimentos organização da
profissionalização docente; 3) ato ou efeito de tornar escolar, ou seja, uma forma da escola se
organizar atendendo aos seus imperativos escolares através de pessoal, conhecimentos,
normas, valores face à cultura da época.
4
Tratarei do conceito dispositivo na perspectiva de Foucault
5
Relatório apresentado à Assembléia Geral Legislatura na Terceira Sessão da Nona Legislatura
pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios e do Império, 1855.
6
Mattos, Ilmar R. de. “A Formação do Povo”. O Tempo Saquarema. A Formação do Estado Imperial. SP: Ed. Hucitec, 2004.
7
Em Segurança, Território, População, 2004, p.419-420, Foucault faz uma análise sobre um
conjunto tecnológico da nova arte de governar a partir da razão do Estado: “a arte de governar
vai consistir (...) em manter, em distribuir, em restabelecer relações de força, e relações de
força num espaço de concorrência que implica crescimentos competitivos”. Ou seja, instaurar
um sistema de escolarização, cuja conformação se encontrava vinculada ao processo de
formação do Estado nacional, como foi o caso do Brasil, significa restabelece esta relação de
força, e forças concorrenciais, como bem observa Foucault.
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Resumo: O presente texto trata-se de uma pesquisa em andamento com apoio do convênio
UFU/ PIBIC/ CNPq vinculado ao Projeto de Pesquisa intitulado “Escolarização Pública no Município
de Ituiutaba/ MG (1.940- 1960)”, que compreende a gênese do Grupo Escolar Rotary situada no
campo da História da Educação no Brasil em geral, e, em particular da História da Educação deste
município, especialmente entre os anos de 1950 e 1960. O estudo aqui proposto abrange, num
plano geral, compreender a relevância dos grupos escolares no contexto nacional no período histórico selecionado e em no plano específico aferir a contribuição do Grupo Escolar Rotary para a
escolarização e diminuição do índice de analfabetismo entre os habitantes deste local e de outras
regiões residente na cidade. A investigação se justifica porque visa suprir uma carência de pesquisa sobre esse tema nos estudos de história da educação nesse município; isto é, visa desvelar a
situação da escola pública na dinâmica de escolarização em Ituiutaba. Entretanto a maioria das
pesquisas acadêmicas feitas até então enfocou apenas as instituições particulares, que se consolidaram como instrumento de escolarização no município, mesmo cobrando mensalidades. A metodologia utilizada para a investigação aqui proposta inclui pesquisa bibliográfica, leitura e análise
de dados estatísticos, além de catalogação, leitura e análise de fontes primárias; tabulação de
dados estatísticos - censitários de 1950, catalogação de textos sobre reverberação de questões
relativas aos grupos escolares por meio dos jornais Folha de Ituiutaba, Gazeta de Ituiutaba, Correio do Pontal, Correio do Triângulo, Cidade de Ituiutaba e Município de Ituiutaba; faz-se necessária ainda análise das atas da câmara municipal, das atas da Escola Rotary, bem como a leitura
bibliográfica e análise das legislações mineira e nacional. Ao enfocarmos e identificarmos as décadas que compreende o período em destaque busca-se analisar a institucionalização da escola pública neste município suscitando uma discussão sobre o surgimento dos grupos escolares e os
reflexos da república neste período.
Sabendo que a educação no município encontrava-se de forma lenta e precária fez se necessário o surgimento dos grupos escolares. De fato em Ituiutaba, não foi diferente, pois em 1.910
recebeu o primeiro grupo escolar primário, que com a difusão local da escola pública não seguiu a expansão nacional de 1.930, ocorrendo então de forma tímida e precária. Somente a
partir da década de 30, que neste município a oferta de escolarização pública aumentou, devido
ao desenvolvimento urbano. Ainda assim, não acompanhou o desenvolvimento nacional. Subjacente a investigação está uma economia local ascendente, mas desarticuladamente da educação do município, sendo então precária. Nesse contexto, enfoca-se uma compreensão a
respeito da política educacional republicana que se reflete na formação e concretização dos
grupos escolares deste município, tanto em níveis qualitativos e quantitativos. As implantações
dos grupos escolares no Brasil no início do século traziam em suas estruturas verdadeiros e belos templos do saber. Surgiu inicialmente na região sudeste, sendo primeiro no estado de São
Paulo. No entanto por se implantarem nos centros das cidades e vilarejos, atendiam prioritariamente a população dominante. Ao tratarmos do surgimento do Grupo Escolar Rotary, o qual
está sendo pesquisado, observa-se que este abarca a década de 50, bem depois do primeiro
Grupo Escolar Villa Platina em 1.910. Que foi instaurado também devido a uma emergência de
instrução pública no município advindo da república, na Reforma João Pinheiro que ocorreu em
1.906, por meio da lei 439, cujo artigo 21 tratava especificamente dos grupos escolares. O município de Ituiutaba incluía os distritos de Cachoeira Dourada, Capinopólis, Gurinhatã e Ipiaçu,
somando 6.080 quilômetros quadrados de superfície. Em 1.953, tais distritos se emanciparam,
acompanhando também a expansão nacional. Foi nesse cenário que se constatou que a maior
parte da população residia no campo; de 55 mil habitantes, 15 mil apenas residiam na cidade.
Parte dessa população incluía garimpeiros de todas as partes do país que chegaram ao município por volta de 1.935 e 1.945, em razão do surto de mineração no rio Tijuco. A mineração
constituiu o primeiro ciclo econômico de Ituiutaba, sendo que posteriormente foi à rizicultura. A
produção de arroz introduziu o ciclo mais importante. Na década de 50, a cidade se projetou
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como sendo a “capital do arroz”, enquanto que o município era considerado o maior produtor
estadual. Assim, podemos dizer que foi um “bum” na economia, até o fim da década de 1.960,
com a vinda de migrantes de diversas localidades para aqui morar e trabalhar. Entretanto, a
força dessa economia não incidia numa esfera central da sociedade ituiutabana: a instrução
formal pública. Havia um contraste notável entre poder econômico e precariedade educacional,
em razão da falta de investimento em políticas educacionais para difundir as oportunidades de
escolarização pública. Os índices que destacavam a economia do município na primeira metade
do século passado constatavam com as altas taxas de analfabetismo, isto é, com a expansão
escolar nacional que também estava ocorrendo. Assim, o índice elevado de analfabetismo
acompanhou o crescimento da economia e da população. Como se pode detectar em 1950, de
acordo com os dados do IBGE de 2007, a população era em torno de 53.240 mil habitantes,
com índice de analfabetismo alto: 57,35% do índice geral que não sabia ler e nem escrever
num município de pujança econômica.
Foi na tentativa de suprir a carência das escolas públicas no município, que surge a Escola Rotary. Ressalta-se que a Escola Rotary, embora advinda de uma associação beneficente e filantrópica, com objetivos políticos e internacionais, não foi implantada de forma diferente dos
demais grupos escolares que surgiram precariamente nesta década, seguindo o mesmo movimento nacional. Com o fenômeno da urbanização que se dá no final do século XIX e início do
século XX, a sociedade brasileira passa por intensas transformações econômicas e políticas, que
acabam refletindo e deixando também algumas conseqüências na educação, que passa a ser
dever do Estado Republicano. Com isso devido às pressões advindas da sociedade e do campo
político, acontece uma expressiva alteração na organização escolar brasileira. Sendo esta identificada mais de ordem quantitativa do que qualitativa. Nesse sentido com o aumento significativo da população, torna-se impossível atender a toda demanda em idade escolar, aumentando
gravemente os índices de analfabetismo, evasão e repetência. Dito isso é provável que tal contraste entre economia ascendente e educação precária tenha resultado da predominância das
instituições de ensino particulares, em meados do século XX, onde a elite envereda para a escola privada, abrindo espaço para os filhos da classe trabalhadora.
Os resultados parciais da pesquisa sinalizam que embora a escola Rotary, estando vinculada ao
Rotary Internacional contribuiu com a diminuição dos índices de analfabetismo no município, as
suas condições não deixavam de ser precárias quanto eram as dos demais grupos escolares na
década estudada. Entende-se dessa maneira que a educação passa a ser o ideário de atuação
dos rotarianos. E assim sendo, no Brasil se institucionaliza a ideia educação para os pobres, de
cunho assistencialista, tutelada pelos princípios da higiene, da moral e do patriotismo. O autoconceito dos rotarianos os colocava no papel de redentores da sociedade corrompida. De acordo com a discussão e reflexão apresentada compreende-se que a Escola Rotary Club em sua
gênese estava vinculada aos princípios norteadores do Rotary Club Internacional. No entanto
essa desvinculação ocorre quando aumenta a demanda de alunos em 1.966, passando então a
intitular-se como Grupo Escolar Rotary. Mesmo assim foi por intermédios de campanhas beneméritas com a participação da comunidade tijucana, que a escola ficou equipada para funcionamento modesto e para a realização das aulas que acomodavam inicialmente 120 alunos.
Pode-se dizer que a situação na implantação da escola foi precária e a mesma só conseguiu o
prédio próprio após 10 anos, sendo instituída pelo Decreto número 9.703 de 6 de Abril de 1966.
Com isso conclui-se que a pesquisa tem proporcionado o desvelamento a respeito da situação
da escola pública instituída no município no período histórico selecionado, ampliando o corpus
de conhecimento sobre grupos escolares.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa a reflexão sobre a história da educação infantil no Espírito
Santo, quer nos aspectos assistencialistas ou educacionais, objetivando efetuar uma análise
histórica do atendimento à criança de zero a seis anos no município de Vitória. Especificamente,
preocupa-se em identificar o processo histórico de efetivação de uma política educacional de
atendimento à criança até seis anos de idade; analisar como o atual Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI) Darcy Vargas compõe esse cenário histórico; e compreender o
reconhecimento da criança como sujeito de direito, em especial, o direito à educação de
qualidade.
Trata-se uma pesquisa de cunho documental e exploratória. As análises foram
concentradas nos documentos e fontes do século XX, correspondendo aos documentos oficiais
(Leis e Decretos municipais) disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Vitória, 03 livros de
ponto do então “Parque Infantil Darcy Vargas” entre 1954,1955 e 1967; 02 cadernos de
registro das publicações que circularam no diário oficial e jornais impressos (livro 01 – recortes
1955-1967 e livro 02 – recortes 1972-1986); 01 livro de Ata de reunião (1966-1968); 68 fotos
(1954-1956); 35 fotos (1980-1999).
O presente trabalho surgiu de uma pesquisa do tipo etnográfica, em andamento, e a
localização de fontes históricas “abandonadas” e em “decomposição” no atual CMEI Darcy
Vargas. Tendo em vista a riqueza dos dados e a existência de poucos estudos historiográficos
focados na educação infantil do estado do Espírito Santo, utilizamos o método indiciário
proposto por Ginzburg (1989), baseado na investigação de “pistas”, “sinais” ou “indícios”, para
recompor o cenário histórico da educação infantil do município de Vitória, no Estado do Espírito
Santo.
INDÍCIOS ASSISTENCIALISTAS
Uma das primeiras “‘instituições oficiais” que acolheram as crianças capixabas1 foi a
Roda dos Expostos de Vitória. Marcilio (2006) faz um relato histórico sobre a trajetória da “Roda
dos expostos” no Brasil (1726-1950). Nesse estudo, o autor faz um apanhado sobre a criança
abandonada e os movimentos políticos/sociais que essa questão suscitava. No que cabe ao
estado do Espírito Santo, o autor nos diz que na década 1840 surge uma pequena roda de
expostos na cidade de Vitória, mantida pela Santa Casa de Misericórdia local. Conforme o autor,
para a Província o número de expostos foi limitado. Citando o relatório do Presidente da
província em 1862, José Fernandes Da Costa Pereira Junior, informa que os expostos não
excediam de 6 crianças e destes, 4 estavam entregues aos cuidados de famílias caridosas.
Marcilio informa que na década de 1870 a roda dos expostos de Vitória teria deixado de
funcionar (p. 66).
Segundo Kuhlmann Junior (2000), o jardim de infância surgiu no Brasil no período da
República. Criam-se as primeiras instituições, chegando a contar ao menos 15 creches, em
1921, e 47 creches, em 1924, distribuídas por várias capitais e algumas cidades do país.
Tavares (2010) afirma que no Espírito Santo houve um movimento do presidente da província
no sentido de reivindicar esse serviço à mesma época, porém, só foi se efetivar na década de
1930. A legislação trabalhista, que desde 1932 previa creches nos estabelecimentos em que
trabalhassem 30 ou mais mulheres, foi como letra morta.
O trabalho de Veiga (2007) nos ajuda a perceber esse momento histórico no campo
educacional do Brasil. Quando aborda “a sociedade do trabalho e os movimentos por uma nova
escola (final do século XIX e início do XX)”, a autora nos diz:

Para a organização da vida associativa e como componente das novas
dinâmicas sociais, destaca-se igualmente a ênfase na atividade, no
trabalho, na racionalização dos espaços e na ordenação do tempo, bem
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como a sistematização do processo educacional tendo em vista as
demandas individuais e sociais. É no bojo desse processo que os
movimentos pedagógicos do final do século XIX e início do XX assumem
caráter científico e passam a abordar a infância do ponto de vista das
necessidades específicas da criança (p. 201-202).
Veiga (2007) argumenta que os estudos da psicologia, aplicados à educação e
especificamente ao âmbito escolar, ajudaram a definir, sob critérios científicos, não apenas o
“lugar” da criança na infância e a diferença entre crianças e adultos, mas também as diferenças
entre as outras fases da vida. A autora deduz que isso permitiu a segmentação da própria
infância em diferentes etapas, assim como a designação dos processos de aprendizagem
correspondentes a cada fase (p. 216).
Segundo Veiga (Idem), nas primeiras décadas republicanas e em consonância com o
federalismo presente na Constituição de 1891, apenas o ensino superior era da alçada do
governo federal. Os demais níveis de ensino eram de responsabilidade das secretarias do
Interior de cada estado, havendo autonomia na sua organização. Somente em 1930 foi criado
por Getúlio Vargas, presidente do Brasil, o Ministério da Educação e Saúde, que em 1953
passou a Ministério de Educação e Cultura. Dessa época em diante houve uma maior
preocupação em traçar um projeto nacional de educação, como se pode observar nas várias
reformas educacionais (p. 238).
Coutinho (1993) afirma que em 1932 a Secretaria de Instrução do Estado do Espírito
Santo foi suprimida. Em seu lugar criado o Departamento de Ensino Público da Secretaria do
Interior, sendo reconstituída pouco mais tarde com o nome de Secretaria de Educação e Saúde
Pública, pela Lei nº 5, de 31 de outubro de 1935. Foram criados, também, um Departamento
de Educação Física e um Serviço de Inspeção Médica e Educação Sanitária Escolar, o jardim de
infância “Ernestina Pessoa” em Vitória e a Escola Normal de Cachoeiro do Itapemirim, e
aumentou o número de grupos escolares de 5 para 24 (p. 90). Essas informações podem ser
confirmadas no trabalho de Ferreira (2000). A autora nos diz que durante a primeira
Interventoria (1930-1935), João Punaro Bley criou o Jardim de Infância Ernestina Pessoa.
Outro trabalho que confirma esse momento histórico é a tese de doutoramento de
Tavares (2010). O autor argumenta que o processo de institucionalização da educação infantil
na cidade de Vitória (ES) teve como marco espaço-temporal a criação do Jardim de Infância
Ernestina Pessoa na década de 1930. Seus estudos identificaram uma personagem pública da
sociedade capixaba, a professora Hilda Pessoa do Prado, sendo a primeira “diretora” dessa
instituição infantil e uma das responsáveis pela implantação de uma política de educação
infantil (se assim podemos dizer) no estado do Espírito Santo. Neste, especialmente na cidade
de Vitória, temos a construção do Porto de Vitória. Suas obras iniciaram em 1908 e a primeira
seção ficou pronta em 1937. Em 1940 estava em pleno funcionamento. Nos governos de Carlos
Lindenberg (1947-1951; 1958-1962) e Jones dos Santos Neves (1951-1955) houve um impulso
ao desenvolvimento econômico do estado. Resolver problemas de estradas, energia elétrica,
telefones, educação primária e superior e saúde, principalmente no interior, foi a principal
preocupação nesse período (HESS e FRANCO, 2008, p. 97). Esse movimento de uma sociedade
agrícola, dependente da monocultura do café, para uma sociedade industrial, com expansão
dos serviços e criação de indústrias interferiu diretamente nas questões educacionais da
infância capixaba.
Em Coutinho (1993), constata-se que na década de 1950, durante a administração de
Jones dos Santos Neves (1951-1955), a educação mereceu destaque especial nos planos
fixados para o desenvolvimento educacional. O autor traz o discurso de posse do governador
que declarava ser “função primordial do Estado zelar pela continuidade dos melhores destinos
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da Pátria, através da educação de sua mocidade”. Tavares (2010) ratifica essa informação ao
indicar que o governo dessa época deliberou um dos primeiros dispositivos legais de política no
campo da educação infantil, através do decreto estadual n. 753, que criava os Parques Infantis
capixabas (p.235).
A mensagem apresentada à Assembleia Legislativa Estadual (Espírito Santo, 1954) nos
dá pistas desse momento histórico. Segundo consta, ao abordar o “setor de obras públicas” (p.
73), faz-se referência à conclusão das obras de duas instituições infantis: o Parque Infantil do
Parque Moscoso (Ernestina Pessoa) e do Parque Infantil de Santo Antônio (Darcy Vargas).
Conforme texto, a obra de Santo Antônio era de grande interesse para a administração, porque
foi construída em um bairro essencialmente operário, o que, por certo, viria contribuir para
maior facilidade da educação da criança. Projetado pelo Arquiteto Elio de Almeida Vianna, com
amplas dependências e com todos os requisitos indispensáveis à pedagogia moderna.
Conforme consta na obra Espírito Santo (1954), os Parques e Recantos Infantis
objetivavam solucionar um grave problema da educação, assistência e preservação da infância
pré-escolar. As perspectivas pedagógicas dessas instituições de “Jardim da Infância” adotaram
o tipo frobeliano. Além de desenvolver atividades propedêutico-escolares, também se propunha
grande variedade de outros serviços, para que se aparelha – assistência médica, odontológica,
alimentar, recreativa – destinando-se, de preferência, aos menores procedentes das camadas
mais humildes da população e podendo acolher, por sua organização e funcionamento, maior
número de crianças carecidas de sua influência. Essa política educacional procurava resolver o
grave problema social dos menores abandonados ou semi-abandonados (p. 145).
Sobre esse tema, na obra “O Espírito Santo trabalha e confia” (Espírito Santo, 1958),
constata-se que a nova política educacional tonificou todo o organismo do ensino. Os antigos
Jardins de Infância, de âmbito restrito aos filhos de famílias ricas e frequência reduzida,
transformaram-se em Parques e Recantos Infantis, abertos a todos sem discriminação de
credos ou de raças, e onde as crianças podres receberiam farta alimentação, assistência médica
e odontológica e todos os cuidados que lhe faltavam no lar humilde (p. 72). É justamente nesse
cenário político que surge o Parque Infantil Darcy Vargas.
Coutinho (1993), ao analisar a educação pré-escolar no Espírito Santo diz que notícias
espalhadas em diversos relatórios permitem apenas constatar o aumento do número de préescolares de 1789 crianças, em 1966, para 5418 crianças, em 1970. Na Rede Estadual, o
número de pré-escolas não passava de 198 unidades, sendo 62 de forma exclusiva, e o
restante anexo a Escola de 1º e 2º graus (p. 123).
UMA HISTÓRIA DO PARQUE INFANTIL DARCY VARGAS

Parque infantil Darcy Vargas, em Santo Antônio (1958). Fonte: O Espírito Santo trabalha e confia: 19511955. [S.I.:s.n.], 1958.
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Ao buscar dados sobre a história da instituição Darcy Vargas, durante a permanência no
campo de pesquisa, a pedagoga Diana disse que sua tia, a jardineira Aurea S. Oliveira,
trabalhou na época do então Parque Infantil, desde sua inauguração, em 1954. Esse fato pode
se confirmado no livro de pontos, no qual aparece a assinatura da referida funcionária desde
abril de 1954. A informação de que o nome escolhido foi uma homenagem à esposa do
presidente do Brasil Getúlio Vargas partiu dessa profissional, argumentando que o caráter
humanista de Darcy Vargas2 foi preponderante para essa homenagem e, conforme consta no
Plano de Ação do CMEI, também pela liberação dos recursos financeiros para a construção. A
diretora Penha disse que essa informação foi passada de gestão para gestão empiricamente.

Folha do livro de ponto do “PI Darcy Vargas” em 01/04/1954.

Os primeiros funcionários, que aparecem registrados no livro de ponto (em
10/fev/1954) e editais à época, foram a Diretora Esther de Moura Arruda; as serventes Maria
Jose Cunha, Dinorah Dias da Rocha; a professora Dina Marusa Duarte. Mencionam, ainda, um
nutricionista e duas recreacionistas. Os registros no livro ponto em 16/08/1954 indicam a
existência de 15 funcionários, destes, destaco a dentista Amélia Chiabai, um auxiliar de
nutrição, a costureira Arlea Dagmar Pinheiro e a professora de Educação Física Mary B. de
Oliveira. Isso pode confirmar a evolução dos serviços prestados à comunidade e a ampliação
gradual do quadro de funcionários.
Paralelo a esse movimento, encontramos a Portaria 334, Diário Oficial de 03/04/1955,
que designava “o professor primário” Nair Gonçalves – para dirigir, em comissão, o Parque
Infantil “Darcy Vargas”, de Santo Antônio, com gratificação mensal de Cr$ 650,00. É
interessante observar a disparidade nos valores pagos ao “diarista” que estava limitado a Cr$
60,00. Os livros de ponto dos anos 1954-1956 registraram como diretoras dessa instituição as
seguintes personalidades: Joseth Barcellos Gasparini, Esther de M. Arruda e Vilma Duarte

Mazzini (1954); Dina Marusa Duarte e Nair Gonçalves (1956).
O Parque Infantil Darcy Vargas foi criado pelo Decreto n. 1561 de 04 de fevereiro de
1954, no bairro de Santo Antônio, sendo este um estabelecimento de educação, assistência e
recreação (Diário Oficial do ES, ano XLVI, Vitória, 05/fev/1954).
A Lei nº 1157 do Governo do Estado do Espírito Santo, no seu artigo 1º cria a Divisão
de Educação e Infância Pré-Escolar, destinada a prestar assistência psico-pedagógica aos préescolares. O artigo 2º diz: ficam criados, a partir de 1º de janeiro de 1957, e incluídos na Lei nº
801, de 06 de fevereiro de 1954, com subordinação à Secretaria de Educação e Cultura, os
seguintes cargos: a) 1 cargo de Diretor da Divisão, C-7; b) 3 cargos de Escriturário-datilógrafo;
c) 1 cargo de contínuo; d) 50 cargos de jardineira. O artigo 3º determina que os professores
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diaristas que estivessem no cargo há mais de dois anos, passariam a ocupar o cargo de
jardineira. Criava, também, no artigo 5º um curso preparatório para jardineiras (Diário Oficial
de 30/11/1956).
Encontramos, também, registros no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de
05/11/1958: Setor dos Parques Infantis e Jardins de Infância, Capítulo IV, Título I que
prescreviam a finalidade dessas instituições:

Art. 10º: Aos Parques Infantis compete dar educação, assistência e
recreio às crianças de 3 a 12 anos incompletos e terão por sigla P.I.,
seguida das iniciais dos nomes dos educandários.
Art. 12º: Os Parques Infantis terão por finalidade: contribuir para a
formação física, intelectual e moral da criança, de modo a facilitar a sua
integração no meio social com a aquisição de hábitos de higiene, de
ordem, de civismo.
As décadas de 1950 e 1960 tiveram uma grande demanda da população pela educação
no Estado, pois as classes desprivilegiadas viram a educação como o meio para se chegar à
ascensão social. A partir de então, surge uma nova concepção de educação por parte daqueles
que governavam, pois viram a educação como uma nova forma de mudar a situação
socioeconômica de um país subdesenvolvido [...] Até 1950, o café representou 50% da
economia capixaba. De acordo com Coutinho (1993), as dificuldades de infraestrutura, as
relações intra-estaduais e a insuficiência de rodovias foram os grandes obstáculos para a
implantação de uma nova economia. A partir da década de 1950, o Brasil passou a receber
investimentos dos Estados Unidos da América para sua industrialização. Nos anos 1960, o Brasil
começou a investir numa educação profissionalizante devido à demanda das empresas
multinacionais que se instalavam no país. Essa educação profissionalizante se concretizou com
a aprovação da LDB n.º 5.692/71, que prolongou o ensino primário para oito anos, juntamente
com o ensino ginasial, denominando-o de Ensino de 1º Grau (FERREIRA, 2000).
A partir das análises das fotografias e publicações em jornais é possível afirmar que os
primeiros anos dessa instituição foram significativos e impactaram a sociedade da época, a
exemplo das publicações veiculadas na imprensa em 1955 e registros fotográficos da época.

Fotos sem datas: possivelmente foram registradas entre 1954-1956.

O periódico “Tribuna do Dia” (21 /09/1955) destacou a solenidade do primeiro
aniversário do Parque Infantil Darcy Vargas, sendo “uma festa de grande expressão social, que
marcou época no histórico daquele educandário infantil”. Informava a presença do governador
Lacerda de Aguiar e secretariado.
O jornal “Gazeta” (22/06/1955) fez o convite para a festa junina no Parque Infantil
“Darcy Vargas”, anunciando vários números de canto e dança, inclusive a indispensável
quadrilha, para a qual, em nome da Diretora do estabelecimento, Profª Nair Gonçalves. Esse
contato foi efetuado pelas professoras Diva Neves Loyola e Elcy Maria Chiabai. No dia seguinte,
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o periódico “A Tribuna” publicou “Alegria geral”, referindo-se à festa junina. Esta, contou com a
presença da primeira dama do Estado, D. Zélia Viana de Aguiar que ali compareceu em
companhia do Capitão Joaquim Leite de Almeida, Secretário do Governo.
No CMEI Darcy Vargas encontramos apenas algumas fotos do registro da festa junina
de 1956, conforme segue abaixo:

Na foto acima vemos uma das partes da quadrilha caipira, por ocasião do Festival junino em 23 de junho
de 1956.

Casamento na roça e crianças dançando valsa após a quadrilha – 23/06/1956.

Conforme o jornal A Gazeta (22/12/1955), o Parque Infantil Darcy Vargas comemorou o
natal das crianças com e apresenta dias depois a reportagem “Uma linda festa”. Consta que
estiveram presentes várias autoridades, jornalistas, destaque para o Sr. Secretário de Educação
e Cultura, Dr. Manoel Moreira Camargo.
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Coro Orfônico do Parque Infantil Darcy Vargas, por ocasião do natal das crianças em 22 de dezembro de
1955.

O jornal “A Gazeta” (25/04/1956) noticiou o segundo aniversário com o título
“Significativa comemoração no parque infantil “Darcy Vargas” pela passagem de seu segundo
aniversário de fundação”. Essa comemoração contou com a presença de várias autoridades
dentre as quais destacaram o Dr. Francisco Lacerda de Aguiar, Governador do Estado, Dr.
Manoel Moreira Camargo, Secretário de Educação e Cultura, Sr. Antonio Feu Rosa,
representando o prefeito municipal.
No período de 1957 a 1961 há registros de vários eventos e a participação de
autoridades. Esse fato pode ser confirmado na “A Gazeta” de 14/05/1957 pela comemoração do
Dias das mães; a Semana da Páscoa (23/04/1958); “O Diário” e “A Gazeta” também publicaram
no dia 25/04/1958 um “parabéns” à diretora Nair Gonçalves pela realização do aniversário do PI
Darcy Vargas. Nesse mesmo ano foi comemorado o “Natal no PI Darcy Vargas” publicado pelo
jornal “A Tribuna” do dia 19/12/1958, com a presença da primeira dama Srª Zélia Viana de
Aguiar e secretários do governo estadual à época.
“O que foi a semana da criança no PI Darcy Vargas”, mais um título de “A Gazeta” do
dia 18/10/1959. Esse evento também foi prestigiado pela sociedade capixaba, com
representação do governo estadual. Em 21/11/1959 o mesmo jornal publica uma matéria
intitulada “PI Darcy Vargas”. Tratava-se do evento em comemoração ao aniversário da diretora
Nair Gonçalves Coutinho. Destaco um trecho da reportagem: [...] É notório a dificuldade dos
nossos educandos e a sub-nutrição de quase sua totalidade. Procurando contornar este
angustioso problema, temos mantido, além das merendas, um almoço diariamente, que se
constitui num substancioso auxílio às crianças, graças à iniciativa e a segura orientação da
nossa diretora.
Nova reportagem, desta feita em 28/06/1961. O jornal “A Gazeta” publica, sob o título
“PI Darcy Vargas realizou brilhante festa junina”. Com a presença de todo o corpo discente
(cerca de 200 alunos) e docente. Destaca-se a presença do representante do Governador e a
Sra Lourdes Franco Melo, Diretora do Ensino Pré-Primário, representando o secretário Bolivar
de Abreu. Esse fato também foi noticiado pelo jornal “O Diário”.
Depois desse período de glamour, o PI Darcy Vargas não apareceu nas publicações,
salvo nos diários oficiais e na movimentação dos funcionários. Parece que ocorreu um
“desinvestimento” na educação infantil. Isso pode ser constatado conforme matéria publicada
no jornal “A Gazeta” do dia 27/10/1966 “Ajude uma criança sorrir”: Foi de êxito completo a
festa infantil denominada “Ajude uma criança sorrir”, com que o PI Darcy Vargas, de Santo
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Antônio, encerrou a Semana da Criança. Agradecimento à diretora Marly Batista de Oliveira,
depois de esclarecer a finalidade da festa – adquirir fundos financeiros para a Caixa Escolar do
PI.
Esse fato também pode ser constatado conforme o registro das Atas de reuniões
efetuadas em 1966. Consta na Ata do dia 28/05/1966 o seguinte texto: “[...] Usando da
palavra, a professora Aurea dos Santos Oliveira, disse estarmos organizando uma festa junina
em benefício da Caixa Escolar afim de comprar material didático mas, que tal festa só será
realizada se conseguirmos deixar de pagar a taxa que é cobrada, sobre os “direitos autorais”.
Retomando a palavra, a diretora comunicou que devido à grande dívida do Parque, seria
suspenso a partir do dia primeiro o almoço às crianças, sendo somente feita a merenda para os
dois turnos; combinaria com as mães para trazerem o almoço ou apanhá-los naquele horário e
depois trazê-los de volta”.
Outra Ata, a registrada no dia 22/07/1966, constata essa crise financeira no PI Darcy
Vargas: [...] A diretora falou sobre a dificuldade em continuar dando almoço as crianças, pois o
que recebe do Estado não dá para manter este almoço, solicitou então das professoras a
colaboração no sentido de angariarmos sócios para a nossa Caixa Escolar, para pelo menos,
darmos uma sopa bem forte as nossas crianças o que todas concordaram. Na primeira reunião
de 1967, no dia 31/01, ratificou-se a necessidade de arrecadar fundos para a manutenção do
PI, conforme trecho da Ata: [...] (A diretora) Avisou também que todo mês, não tendo festa
oficial no estabelecimento, haverá Teatrinho de Fantoche com ingressos, a fim de angariar
fundos para Caixa Escolar.
A Ata da 3ª reunião pedagógica de 1967, ocorrida em abril, confirma o grave problema
pelo qual passava a instituição. Consta que: [...] Comunicou que no dia vinte, quinta feira, as
nove horas será celebrada a missa comemorativa às festas de Páscoa, aniversário do colégio,
ao índio e Tiradentes. Cada professora confeccionaria lembranças para sua turma. A festa será
simples, sem a presença de autoridades, uma vez que, o colégio não dispõe de meios
financeiros para gastos supérfluos.
Como fatores que contribuíram para esse “desinvestimento” podemos indicar a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1961 (Lei n. 4.024, de 21/12/61), que
“teve como característica marcante a consagração da descentralização administrativa e
executiva em matéria de ensino, que até hoje vigora” (BRASIL, 1975); as mudanças políticas
advindas dos Governos Militares (1964-1985); e a política de erradicação do Analfabetismo.
Em 1967, o PI Darcy Vargas possuía 34 funcionários, sendo: 03 substitutas, 01 vigia, 08
serventes, 18 jardineiras, 01 professora de Educação Física (Vera Maria Flores da Silva), 02
costureiras, 01 profissional da nutrição. A Diretora em exercício era Marly Baptista de Oliveira.
Em 1978, aparece nos registro a Diretora Diva Teixeira Saraiva.
Segundo dados do IBGE3 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o ensino préescolar no estado do Espírito Santo, em 1971, possuía 105 unidades escolares, sendo: 01
federal, 34 estaduais, 18 municipais e 32 particulares, atendendo o total de 10311
matriculados. Em 1973, esses números sobem para 158 estabelecimentos, mantendo 01
federal, ampliando para 51 estaduais, 41 municipais e 65 particulares, atendendo 13497
matriculados.
O PROJETO CASULO E A TRANSIÇÃO DO MODELO CRECHE PARA EDUCACIONAL
Conforme Vieira (1988), as instituições que mais de perto cuidaram do problema da
infância e seus cuidados foram o Departamento Nacional da Criança – DNCr (a partir de 1950),
do Ministério da Educação e Saúde, e a Legião Brasileira de Assistência – LBA (fundada em
1942), órgão de colaboração do Governo. Segundo a autora, o DNCr era uma instituição de
múltiplos objetivos e finalidades, que centralizou, durante 30 anos, a política de assistência à
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mãe e à criança no Brasil. Tudo que houve nesta área partiu desse Departamento ou teve a sua
influência. A LBA, uma instituição híbrida, surgiu da iniciativa privada, da iniciativa do Governo
Federal e da influência de uma primeira-dama (Darcy Vargas) preocupada com a sorte dos
necessitados. Sua atuação mais significativa na área de creches se inicia em 1977 com o
lançamento do Projeto Casulo (p. 4).
O Decreto municipal n. 5968, de 29 de novembro de 1978, designa alguns servidores
para compor a coordenação geral e Sub-coordenação das creches Casulos implantadas pelo
Grupo de Trabalho para Assistência Comunitária de Vitória nas seguintes localidades: Morro do
Moscoso; Andorinhas; Bairro da Penha; Gurigica.
A Lei 2779, de 06 de janeiro de 1981, cria uma coordenação de creches Casulo com a
finalidade de prestar assistência a crianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos de idade, através de
convênios entre o município de Vitória e a LBA. Consta, ainda, que cada unidade contaria com
01 vigia, 03 serventes e 04 jardineiras. A assistência às creches casulo também contariam com
03 médicos, 03 odontólogos e 01 biólogo.
A lei 3074, de 27/10/1983 cria, na SEME a divisão técnico-pedagógica, serviço de
supervisão e administração das unidades de pré-escola, serviço de orientação educacional, de
saúde e de promoção social, divisão de suprimento e atividades auxiliares, serviço de
suprimento e serviço de atividades auxiliares. Cria 08 vagas de auxiliar administrativo, 05 de
escriturário datilógrafo, 61 de merendeira, 02 de técnico em nutrição, 13 de supervisor escolar,
12 de orientador educacional e 25 de professor “A”. Concede gratificação ao professor “A”
efetivo que coordenar creche casulo ou jardim de infância (Fonte: site da Prefeitura Municipal
de Vitória).
A prefeitura de Vitória passa a desapropriar alguns terrenos a fim de ampliar o
atendimento à criança de zero a seis anos. Em 1986 e 1989 no bairro Ilha das Caieiras, 1987 no
bairro Ilha do Príncipe, 1988 nos bairros Estrelinha e Bonfim, 1990 no bairro Ilha de Monte
Belo. Consta, ainda, um convênio firmado com a Associação de Assistência São Francisco de
Assis em 1984.

NA ATUALIDADE
O CMEI Vigílio Milanez, que funcionava no bairro Bela Vista na década de 1990, foi
incorporado ao Darcy Vargas no ano de 2001. Em 2002 houve uma grande reforma, vindo
abaixo a antiga estrutura do Parque Infantil. Nesse período, o CMEI passou a funcionar
provisoriamente na Igreja Batista em Santo Antônio e os alunos excedentes distribuídos nos
CMEIs dos bairros vizinhos. A reforma durou mais de dois anos. Segundo relatos das Auxiliares
de Serviços Operacionais (ASOs), mesmo depois desse tempo eles conviveram com as
conclusões das obras de reforma.
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Apresentação cultural em 1979 e refeitório (s/d).

Cmei Vigílio Milanez (s/d).

Em síntese, o atual CMEI Darcy Vargas foi construído no governo de Jones dos Santos
Neves (1951-1955), com a denominação Parque Infantil “Darcy Vargas”, foi criado pelo Decreto
n. 1561 de 04/02/54 e ratificado pela Portaria E n. 1875 de 02/02/1983, sendo municipalizado
na década de 1990, passando a denominar Centro de Educação Infantil. Em Março de 2002, na
administração de Luiz Paulo Vellozo Lucas, o CMEI foi reconstruído e ampliado onde foi feito a
junção com o CMEI Virgílio Milanez. Esse processo histórico de atendimento à criança, e
consequente garantia do direito de acesso e permanência na educação infantil, perpassaram
essa instituição e compõe o cenário atual de Vitória.
Quanto à localização do CMEI, está situado entre os bairros Santo Antônio e Bela Vista,
área total do CMEI é de 3.042,00 m² e sua área construída é de 1.400,02 m². A região é
atravessada pela Rodovia Serafim Derenzi, uma das principais vias do município de Vitória, com
trânsito intenso ao longo do dia. Historicamente, o bairro Santo Antônio preserva a tradição
religiosa, tendo em vista a existência do cemitério mais antigo de Vitória e a Basílica de Santo
Antônio4, esta inaugurada em 1956. Com as mudanças administrativas e o surgimento de novos
bairros, houve um reordenamento da região, no qual a “Grande Santo Antônio” foi perdendo

CD-ROM DE ATAS | 2556 | COLUBHE 2012

em extensão territorial. Desta forma, a tradição do samba, a culinária – com base em frutos do
mar – ficaram localizadas em outros bairros vizinhos, porém tais tradições culturais influenciam
diretamente sua população, caracterizada pela existência e convivência das pessoas de
diferentes classes econômicas e sociais. Atualmente, é um dos maiores CMEIs da rede
municipal de educação de Vitória, atende 13 turmas por turno5.

Pátio externo do Cmei Darcy Vargas em 2007.

Pátio externo do Cmei Darcy Vargas em 2011.
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Desta forma, entendo que a questão do sujeito de direito está imbricada historicamente
com essa instituição infantil, quer pelo processo de atendimento às crianças durante anos ou
quer pelas experiências educacionais desenvolvidas/vividas ao longo de décadas. Investigar o
contexto atual desse estabelecimento infantil exige esse olhar histórico, todavia, o foco estava
voltado para as práticas educacionais no presente, no reconhecimento dessa criança como
sujeito de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As conclusões do estudo indicam que o processo histórico da educação infantil no município de Vitória inicia-se em 1932, com a criação do primeiro parque infantil “Ernestina Pessoa” (Tavares, 2010). Vinte e dois anos depois ocorre a reforma dessa instituição e a criação de
um novo parque infantil, desta feita o Parque Infantil “Darcy Vargas” em 1954.
As creches “casulo”, programa do governo federal iniciado em 1977, alavancaram a
construção do novo cenário e as bases para efetivação da política de educação infantil de Vitória. As mudanças de um sistema assistencialista para o sistema educacional ocorreram a partir
da década de 1980, conforme a publicação da Lei 3074, de 27/10/1983 criando a divisão técnico-pedagógica, serviço de supervisão e administração das unidades de pré-escola.
As crianças, consideradas sujeitos de direito pela legislação brasileira a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no atual Centro Municipal de Educação Infantil Darcy Vargas, parece alcançarem o direito de acesso e
permanência à Educação Infantil. Entretanto, existem alguns excluídos desse processo, considerando a existência de “lista de espera” para alguns grupos etários. Trata-se de uma política
pública que carece de recursos federais, estaduais e municipais. Esta última instância, assume
grande parte das obrigações financeiras da Educação Infantil.
Os legados dessa história da Educação Infantil foram a conquista (e produção) de um
direito das crianças serem atendidas por uma política educacional, reconhecida como primeira
etapa da educação básica. Deixa, também, alguns “fantasmas” desses momentos históricos da
infância para assombrar as práticas cotidianas, tais como: dicotomia educação x assistencialismo infantil; educar x cuidar (e seus imbricamentos); as questões da infância a ser educada,
guardada das mazelas sociais e um projeto de cidadania e sociedade – como se elas ainda não
fossem cidadãs; e os medos da escolarização precoce e o caráter de preparo para as novas
etapas de ensino que se seguem após o encerramento do ciclo da educação infantil.
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NOTAS:
1

O termo se refere ao gentílico do estado do Espírito Santo.

2

Darcy Vargas desenvolveu formas de atuação e de participação na política, inclusive, mediante a criação

de obras sociais e assistenciais. Em 1930, no Rio Grande do Sul, ela criou a Legião da Caridade; nos anos
30 e 40, como primeira-dama, ela participaria da fundação de várias entidades assistenciais. Em 1942,
fundou a Legião Brasileira de Assistência, uma instituição criada com o objetivo de amparar e prestar
assistência aos soldados mobilizados pela Guerra e aos seus familiares (SIMILI, 2010).
3

Fontes:

http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/palavra_chave/educacao/ensino_pre-

_escolar.shtm.
4

Em 11 de agosto de 2008 o Santuário de Santo Antônio foi elevado à dignidade de BASÍLICA MENOR

(Fonte: http://www.basilicadesantoantonio.com.br).
5

A rede municipal de Vitória conta com 46 Centros Municipais de Educação Infantil, atendendo 20680

crianças (Fonte: http://www.vitoria.es.gov.br).
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Os processos de produção de sujeitos e de atribuições
de significados se dão no interior dos discursos em relações de poder (FOUCAULT, 1995, p. 233).

Apresentamos o fragmento de escuta abaixo, como um exercício que parece exemplar
e útil para a reflexão acerca da temática que ora se apresenta. Trata-se de uma conversa produzida em uma saída a campo com acadêmicos e acadêmicas da graduação em Biologia e Química, à procura da juventude escolar nas ruas de Ijuí/RS, em um dia de greve dos/as
professores/as da Rede Pública Estadual.
Para Velho (1994, p. 13), “Uma das coisas mais difíceis, ao narrar um evento é transmitir o clima, o tom, do que se está descrevendo”.

JOVENS ESCOLARES NUM DIA DE GREVE DOS SEUS PROFESSORES
Eram cerca de 20h, numa noite do outono. Tomamos o microônibus da Universidade,
com uma câmera de vídeo, e rondamos timidamente a cidade, com receio de uma possível invasão de privacidade. O roteiro organizava-se em torno da geografia das escolas, pois desconfiávamos que estes poderiam ser pontos de encontros da juventude escolar em greve. Na
primeira parada, avistamos dois grupos: o primeiro, sentado na escada em frente à porta da
escola e, o segundo grupo, um pouco afastado em frente a um barzinho, desses que estrategicamente se instalam para socorrer os cabuladores de aulas ou para aquele lanchinho rápido de
quem, em geral, não tem dinheiro. Dirigimo-nos ao primeiro grupo, cujos integrantes conversavam fluidamente enquanto nos aproximávamos. De repente, silêncio! Como avistaram a câmera, deduziram tratar-se de visita da imprensa aos professores em greve, reunidos no interior da
escola. Estavam com suas pastas, traziam cadernos e sabiam que não aconteceriam aulas, mas,
como sempre existiam os “fura greves”, disseram, estavam preparados.
Ao informarmos sobre nossas intenções, ficaram mudos, desconfiados. Um único rapaz
aproximou-se mais eufórico e, então, pedimos autorização para gravar. Parecia um sim. Foi
quando os rodeamos e, aos poucos, indagamos: “Por que estavam ali, se haviam sido informados sobre a greve?”. Ficar fora de casa foi a resposta quase unânime. Havia uma única garota
no grupo. Ficamos atentos. Durante toda a nossa conversa, ela ficou calada e mais afastada do
grupo. Tentamos uma aproximação e, imediatamente, manteve a distância inicial. Então, recuamos. Em um breve tempo de convívio, todos queriam comentar algo. Seu tempo livre era dedicado a conversas sobre não sei o quê, todos concordaram. Não havia um assunto
determinado. A conversa saía do nada, mas quase todos conversavam. Ao serem questionados
sobre as aulas e seus professores, referiram-se às aulas boas como aquelas nas quais podiam
conversar. Quanto aos professores bons, aqueles que conversam. O segundo grupo não deu
muito papo. Estavam organizando um encontro. Ora, um encontro para outro encontro? Alertaram que programavam um encontro diferente, uma festa com música, com “trago”. Enquanto a
música tocava e bebiam coca-cola, falavam no celular, chamando outros e consultando sobre
possíveis locais. Então, o bar era um ponto de encontro para organizar outros encontros, com
outras músicas e outras bebidas. Interessante é que neste grupo a grande maioria eram garotas. Despedimo-nos e seguimos em frente. Era uma escola de periferia. Dirigimo-nos a outras
escolas mais centrais. Batemos com a cara na porta, pois nenhum jovem se reunia em seu entorno.
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Ao retornar à Universidade, passamos na praça central, onde se encontravam muitos
jovens. Ao nos avistarem com a filmadora, apareceram mais e mais. Esses deslocamentos da
porta da escola para o centro da cidade nos levam a pensar sobre como as identidades coletivas são negociadas. Andavam de skate, bike; ouviam rap, rocks, funks; usavam desde “roupas
apropriadas” à velha calça jeans azul e desbotada; usavam brincos, piercing e tatuagens muito
discretas; faziam menos o estilo metrópole e mais um estilo híbrido de cidade pequena do interior e os modelos oferecidos pela mídia; tinham cabelos variados: curtos, longos, pintados, desbotados e conservadores; usavam bonés e rabicós. Não caminhavam, voavam como pássaros,
transformavam os bancos, as escadas e as rampas em half, park ou quarter, half pipe, conforme suas manobras, “justapondo espaços incompatíveis”, heterotópias, como escreveu Foucault
(2001). Falavam outra língua em suas comunicações internas; faziam tailwhip, backflip, no
hander, nothing, 900º, bikerflip, manual, ollie, kickflip, lipslide, tailgrab, nollie, heelflip, a maioria sem tradução para o português e, apesar de linguagem internacionalizada, fruto da globalização, da massificação dos meios de comunicação e do consumo, as performances de cada um
produziam o diferencial.
Em um sentido amplo, as culturas juvenis se referem às maneiras em que as experiências sociais são expressas coletivamente, mediante a construção de estilos de vida distintos,
localizados fundamentalmente no tempo livre e no espaço intersticial da vida institucional e,
num sentido mais restrito, definem as aparições de microsociedades juvenis “[...] sem subtrair
sua heterogeneidade interna” (PAMPÓLS, 1999, p. 84-85).
A escola tem encontrado dificuldade para enfrentar o desafio que lhe é colocado na
contemporaneidade. Isso acontece no momento em que a escola deixa de acolher a expressão
dos jovens dentro do tempo e do espaço institucional, muitas vezes qualificando-os como alunos-problema, ao tomá-los como transgressores e ao desmantelar os grupos, redistribuindo os
indivíduos nas várias turmas e no espaço físico da sala de aula. Isso aparece também na obra
de Foucault sobre confinamento, em que o autor ressalta que acontece também em outros espaços institucionalizados. Distribuir no espaço; ordenar no tempo. Então, a sala de aula forma
um grande quadro único, com múltiplas entradas sob o olhar cuidadosamente classificador do
professor “[...] a primeira das grandes operações da disciplina [...] que transforma as multidões
confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas [...] a constituição de quadros
vivos” (FOUCAULT, 1997a, p. 135).
É intenção olhar para esses sujeitos juvenis como plurais e protagonistas, procurando
não maquiá-los, ancoradas em uma visão que dificulta a invenção do sujeito e do mundo e oferece resistências a “[...] certas práticas regulatórias que buscam governar os indivíduos de uma
maneira que está, mais do que nunca, ligada àquelas características que definem um ‘eu’” (ROSE, 2001, p. 140).
São skaitistas, body piercing, tatuados, bikeres, rappers, funkers e roqueiros. Estas
marcas corporais produzem estilos que não são, na sua maioria, invenções recentes:

[...] durante os períodos medievais e renascentistas, envoltos de um
conteúdo místico, as marcas corporais estiveram ainda que discretamente, presentes no seio de culturas pagãs [...] como também entre
povos guerreiros, como os Celtas e os Vickings. [...] Só nos finais do
século XVIII é que começaram a se popularizar no contexto da sociedade ocidental européia, pois a tradição católica acabou por não con-
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seguir impedir totalmente o ato de marcar o corpo (FERREIRA, 2004,
p. 73-74).
Se a tradição católica não conseguiu impedir totalmente as marcações e a proliferação
de estilos, a instituição escolar, onde, por definição, os corpos são disciplinados e vigiados, e
onde se espera que reajam docilmente aos apertados mecanismos de controle, também não
alcançou tal objetivo (FOUCAULT, 1997a).
Os movimentos juvenis são vistos como rebeldias pela sociedade dos adultos e, em
consequência, pela escola. Rebeldia que, esperamos, seja de curta duração, pois essa juventude, tomada por adolescência, transita entre a infância e a vida adulta, enquanto seu corpo
também transita pelas transformações da puberdade. E esse trânsito produz a ideia de fora do
lugar, e os jovens que “transgridem os limites se convertem em estranhos” (BAUMAN, 1998, p.
27). Então, a escola, na ânsia de aniquilar os estranhos que “exalam incertezas onde a certeza
e a clareza deveriam ter imperado” (BAUMAN, 1998, p. 28), acelera os processos e os ritos de
passagens, oferecendo aos jovens um currículo que vomita homens de proveito, exigência da
sociedade moderna.
Trata-se, de certa maneira, de uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos
e instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças “[...] Temos em suma
que admitir que esse poder se exerce mais que se possui, que não é privilégio adquirido ou
conservado de uma classe que domina, mas o efeito de conjunto de posições estratégias”
(FOUCAULT, 1995, p. 241).
A juventude que abala hierarquias, além de viver o tempo presente, sobrepõe vários
tempos, apesar de ter sido inventada pelos adultos e programada para viver todas as potências
das novas tecnologias, e de as instituições organizarem-se para que os resultados sejam efetivados num curto espaço de tempo e com um mínimo de efeitos colaterais. Mas, quanto mais as
instituições a controlam, mais ela vaza, escapa, escorre. A sensação é de que moléculas e células é que vazam, deixando rastros. No entanto, o que há por toda parte, senão os rastros de
um sujeito que a instituição quer corporificar?
Com o advento da Modernidade, as instituições, neste caso a escola e suas articulações
com a família, apoiadas pelas ciências modernas, como a fisiologia e a psicologia, fatiaram os
tempos de uma vida, inventando as faixas etárias, que, segundo Einsenstadt (1976), são de
fundamental importância para a distribuição de papéis sociais. Esses papéis prescrevem os jeitos de ser, os fazeres e afazeres de cada período, tanto para o que denominaram infância, como para juventude/adolescência e vida adulta, sendo que tais ações é que dão vida às
instituições e às sociedades modernas.

[...] as marcas da anormalidade vêm sendo procuradas, ao longo da
modernidade, em cada corpo para que, depois a cada corpo se distribua um lugar nas intrincadas grades das classificações dos desvios,
das patologias, das deficiências, das qualidades, das virtudes, dos vícios (VEIGA NETO, 2001, p. 107).
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Esta forma rebelde de se relacionar com a escola poderia ser olhada como reivindicação
ao direito de protagonizar o seu tempo escolar e pertencer ao espaço escolar, sem deixar de
“habitar essas formas não subjetivadas de existências” (ROSE, 2001, p. 142).

A subjetivação é, assim, o nome que se pode dar aos efeitos da composição e da recomposição de forças, práticas e relações que tentam
transformar - ou operam para transformar - o ser humano em variadas formas de sujeito, em seres capazes de tomar a si próprios como
os sujeitos de suas próprias práticas e das práticas de outros sobre
eles (ROSE, 2001, p. 143).
Se os seres humanos são subjetivados em agenciamentos, conforme trabalham Deleuze
e Guatari (1995), as investigações sobre a juventude poderiam buscar “as linhas de formação e
de funcionamento das práticas de subjetivação” (ROSE, 2001, p. 145), e investigar as contingências, o que nos remete às relações do sujeito consigo mesmo e o faz consumidor de subjetividades ao saber de si, tornando-o não mais um sujeito, mas um agenciamento ligado a
outros agenciamentos. Um agenciamento é “precisamente este crescimento das dimensões
numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas
conexões” (DELEUZE; GUATARI, 1995, p.23).
Na perspectiva desta reflexão, acreditamos que, ao confrontar a juventude escolar com
as normas da instituição, podemos melhor entender as linhas de fuga ou os vazamentos contingentes. Isso não significa que podemos apontar suas pluralidades, mas, na melhor das hipóteses, saber onde a juventude não está,

[...] por que as multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades arborescentes [...] princípios de conexão e de heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a
qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente da “árvore, ou da raiz
que fixam um ponto, uma ordem.
[...] pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer [...] explodem numa linha de fuga [...] não param de se remeter umas às outras (DELEUZE; GUATARI, 1995, p. 18).
Todo rizoma compreende linhas de segmentariedade, segundo as quais ele é estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, mas compreende também linhas de
desterritorialização pelas quais ele foge sem parar.
Se as instituições estiveram nestes últimos séculos enredadas para melhor capturar os
indivíduos, fizeram das normas o meio de comunicar suas verdades (FOUCAULT, 2003). Segundo Deleuze (1992, p. 219), “O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro,
cada um com suas leis: primeiro a família, depois a escola, depois a caserna, depois a fábrica,
de vez em quando o hospital, eventualmente a prisão [...]”.
Este estudo tem também o intuito de refletir sobre as normas inscritas nos documentos
escolares que constituem o corpus de análise deste estudo. Nessas normas se dá a produção
de uma verdade sobre o sujeito escolarizado, sob determinadas condições: a observação cons-
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tante dos comportamentos advindos de suas culturas e a aplicação de determinadas regras,
aquelas com capacidade de reformá-los.

A verdade é deste mundo, ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade: isto é,
os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros;
os mecanismos e instâncias que permitem distinguir os enunciados
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as
técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p. 12).
Foucault (2003) inscreve a norma entre as artes de julgar. Afirma que a norma tem
relação com o poder, mas o que a caracteriza não é o uso da força, da violência, da coerção
reforçada ou de uma intensidade acrescida, mas uma lógica, uma economia, e uma maneira de
o poder refletir as suas estratégias e definir os seus objetos. É certo que a norma designa sempre uma medida, que serve para apreciar o que é conforme a regra e o que dela se distingue.
No momento em que a instituição escolar se constitui e elabora suas normas, o monstro humano, o indivíduo incorrigível e o onanista, descritos nas análises foucaultianas, estão
subentendidos na figura do aluno, por alguns motivos: primeiro, porque a instituição escolar
nasce assentada no princípio de que a “educação é um direito de todos”, e no propósito da correção e do controle. E porque toda a norma supõe um(a) norma(l), o qual requer sua normalização, sua normalidade.
A ALIANÇA ESCOLA-FAMÍLIA - DISPOSITIVO DE NORMALIZAÇÃO
Aliança pressupõe a ampliação da possibilidade de obtenção de melhores resultados
(econômicos, políticos, sociais). É a soma das forças do poder. A aliança Escola-Família é um
dispositivo da escola moderna. O dispositivo, para Foucault (1979), é o dito e o não dito, é a
rede que se pode estabelecer entre seus elementos. E entre esses elementos existe uma espécie de jogo, composto por linhas de diferentes naturezas que formam processos sempre em
desequilíbrio, que tanto podem se afastar quanto se aproximar umas das outras.
Segundo Narodowski (2001a, p. 53-54), “na obra de Comenius e a Educação, inicia-se a
Modernidade pedagógica prefigurando pela primeira vez, esse pacto sem o qual a escolaridade
não seria possível”. O autor acrescenta: “[...] é preciso que os pais cedam – a partir de um contrato implícito que aceita a legitimidade do saber dos professores – seus direitos sobre o corpo
de seus filhos”. Ainda, de acordo com Narodowski (2001b), a pedagogia moderna propõe um
complexo dispositivo de aliança entre a instituição escolar e a família, capaz de estabelecer mecanismos de normalidade pautados por um conjunto de saberes que se justapõem, integram e
às vezes condensam o agir da família e da escola, produzindo arquivos sobre os sujeitos escolares.
Os manuais escolares dão visibilidade à aliança escola-família ao publicizarem um conjunto de enunciados, os quais prescrevem à família a atenção e a vigilância sobre os tempos,
espaços, corpos e saberes de seus filhos, ajustando-os às economias da sociedade moderna –
produtiva e segura. Outra função dessas instituições, além de controlar o tempo e o espaço, é
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simplesmente o controle dos corpos. Segundo Foucault (2003), é preciso transformar o tempo
do homem em tempo de trabalho, também o corpo do homem em corpo de trabalho. É preciso
que o tempo dos homens seja oferecido ao aparelho de produção, que o aparelho de produção
possa utilizar o tempo de vida, o tempo de existência dos homens. É para isso e dessa forma
que o controle se exerce. Na medida em que a norma disciplina os corpos dos indivíduos, individualiza-os, tornando-os dizíveis e visíveis.
A partir do século XIX, o corpo adquire uma significação totalmente diferente. Ele não
mais deve ser supliciado, mas formado, reformado, corrigido. Deve adquirir aptidões, receber
um certo número de qualidades, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar. É dócil um corpo
que pode ser transformado para ser utilizado.
A escola, no sentido da produção do aluno, organiza toda uma tecnologia a fim de garantir o sucesso da subordinação, do silenciamento e da renúncia do jovem. Isso se dá na organização do currículo escolar, na delimitação do espaço escolar, primeiramente impedindo a
entrada e saída sem a devida permissão, na arquitetura dos longos corredores e na distribuição
das salas de aulas, laboratórios, refeitórios e banheiros que, estrategicamente, permitem a vigilância hierárquica e são ocupados conforme normas pré-estabelecidas.
Não se pode tomar parte, espontaneamente, dos espaços organizados no interior da
escola, ou neles manter conversas privadas com os/as colegas, pois o diálogo comumente desenvolvido é conduzido pelo professor e/ou o outro adulto.
Para Foucault (1997a), o século XVIII trouxe algumas modificações sobre este controle
do corpo. O corpo sempre esteve submetido a controles muito rígidos em qualquer sociedade,
no entanto, o esquema de docilidade do século XVIII é inovador em alguns aspectos. Primeiramente, porque amplia a escala do controle, ou seja, passou-se a trabalhar muito mais detalhadamente o corpo, procurando controlá-lo não apenas no que faz, mas também na forma como
o faz e no tempo que demora para fazê-lo. Em seguida, o objeto do controle também mudou:
passou-se a ter como principal objetivo a eficácia dos movimentos, sua economia. Por fim, a
modalidade do controle, que passou a implicar uma coerção constante, não apenas para controlar o produto, mas principalmente para se ter controle sobre o processo.
E, para que se tenha esse controle, é necessário que se preocupem essencialmente
com a organização do espaço, do tempo e dos saberes.
O castigo foi aos poucos sendo substituído por uma vigilância amorosa, uma cuidadosa
organização curricular: na programação dos conteúdos e na aplicação de métodos de ensino,
separando os alunos conforme a idade, a inteligência e a condição, o que possibilitava à escola
colocar a juventude em um lugar certo, fixando os jovens a uma subalternidade, para novamente melhor observá-los. “Entramos assim na sociedade que eu chamaria de ortopedia social”
(FOUCAULT, 2003, p. 86) adestramento que, para isso, se utiliza de instrumentos simples: a
vigilância hierárquica, que vigia; a sanção normalizadora, que normaliza; e o exame, que vigia e
normaliza. Portanto, as estratégias de adestramento baseiam-se no conjunto: vigilância, controle e correção.

A escola nem sempre existiu; daí a necessidade de determinar suas
condições históricas de existência no interior de nossa formação social. Que caracteriza fundamentalmente esta instituição que ocupa o
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tempo e pretende imobilizar no espaço todas as crianças e jovens? Na
realidade esta maquinaria de governo não apareceu de súbito, mas ao
invés disso, reuniu e instrumentalizou uma série de dispositivos que
emergiram e se configuraram a partir do século XVI (ALVAREZ-URIA;
VARELA, 1992, p. 68-69).
Na Modernidade, o controle dos espaços e tempos foram configurados para colocar ordem em todas as coisas. Não basta apenas o cumprimento dos horários, é preciso “[...] também garantir a qualidade do tempo empregado: controle ininterrupto, pressão dos fiscais,
anulação de tudo o que possa perturbar e distrair; trata-se de construir um tempo integralmente útil” (FOUCAULT, 1997a, p. 137), [...] “cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um
indivíduo” (FOUCAULT, 1997a, p. 123).

[...] Espaço escolar rigidamente ordenado e regulamentado, tratará
de inculcar-lhes que o tempo é ouro e o trabalho disciplina e que para
serem homens e mulheres de proveito, têm de renunciar a seus hábitos de classe e no melhor dos casos, envergonharem-se de pertencer
a ela (ALVAREZ-URIA; VARELA, 1992, p. 87).
A organização das classes em fileiras na sala de aula começou com o objetivo principal
de fazer com que todos ficassem sob o olhar do professor. O espaço entre uma fileira e outra
servindo para que o professor pudesse aproximar-se de cada um. A distribuição dos alunos não
era aleatória, dependia da idade, do desempenho e do comportamento. Não é difícil perceber
as consequências dessa organização escolar: sua função de vigilância, ao distribuir os alunos de
acordo com seus comportamentos e desempenhos, facilitou amplamente a hierarquização entre
os bons e os maus alunos e, a partir daí, a possibilidade de premiá-los ou puni-los.
Além do espaço, a disciplina preocupa-se também com o tempo. É por isso que há hora
para tudo. Os rituais na escola pressupõem não apenas um horário tempo para chegar e outro
para sair, mas também a divisão do tempo se torna cada vez mais detalhada para toda e qualquer tarefa, visando a uma maior produtividade na utilização do tempo e, assim, anulando tudo
o que possa perturbar e distrair.
“O ser escolarizado é obrigado a responder a um projeto cultural que vem determinado
pela reclusão da infância e da juventude no mundo da escola, com o intuito de organizar o
tempo cotidiano” (SACRISTÁN, 2005, p. 138-139).
Entendemos que as normas escolares revelam mecanismos de governo e de renúncia
de si mesmos, próprios da tradição cristã que ainda compõe a escola, mesmo quando esta se
diz laica. São as malhas que confinam a juventude a um único modelo, para “construir, teoricamente, o aluno e a pedagogia” (NARODOWSKI, 2001a, p. 24), a qual foi instaurada por Comenius desde o século XV, em Didáctica Magna e que, conforme Narodowski, é a síntese da
instituição escolar moderna, na qual Comenius implanta um paradigma transdiscursivo, que
será o núcleo ferro do discurso pedagógico, e cujos dispositivos possibilitam compreender a
maior parte das posições pedagógicas atuais e a gênese da escola.
Nos documentos analisados, vemos normatizadas as regras de submetimento e hierarquização das relações nas instituições escolares, ou a construção do campo de ação dos outros,
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segundo Foucault (1997b). Isso torna possível o governo dos jovens escolares, razão central da
pedagogia moderna.
Elias (1993), na obra O Processo Civilizador, traz a seguinte questão: Como os homens
se tornaram educados e começaram a tratar-se com boas maneiras? E responde: a condição
humana é lenta e prolongada e de responsabilidade do próprio homem, no controle das emoções e auto-restrições. “O conflito no par vergonha-medo não é apenas um choque do indivíduo
com a opinião social prevalecente: seu próprio comportamento colocou-o em conflito com a
parte de si mesmo que representa essa opinião” (ELIAS, 1993, p. 242).
Ao analisar os enunciados das normas, extraindo deles o discurso que lhe é atravessado, estamos inclinadas as entender que Elias, ao questionar-se sobre “civilidade”, referia-se ao
processo pelo qual o ser humano “humaniza-se”, ou a relação de si com o estatuto de sua invenção. E os elementos vergonha-medo são a condição desta civilidade.
A escolarização compõe a rede civilidade-obediência. E isso resulta de uma aprendizagem. No entanto, tendemos a pensar que tudo o que somos é natural, contrariando o fato de
que somos produtos da construção de conhecimento ao longo da história.
Apesar de Foucault não ter analisado especificamente a história das instituições educativas, em Vigiar e Punir, especialmente no capítulo I – Corpos Dóceis -, apresenta os micropoderes disciplinares como constituidores de tais instituições, os quais são exercidos sobre os
corpos individualizados e, ao mesmo tempo, sobre o corpo das populações.

Determinando lugares individuais, tornou possível o controle de cada
um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia
do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como
uma máquina de ensinar, vigiar, hierarquizar, recompensar. [...] Então, a sala de aula formaria um grande quadro único, sob o olhar
classificador do professor, os quais constituem os <quadros vivos>
que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas (FOUCAULT, 1997b, p. 134).
A difusão da escolarização em massa foi fundamental para disseminar, por intermédio
das normas, as práticas de produção e transmissão de modelos e padrões de comportamentos,
valores e hábitos em suas dimensões coercitivas, reguladoras e normalizadoras. Isso porque
essa escolarização se efetiva e faz circular certas formas de poder, o que põe em risco a capacidade humana de criar, fantasiar, transgredir e sonhar. “Isso explica por que nunca nos seguramos senão contra riscos. [...] risco é sinônimo de perigo [...] risco é para a segurança o que a
norma é para as disciplinas” (EWALD, 2000, p. 88).
Isso faz da escola um lugar privilegiado para observar, tanto as transformações que já
aconteceram, quanto as que ainda estão para acontecer (VEIGA NETO, 2001). A escola foi inventada para colocar a norma em ação e fixar os indivíduos a um aparelho de transmissão dos
saberes, a um aparelho de normatização. Segundo Foucault (1997b), trata-se da inclusão, que
tem por função essencial a exclusão e a produção de um saber sobre os indivíduos, saber esse
que nasce da observação, da classificação, do registro e da análise dos seus comportamentos,
portanto, a escolarização possibilita o acúmulo de saber sobre o indivíduo.
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A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa
eleger – arbitrariamente uma identidade específica como parâmetro
em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a esta identidade todas as características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só
podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é tal que
ela nem sequer é vista como uma identidade, ela é a identidade (SILVA, 2005, p. 83).
Desse modo, a pedagogia se formou a partir das próprias adaptações dos jovens às tarefas escolares, que se tornaram, em seguida, leis de funcionamento das instituições e forma
de poder exercido sobre a juventude escolar. E, assim, se bem dispostos esses elementos, não
haverá razão para impedir que o funcionamento escolar torne-se eficiente.
As normas garantem pressão constante sobre os alunos e alunas para que se submetam, sejam obedientes, atentos em seus estudos, corretos no cumprimento de seus deveres e
obrigações. Produz-se uma identidade tão normal que se é capaz de outorgar identidades normais aos demais, o que legitima o que é almejado, sobre quem é, o que deve fazer e como deve ser o sujeito escolarizado. Submete-se o sujeito a uma pedagogia capaz de modificar o seu
modo de ser: “O outro foi persuadido para deixar de ser outro, o outro foi naturalizado como
normal e a normalização foi naturalizada” (SKLIAR, 2003, p. 178).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao mapear as regularidades dos enunciados discursivos, foi possível, além de compreender como o aluno foi sendo inventado, problematizar o funcionamento das engrenagens de
normalização de todos os sujeitos. Na maioria dos documentos, as regularidades aparecem
atravessadas por muitos enunciados, os quais classificam o bom aluno devorando-o e eliminando os estranhos, vomitando-os, ao modo de Bauman (1998).
Ao desenraizar o Ser, uma relação de forças se estabelece, produzindo o que a escola
tem chamado de indisciplina, ou seja, a falta de respeito, de limites, de organização, de higiene, de comportamento, de assiduidade, de pontualidade, falta de ordem, ou simplesmente o
descumprimento das normas, fazendo emergir a luta por subjetividades plurais, por um não
lugar. Luta que se apresenta, então, como direito à diferença e direito à variação, à metamorfose, ao ambíguo, sem dualismos e dicotomias, mas como multiplicidades, pois a multiplicidade
é ativa, é um fluxo, estende-se, multiplica-se, prolifera, escapa, vaza. Então, se o sistema educacional ainda está ancorado no passado, não pode proporcionar respostas para os problemas
do presente ou compreender as propostas pedagógicas contemporâneas. Buscar no passado a
solução para disciplinar, normalizar os jovens, é aumentar o desprezo, o abandono, a apatia e o
desafeto dos mesmos para com a escola e a sala de aula.
Ao extrair dos documentos escolares fragmentos, parágrafos, enunciados que interessaram, entendemos que a produtividade dos discursos endereçado aos familiares, estudantes e
professores de escolas de épocas diferentes, de modo similar, propunham o controle de corpos
e tempos para produção do homem de proveito, aumentando o tempo e o corpo de trabalho,
diminuindo o tempo e o corpo de lazer, ao modo de Foucault.
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As normas que organizam as Instituições Escolares evidenciam ações com vontade de
verdade, como maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, procuraram
contornar essa vontade. E esse conjunto de ações, ao enclausurar o sujeito educado, potencializa deslizamentos e transgressões.
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0. A temática do nosso estudo abrange a (re) educação de menores institucionalizados na Escola Central de Reforma de Lisboa (Caxias), especialmente a - ‘Seção Preparatória’ (sexo masculino),
instalada em S. Domingos de Benfica – Quinta da Infanta. Esta Secção, que se iniciou em 1912, com
menores provenientes de Caxias, estava prevista na Lei de Proteção à Infância (LPI), de 27 de maio,
de 1911, dentro das propostas de renovação educativa, das políticas sociais e de proteção às crianças.
O objetivo daquela seção de instrução geral era reeducar, aqueles menores, com idade inferior aos 14
anos, julgados pela Tutoria Central, através da instrução (primária, elementar) e com medidas de
correção, para posteriormente se inserirem na vida ativa ou continuarem a sua formação na ‘Secção
Profissional’, em Caxias.
Naqueles tempos, a criança delinquente portuguesa “apresentava degenerescência hereditá-

ria, sendo uma consequência do mau ambiente social, familiar, moral, económico (pobreza e miséria),
higiénico-sanitário, assistencial e educativo em que se encontrava, manifestando-se com comportamentos antissociais ou delitivos” (Martins, 1995: 416). Contudo, no dizer de Foucault (2010: 238) “o
delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o
caracteriza (…) o delinquente está amarrado a seu delito por um feixe de fios complexos (instintos,
pulsões, tendências, temperamento) ”. O mesmo sociólogo complementa esta ideia quando refere que
“um crime que apavora a consciência tem muitas vezes um efeito menor que um delito que todo o
mundo tolera e se sente capaz de imitar por sua conta” (Foucault, 2010: 89).
P.e Oliveira (1867-1923), mentor da LPI e criador daquela ‘Secção’, acumulava, na época, as
funções de superintendente das casas de correção (sexo masculino e feminino) de Lisboa e Porto,
tendo elaborado o seu programa educativo de formação, na base da trilogia pedagógica: ‘Deus’ (educação moral e dos valores), ‘Pátria’ (educação cultural, social e cívica) e ‘Trabalho’ (formação de um
ofício). Introduziu diversas inovações no processo (re) educativo daqueles menores, fruto das suas
experiências anteriores, tais como, os trabalhos manuais e o desenho, a ginástica pedagógica, a educação musical (canto, ‘lição das coisas’, ‘museu pedagógico’), a educação social e moral (convivencial
e comunitária), etc. Estas atividades escolares e extraescolares, articulavam-se de forma interdisciplinar ou de forma transversal, com a instrução elementar oficial e com as atividades comunitárias.
Para a execução deste plano pedagógico admitiu preceptores ou prefeitos-professores, com
formação nas Escolas Normais que, para além de ministrarem o ensino escolar, eram tutores e orientadores, aconselhando e mediatizando as atividades quotidianas dos menores e incutindo normas e
valores para a vida (sentido de Decroly). Os precetores eram coadjuvados por vigilantes, mestres e
monitores das oficinas. A contratação dos professores (art.º 139 e ss da LPI) não era tarefa fácil, num
total de três, por não haver disponibilidade de verbas. Cremos, pela análise hermenêutica aos escritos
do P.e Oliveira e de outras fontes documentais, que a ‘Secção Preparatória’ servia ao mesmo tempo
de ‘estufa’ ao cultivar-se a inteligência e sensibilidade (instrumento de trabalho) e de ’laboratório’ ao
determinar as qualidades e as aptidões individuais dos alunos. As técnicas pedagógicas utilizadas (ativas9, pretendiam, através da ação, enraizar nos internados naquelas três devoções.
A nossa investigação histórica – descritiva, utilizou como fontes documentais o espólio da Escola de Reforma (Museu em Caxias, biblioteca do Instituto de Reinserção Social – MJ), documentos na
Biblioteca Nacional e da Torre do Tombo, os escritos do P.e Oliveira e fontes secundárias diversas
(imprensa, relatórios dos serviços jurisdicionais de menores, legislação tutelar, etc.). O estudo inserese no âmbito das comemorações dos Cem Anos da LPI (1911) e desta ‘Secção Preparatória’ (1912),
pretendendo refletir sobre esta inovação pedagógica, no contexto da Obra Tutelar e de Proteção à
Infância na 1.ª República, das pedagogias modernas da reeducação de menores, assim como, do
sistema organizacional daqueles estabelecimentos de correção. Dividimos em três pontos fulcrais o
nosso estudo. No primeiro fizemos uma abordagem às medidas de proteção aos menores, no período
da República, seguindo-se duma análise às ações do P.e Oliveira e terminamos com a explicação do
programa educativo da ‘Seção Preparatória’ (Duarte-Fonseca, 2005).
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Em definitivo, esta ‘Secção’ iniciou uma nova fase de ressurgimento pedagógico na reeducação de menores em Portugal, com a construção de novas oficinas (plano do professor Abílio Meireles e
Augusto de Oliveira), a intensificação de metodologias de ensino e de acompanhamento. Toda esta
renovação teve o apoio e colaboração do P.e Oliveira.
1.- A preocupação republicana pela proteção dos menores desvalidos e vadios
Desde dos finais do séc. XVIII que a Casa Pia (1780), pela ação do intendente Pina Manique,
procurava regenerar os vadios jovens e adultos, de ambos os sexos, e internava crianças abandonadas, desamparadas, órfãos e vadias, evitando que se convertessem em ‘perigosos malfeitores’ e delinquentes criminosos. Após ter sofrido um processo de decadência (morte do Intendente e invasões
francesas), a Casa Pia foi reinaugurada no Convento do Desterro (31/agosto/1811), mas as suas valências e competências cingiam-se à assistência e educação de menores desamparados e órfãos. Mais
tarde, no período de consolidação do liberalismo, os diplomas de abril de 1836 inaugurou no exconvento de S. António dos Capuchos, o Asilo de Mendicidade de Lisboa, consagrado a deter e recolher mendigos e indigentes de qualquer idade e de ambos os sexos, residentes há mais de dois anos
na cidade, criando-se paralelamente um Conselho Geral de Beneficência e comissões nas capitais de
distrito e ilhas, com a intenção de atenuar a mendicidade e vagabundagem. Apesar da criação de
asilos de mendicidade em várias cidades do país, o internamento nessas instituições não era forçado
ou involuntário. Nesse período histórico de meados do séc. XIX aumentou o número de irmandades,
comissões de beneficência paroquiais e municipais, ações de filantropos em áreas circunscritas. A
pretensão destas instituições era o de acolher menores para lhes darem educação regenerativa nas
suas aulas e oficinas. Esta corrente regeneradora pela ‘educação pelo trabalho’ está relacionada com a
criação da Casa de Detenção e Correção de Lisboa (ás Mónicas), para menores do sexo masculino, em
1871 e, posteriormente, da Colónia Agrícola Correcional de Vila Fernando (Elvas), em julho de 1880.
É curioso que enquanto surgem estabelecimentos de assistência educativa e correcional, para
menores na capital, nessa época no Porto, são criados o ‘Estabelecimento Humanitário do Barão de
Nova Cintra’, ‘Colégio dos Meninos Órfãos’, ‘Oficina S. José’, Asilo Profissional do Terço, ‘Colégio das
Órfãs’, os asilos de S. João e de Vilar, o ‘Asilo Escola Municipal’, o Instituto de Surdos-Mudos’, o ‘Recolhimento das Meninas Abandonadas’, ‘ Seminário dos Meninos Desamparados’, ‘Recolhimento de N.
Sr.ª das Dores e S. José’, etc. Deste modo intensificou-se a moralização da sociedade em torno ao
valor do trabalho e da educação, influindo na repressão à mendicidade, vadiagem e delinquência. A
iniciativa privada e, particularmente, a da igreja católica, procurou minorar os efeitos sociais e educativos nefastos provocados pelo abandono, orfandade e desamparo das crianças e jovens. Esta vertente assistencial (socioeducativa) e higiénica- moral na vida das populações, no âmbito da educação
social, teve uma grande importância na instrução e ensino oficial, assim como uma outra vertente, a
habitacional, sobretudo nos centros urbanos, onde o aluguer de casa constituía uma elevada despesa
para as famílias, a maioria delas pobres, que se refugiavam em espaços insalubres, exíguos e degradados para as crianças.
P.e Oliveira, sempre atento a conhecer as causas e antecedentes desses flagelos, comprovava
que eram as doenças sociais da mendicidade, vadiagem e ociosidade, que parecia endémica, a causa
da desviação. A previdência surgia como o melhor remédio para evitar esses focos de promiscuidade,
miséria e pobreza, principalmente nas crianças e jovens. É nesta perspetiva médico-pedagógica e
assistencial da área da educação social/pedagogia social que o ensino comercial e industrial foi cuidadosamente tratado em alguns estabelecimentos de acolhimento e beneficência, tendo as ‘Associações
de Socorros Mútuos’ garantido benefícios médico-assistenciais, invalidez, acidentes, etc.
Por outro lado, na linha de prevenção, profilaxia social, correção e remediação da criminalidade e marginalidade, os menores eram arrastados por ‘bandos’ ou grupos de jovens adultos para a
prática de delitos, transformando-se em criminosos e delinquentes reincidentes. Vários estudiosos na
época, como A. Luíz Gomes (1892: 62-71) tratam de divulgar o número de ociosos, vagabundos e
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mendigos na Casa de Correção em Lisboa, nos finais do séc. XIX (a criminalidade precoce triplica entre 1878-1895) e analisar de modo social e jurídico, as causas dessas situações, cabendo a Mendes
Correia (1915) e ao P.e Oliveira (1918, 1923) fornecerem informações relevantes de pedagogia correcional, destacando a falta de ‘senso moral’, as noções de altruísmo e de probidade e de justiça na
população, para as questões da delinquência e criminalidade infantil e juvenil. O adulto refreava os
ímpetos antissociais, porque receava as consequências desses atos dos menores. A luta contra a criminalidade infantil seria a melhor profilaxia contra a criminalidade adulta (eugenistas, abolicionistas).
Apontavam aqueles pedagogos sociais (Mendes Correia, P.e Oliveira) que no período de 19031910, anterior à Lei de Proteção á Infância (1911) a criminalidade dos menores com idade inferior aos
18 anos era inferior à de 1891-95 (1463 criminosos detidos), sendo os rapazes cinco a seis vezes superior à das raparigas da mesma idade e a diminuição da criminalidade precoce, no princípio do século passado, referia-se aos menores de sexo masculino. Os fatores determinantes dessas situações de
delinquência e marginalidade eram os fatores mórbidos e hereditários (tuberculose, alcoolismo, sífilis,
neuroses, prostituição, psicopatias, etc.), fatores individuais (debilidades físicas e psíquicas, instabilidade mental, hiperatividade, astenia, atrasos mentais e pedagógicos, epilepsia/histeria, doenças cognitivas) e fatores mesológicos (educação viciosa, falta dos pais ou de um deles, maus exemplos,
maus-tratos, pobreza, miséria, influencia da rua, más companhias, filiação ilegítima, desestruturação
familiar, propaganda dos vícios e crimes nos meios de comunicação social da época e regime penal.
Estes fatores eram propiciadores de levarem o menor a delinquir e a cometer crimes, surgindo a necessidade de prevenção e proteção na luta contra este mal social e educativos, tendo sido uma das
preocupações do governo republicano (Garnel, 2005).
De fato, a maioria dos menores considerados delinquentes, criminosos, marginais e indisciplinados, não possuíam um ambiente familiar que lhes incutisse normas salutares e de moralidade. Daí a
importância e/ou o determinismo das condições familiares e sociais na ocorrência da criminalidade.
Por exemplo, a violação ou ‘noção de propriedade’, que não era inata nas crianças, era adquirida educativamente e, por isso, furtavam e vagabundeavam desde tenra idade, não revelando anomalias
graves (patologias), a não ser a indisciplina, os comportamentos antissociais, a vadiagem, vagabundagem e delinquência, que podiam ser combatidos pela correção e regeneração moral ao nível institucional (internamento) ou em semiliberdade ou liberdade vigiada 8decisões das tutorias). A pena ao
invés de se tratar de um castigo, deveria representar um meio de defesa social, de correção e regeneração moral do menor, reparando o crime e os meios de prevenção e profilaxia deviam assumir uma
maior importância, que os meios corretores, reparadores ou punitivos.
Uma das preocupações na época era a divulgação e a promoção de campanhas profiláticas,
propondo os seus organizadores ou associações algumas medidas preventivas da criminalidade e delinquência infantil e juvenil, tais como o combate contra a tuberculose, o alcoolismo, as doenças venéreas, a repressão da prostituição, a proibição do casamento entre indivíduos atingidos por certas
psicoses e taras hereditárias, a esterilização dos ‘criminosos natos’ e dos «maiores degenerados’, medidas de higiene social e assistencial, etc. Todas estas medidas profiláticas, psíquicas, higiénicas, assistenciais e ‘mesológicas’ das crianças pobres, vadias, desamparadas, abandonadas, vadias,
mendigas e em perigo moral, eram necessárias para diminuir o aumento da criminalidade infantil e
sobretudo precaver as novas gerações contra esses flagelos sociais, unidas a auxílios económicos aos
pobres pelo patronato e serviços públicos. Este tipo de ‘salvação’, no dizer do P.e Oliveira ‘Salvemos a
raça’ (1923) passava pela proibição da permanência das crianças em certos estabelecimentos (casas
de jogo, prostíbulos, tabernas, locais de venda de bebidas alcoólicas), pela repressão da propaganda
ao vício e ao crime, através da imprensa escrita, dos teatros e cinemas e, ainda, pela punição da negligência, maus exemplos e maus-tratos por parte dos pais e tutores.
P.e Oliveira sugeria em alguns escritos (1918, 1923) o favorecimento da boa organização familiar, a implementação de medidas de proteção dos filhos ilegítimos, o apoio dos serviços jurisdicionais e tutelares de menores a situações específicas desses jovens (inserção em internatos, semi-
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internatos, regime de liberdade condicional, inserção no mercado de trabalho, adoção, vigilância condicional e em semiliberdade, etc.), não esquecendo o internamento dos menores em instituto médicopedagógicos, principalmente os considerados ‘anormais patológicos ou incorrigíveis, etc. Estas medidas de profilaxia e terapêutica social deviam estar em sintonia com a ação das tutorias de infância,
tribunais especiais criados com a LPI, evitando a exposição pública das crianças em julgamentos criminais e em tribunais comuns, bem como a eliminação da pena de prisão para os menores com idade
inferior aos 16 anos. Era normal no discurso de muitos pedagogos, criminalistas, juristas, médicos e
de outras áreas do saber, que a criança não poderia ser tratada como um adulto em miniatura, sobretudo a nível jurídico e/ou penal. P. Oliveira revelou uma perspetiva pedagógica (correcional) ‘avançada’ para a época, ao propor um tratamento diferenciado para as crianças delinquentes, vadias e
indisciplinadas com as abandonadas e ‘em perigo moral e, ainda com os adultos. Admitia a ‘correção’
dos menores, mas através de medidas médico-pedagógicas, assistenciais e educativas. Daí que o
Decreto de 27 de maio de 1911, ao criar as tutorias de infância, com os seus refúgios em anexo, mudou as designações das ‘Casas de Correção’ para ‘Escolas Industriais de Reforma’ ou simplesmente
‘Escolas de Reforma’. Deste modo, o País colocou-se ao lado dos países evoluídos no âmbito da proteção e prevenção da infância e juventude.
2.-A Seção de Instrução Geral ou Seção Preparatória em S. Domingos de Benfica
Já dissemos que a Seção Preparatória iniciou-se no extinto Colégio de S. José (de educação
religiosa de meninas), em S. Domingos de Benfica, dando aí entrada o primeiro grupo de menores,
em 20 de agosto de 1912, proveniente de Caxias, com dois empregados, a fim de iniciarem os trabalhos de limpeza, de conservação e remodelação do estabelecimento [1]. P.e Oliveira mandou reparar
os jardins, a casa e as esculturas (divindades mitológicas), contando com a colaboração do inspetor
municipal de jardins (Henrique Néri), que orientou a sua restituição integral e dos arvoredos envolventes e espaços recreativos. Nessa remodelação teve aconselhamento técnico, do arquiteto Francisco
Parente, criando-se salas para aulas, com frisos educativos, devidamente decoradas por pintores da
época (João Vaz, Bonvalot, Ávila, Benvindo Ceia e João da Silva) e espaços de leitura. Devido a problemas financeiros o plano de remodelação e adequação pedagógica viu-se afetado, chegando a ‘Secção’ a não ter uma organização definitiva, em pessoal e em recursos [2]. O maior problema da Seção
foi ter um corpo de professores-preceptores e pessoal vigilante permanente, devidamente preparado
para a pedagogia correcional de menores, o que era inviável sem dispêndio de verbas. Contudo o
mentor da LPI fez vários esforços e diligências, junto de amigos e responsáveis governamentais, para
adaptar o edifício, tendo contado com alguns alunos carpinteiros de Caxias, comandados pelo mestre
Manuel Joaquim Gama, conseguindo minimamente arranjar as instalações das aulas, dormitórios,
refeitório e demais espaços.
Em relação á parte educativa ou pedagógica, o P.e Oliveira, mesmo desfalcado de energias
devido ao seu estado de saúde, não podendo permanecer em Benfica, entregou a Seção a M. Lima
Barreto e, posteriormente ao professor Abílio Meireles, que não tinham, nem a mentalidade e visão
inovadora, nem as suas qualidades e competências pedagógicas, nem a capacidade de direção. Contudo, ambos os responsáveis ampararam com a sua comprovada vontade, dedicação e lúcida inteligência pedagógica a Seção, apesar das dificuldades económicas e de recursos humanos. Por algum
tempo alternou-se na direção outros funcionários aguardando que o edifício tivesse nova aplicação
pedagógica, al como desejava o P.e Oliveira, mas a sua morte prematura esvaneceu a transformação
esperada. Só o seu sucessor na Escola de Reforma de Lisboa, Augusto de Oliveira, conseguiu transferir essa seção para Caxias e instalando a Escola de Reforma de Lisboa para o sexo feminino.
O programa educativo programado pelo seu mentor tinha como grande objetivo a instrução
geral (elementar, complementar), tal como afirma Lima Barreto (1929: 67) que os “preparasse para a
vida real e os fizesse amar a profissão para que mostrassem vocação”. Tratava-se de uma formação
pessoal, social e para a vida orientada a aprender um ofício, segundo as suas aptidões, na Seção de
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Caxias. A educação dos sentidos (natural, espontânea), o acautelamento da sua evolução física, a sua
formação intelectual e moral, a valorização dos recursos pela aquisição de hábitos de trabalho, disciplinado e produtivo, e o desenvolvimento de destrezas manuais e do sentido da responsabilidade e da
consciência (pessoal, social) das possibilidades, constituíam as traves mestras da Seção em termos
pedagógicos. A ‘Seção’ baseava-se na tríade pedagógica: ‘Deus, Pátria e Trabalho’. Sempre aberto a
nova inovações e renovações pedagógicas, P.e Oliveira experimentou diversas sugestões pedagógicas
provenientes dos benefícios da ginástica pedagógica e formatura militar (corpo), da música (canto
coral, sinos, instrumentos musicais), das artes (decoração), da liturgia e leituras diversas (educação
moral e religiosa e cultural), das expressões (representação teatral, expressões plásticas e lúdicas),
etc. tudo excitava os sentido e a sensibilidade a inteligência e o despertar da vontade no internado,
ou seja, o seu entusiasmo para a ação.
Entre 1912-1914, uma teia de dificuldades, emperrou a implementação da ‘Secção’, que tinha
por objetivos fornecer aos menores, entrados na Escola Central de Reforma, uma instrução geral, uma
formação pessoal e profissional, numa autêntica pedagogia comunitária, de ação e ativa (P.e Oliveira,
1918). Após a revelação das aptidões da criança nessa ‘Secção’ (em Benfica), num processo de orientação pessoal e social, passaria para a ‘Secção Industrial e Agrícola’ (Caxias), de modo ali fazer a
aprendizagem de um ofício, segundo as tendências, capacidades e ‘gosto’ averiguadas (colaboração
com o Instituto de Orientação Profissional de Aurélio da Costa-Ferreira). Assim, as duas secções constituíam o sistema pedagógico de regeneração e formação pessoal e profissional dos menores, que
tinham como objetivos: habilitar as crianças portuguesas em tudo o que elas podiam e deviam ‘saber
fazer’, de acordo com os seus interesses e motivações (educação integral); e depois habilitá-las naquilo que cada uma delas pode melhor produzir, de acordo com a sua ‘vocação’ ou inclinação especial
(formação social e profissional). Tratava-se de tornar mais ‘aptos’ os menores para desempenharem
por si sós as necessidades importantes da vida, no sentido de Pestalozzi, Fröebel e Decroly: aprender
para a vida e da vida. P.e Oliveira (1923: 16) reconhece, que “a escola não é feita para a escola, mas
é feita para a vida”, integrando-se nos ideais da pedagogia contemporânea e do movimento da escola
ativa, com a exigência de aplicar os métodos e técnicas educativas mais adequadas.
Esta ‘Secção Preparatória’’ resolvia, em parte, o problema da ‘escolha da profissão’ dos menores, evitando que eles seguissem ofícios para os quais não tinham tendências nem interesse. Contudo,
ela não possuía um arsenal científico - pedagógico adequado, nem espaços e recursos suficientes,
nem condições de separação e tratamento educativo dos menores considerados ‘anormais patológicos’. P.e Oliveira (1918, 1923) incutiu no estabelecimento uma pedagogia prática comunitária, de
índole familiar, em que os alunos se ocupavam da vida doméstica e organizacional, num sistema de
(auto) disciplinar de responsabilidade mútua e coletiva: na limpeza e higiene da casa; na preparação
das refeições (refeitório); nos trabalhos agrícolas e de manutenção; na criação de animais; nos consertos do vestuário e calçado; na prestação de curativos e higiene, etc.
De todas as suas aplicações de saberes, de aproveitamento e tarefas comunitárias, os menores, davam provas mensais, perante um ‘júri’, que integrava os próprios familiares, que conheciam a
sua evolução socioeducativa e comportamental. Por exemplo, a prova de preparação da comida consistia na entrega da cozinha, no dia das visitas ao menor (familiares), que o cozinheiro julgasse instruído. Rodeado pelos companheiros ajudantes, futuros examinadores, o menor confecionava toda a
comida diária, sem a intervenção de ninguém. A refeição principal servia-se na presença dos familiares ou tutores que, depois de a verem cozinhar, a provavam, emitindo a sua opinião. Em geral, eram
unânimes na aprovação dos examinadores. Este sistema organizacional avaliativo era extensivo aos
exames de limpeza e arranjo da casa, aos curativos, etc. Não se tratava de encaminhar os menores
para cozinheiros, enfermeiros, pastores ou criadores de gado, mas sim torná-los ‘Aptos’ para a vida,
numa pedagogia formativa para a vida (perspetiva pestalozziana). Potencializava-se o espírito comunitário, os valores sociais, a confiança mutua (autoestima) e o sentido da responsabilidade nas atividades, pondo em prática as suas aptidões.
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Os professores-preceptores da Seção seguiam o referido nos artigos n.º 144º a 178º, da LPI,
sendo habilitados com o curso das Escolas Normais, admitidos por provas públicas e progredindo de
seção segundo os anos de bom serviço (seis anos). Tinham a seu cargo 35 menores, convivendo com
eles, fazendo cumprindo o sistema disciplinar e exercendo as funções de ‘tutores’, promovendo-lhes
as capacidades necessárias à sua formação. Foram professores-preceptores com prestígio na Seção,
Raúl Portela Santos, Abílio Meireles, Frederico Caldeira, João Gomes de Oliveira, Inácio Duarte da
Fonseca, Henrique Néri, etc. Eram educadores sociais devido às suas diversificadas funções, pois jogavam e trabalhavam com os menores, partilhavam das suas vivências formativas, incutindo-lhes os
valores do trabalho e sentido de responsabilidade. Encarregados da instrução escolar (ensino primário
e elementar) acompanhavam as outras áreas de formação: física (ginástica pedagógica, higiene, jogos
educativos e lúdicos, natação e exercícios militares); artística (música, canto coral, desenho, modelação, expressões plásticas); manual (exercícios de barro, ferro, cartão, madeira, trabalhos de jardinagem e horticultura); aprendizagem não formal (visitas a museus, fábricas, monumentos e património
natural, acampamentos, excursões, ‘lição de coisas’); comunitária/familiar (aprendizagem de trabalhos
de economia doméstica, valores morais, sociais e cívicos). Muitas atividades realizavam-se ao ar livre
de modo a proporcionar uma educação para a saúde nos internados. A educação higiénica, curativa e
de enfermagem era entregue aos enfermeiros do Instituto dos Pupilos do Exército.
No que diz respeito à orientação pedagógica os menores eram experimentados em lugares de
confiança, gerando-lhes mecanismos de responsabilidade, confiança e tomada de decisão, como por
exemplo, encarregados de compras e dos gastos de manutenção (gestão), serviços de administração,
porteiros, etc. realizavam visitas a vários estabelecimentos escolares e culturais, realizavam acampamentos e excursões ao campo, praticavam desporto, ginástica e natação (no lago do jardim), organizavam festas de animação socioculturais (‘Festa da Árvore’), récitas de poesia, plantavam árvores com
os familiares, etc.
Uma das atividades efetuadas foi a elaboração de um folheto informativo, no âmbito dos objetivos que estabeleceu Freinet, designado ‘O Principiante’ (Abril a Setembro de 1913), que foi elogiado
por várias individualidades públicas, por exemplo, do capitão de engenharia António Augusto de Figueiredo, diretor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e Terra e Mar (ofício n.º 83, de 9 de
Maio de 1913), dirigido ao P.e Oliveira onde “(…) Agradecendo gratíssimo as penhorantes finezas de

V. Ex.ª, cumpre-me, abusando da benévola simpatia que V. Ex.ª dispensa ao Instituto da minha direção, solicitar-lhe a remessa em triplicado dos números publicados de ‘O Principiante’, sendo um
exemplar para arquivar e os outros para distribuir pelas duas secções do Instituto: achei tam (sic)
curioso, tam interessante o exemplar recebido, que conto utilizar-me dele para exemplo e estímulo
dos meus alunos”.
O aluno ao terminar a instrução geral na Seção podia sair sob liberdade condicional (do ‘delegado de vigilância’, preceptor ou do curador de menores’), desde que fosse considerado regenerado e
não houvesse perigo (moral) de seguir uma profissão ou instrução especializada, mas sob a responsabilidade da família idónea ou dos tutores, para exercerem essas funções educativas. A maior parte
deles seguiam para a ‘Seção Profissional’.
Algumas ideias (In) Conclusivas
O P.e António de Oliveira (1867-1923), “pastor de almas rudes” e “preceptor de almas duras”,
como foi apelidado por Martins (1995: 60), exerceu uma ação reformadora nos serviços tutelares de
menores, introduzindo a componente educativa/pedagógica na correção dos menores, como motor da
regeneração e reeducação, dando início à “pedagogia dos marginalizados em Portugal” (Seixas, 1995:
24). Pelas suas ações na Casa de Detenção e Correção de Lisboa (Mónicas de 1899-1903) e/ou Escola
de Reforma (Caxias de 1903-1911), com a sua Seção Preparatória em Benfica (1912-1921), além das
suas publicações orientadas a consciencializar a sociedade para as questões da prevenção, proteção e
promoção desses coletivos de menores e de ajudar a elaborar a legislação do direito tutelar de meno-
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res podemos incluí-lo na História da Educação Social em Portugal (Martins, 2012a). Este pedagogo
social acreditava que só através da educação pelo trabalho (valor social), no sentido de Kerschensteiner, é possível a regeneração, através da preparação profissional (ofício). Segundo Duarte-Fonseca
(2005: 160), “no cerne do ideário de António de Oliveira estava a ideia de que o trabalho forma, não
reforma, sem ter qualquer efeito preventivo da delinquência”.
Após 1919, o P.e Oliveira sentiu que as suas ideias estavam a ser desprezadas e, como tal,
iniciou uma outra forma de luta a favor das gerações mais jovens, numa atitude em defesa dos menores delinquentes e marginalizados, baseada em folhetos, livros e outros documentos. Martins (2002:
72) afirma a este propósito que este grande educador social “inicia uma campanha de profilaxia social
e pedagógica em defesa dos menores nas suas situações problemáticas de abandono e desvio social”.
Como reformador provou que as tradicionais penas aplicadas aos menores delinquentes só agravavam
a sua conduta, levando-os à revolta, indisciplina e ações delitivas ou a procedimentos onde o grau de
delinquência se agravava (Gomes, 2001). Compreendeu que a educação era o pilar da regeneração
assumindo o desenvolvimento científico da pedagogia, psicologia e da antropologia e sociologia criminal. O seu objetivo principal era promover uma educação para a vida e pelo trabalho. A LPI foi considerada o virar da página para um novo conceito judicial, fundamentado na ciência penal, da
criminologia e na pedagogia moderna, consignando a componente pedagógica, fundamental à recuperação de jovens delinquentes. No entanto, não devemos esquecer-nos que esta reforma “redundou
em meras aspirações do legislador reformista, em vez de tornar-se uma realidade prática” (Martins,
2005: 841). Dirigiu instituições de reeducação de menores convertendo-as em casas de educação,
com processos pedagógicos inovadores de reeducação e reabilitação, já que a prisão ou cárcere, tal
como Foucault (2010: 219) era como “um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma

oficina sombrio”.
O Governo reconhece o seu trabalho e nomeia-o para várias comissões de serviço, entre elas a
reforma do Instituto de Educação e Trabalho (Odivelas), do Colégio Militar e a criação do Instituto dos
Pupilos do Exército, para além de elaborar projetos de lei de proteção à infância. Aquele paladino dos
menores compreende que só a profilaxia e terapêutica social, associado a uma pedagogia correcional
regeneradora e formativa poderia recuperar aqueles jovens. O seu empenho prático na proteção e reeducação de menores é enorme, de tal forma que converte aquela Casa de Correção numa escola visitada e admirada por muitas individualidades políticas, jurídicas, médicas, pedagógicas e sociais sendo
convidado pelo Governo provisório a elaborar a Lei de Proteção à Infância, de 27 de maio de 1911, que
inicia o direito tutelar de menores no País, mantendo-se vigente até á década de 70. Lamentavelmente,
o P.e Oliveira (1923: 53) não viu totalmente concretizado o seu projeto da ‘Escola ou Secção Preparatória’, unida á ‘Seção Profissional ou Técnica’, separando por idades os internados (seções), numa perspetiva de aprendizagem profissional, já que após 1921 aquela Seção passou para Caxias.
O P.e Oliveira, por alguns nomeado o ‘Pestalozzi’ ou o ‘S. João Bosco’ português, deixou uma
marca importante na proteção social e reeducação de menores, tendo despertado a opinião pública e
os governantes (monárquicos e republicanos), os especialistas de correção de menores, criminalistas,
pedagogistas, médicos (psiquiatras) e juristas, que era possível recuperar (moralmente) e formar
(ofício) muitos jovens, considerados como delinquentes, indisciplinados, vadios e marginalizados, em
jovens aptos e válidos para a vida da sociedade portuguesa. Para este Padre lamecense, cujo lema
pedagógico de reeducação era ‘Deus, Pátria e Trabalho’, a instrução primária, a educação moral e
religiosa, a educação musical, a ginástica pedagógica e a aprendizagem de um ofício constituíam as
bases no processo de recuperação do menor (P.e Oliveira, 1923: 16). No entanto, apesar de boas leis
faltaram na época os meios financeiros e humanos para aplicar essas novas medidas e, ainda, mudar
a opinião pública em relação à questão da delinquência infantil e juvenil.
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INTRODUÇÃO
A presente investigação tem como objeto o Seminário Episcopal da Conceição, primeira
instituição de ensino secundário da província de Mato Grosso/Brasil. Criado na segunda metade
do século XIX, através de ações da Igreja Católica e apoio do governo imperial, revestiu-se o
Seminário de um caráter híbrido, visto dedicar-se ao ensino secundário e em simultâneo à formação eclesiástica. Partindo da análise da inédita documentação localizada nos principais arquivos de Mato Grosso, procuramos estabelecer interligações entre o ensino secundário no império
brasileiro e na província de Mato Grosso, pontos que fundamentaram a análise do Seminário
Episcopal da Conceição, contribuindo decisivamente para a ampliação do conhecimento da História da Educação de Mato Grosso.

A IMPORTÂNCIA DAS FONTES DOCUMENTAIS
Da falta de informações a respeito desse estabelecimento nasceu o interesse pelo estudo do Seminário Episcopal da Conceição enquanto instituição religiosa que, por mais de duas
décadas, dominou o campo do ensino secundário mato-grossense.
Entendemos que é do olhar do historiador, do diálogo que este efetua com os documentos e da problemática formulada, que emerge a riqueza desta ou daquela documentação.
Em tal contexto, a riqueza ou a pobreza não se encontram apenas nas fontes, mas também no
movimento empreendido pelo pesquisador, pois não só nas linhas escritas se encontram as
mensagens. Muitas vezes estas estão silenciadas nas entrelinhas, na própria pontuação, ou ainda nas letras maiúsculas e minúsculas. Por outro lado, os documentos "oficiais", por si só, mantêm um profundo grau de homogeneidade, chegando mesmo a ser repetitivos e enfáticos. Para
que tenham significação, é necessário cotejá-los com outras séries documentais, ou mesmo
documentos avulsos que, isoladamente, pouco dizem, mas quando relacionados com outras
seriações mais completas, ganham corpo e estatuto. Dessa forma, os arquivos das importantes
instituições de pesquisa foram as maiores responsáveis pelo corpus documental do presente
trabalho.
Foi primordial percorrer o campo empírico, excelente manancial de inspiração. As fontes
coletadas junto ao Arquivo da Casa Barão de Melgaço (ACBM), foram, por outro lado, de um
inestimável valor para a investigação, onde pudemos consultar originais de quase toda a coleção dos principais periódicos da época. O manuseio dessa documentação, bem como do acervo
do Instituto de Pesquisa D. Aquino Corrêa (IPDAC), então sob a custódia da Casa Barão de
Melgaço e que abarca um volume documental expressivo concernente à trajetória dos clérigos
na província mato-grossense, constituíram-se como preciosos elementos no entendimento das
matérias relativas à instrução pública. Ali encontramos documentos de significativo valor para a
história do Seminário, nomeadamente o interessante Livro da Secretaria, através do qual pode
ser conhecido o cotidiano administrativo e pedagógico do estabelecimento, entre os anos de
1863 e 1865, fundamentais na estruturação inicial do Seminário. Ao lado dessa documentação
encontramos ainda obras didáticas, relações de alunos, mapas das matérias, etc.
Nos documentos eclesiásticos guardados no Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá
(ACMC), localizamos fontes de valor inestimável, tais como o Livro de Ata das Sessões da Congregação dos Lentes (1863-1866), o Relatório do Movimento do Seminário (1862), o Livro de
Registro dos discursos proferidos pelos Lentes (1858-1865) e ainda aqueles que foram considerados os mais importantes “tesouros”, o primeiro Estatuto do Seminário, datado de 1854, o de
1863 e o posterior, datado de 1865.
O Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), instituição que guarda, conserva e divulga
documentos produzidos pelos organismos públicos, desde o século XVIII até às últimas décadas
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do século XX, detém importante documentação, cronologicamente ordenada, armazenada em
latas, caixas e sob a forma de livros. Nesse acervo existem variadas fontes, desde os documentos eminentemente "oficiais", como relatórios de presidentes de província, de inspetores/diretores da instrução pública, correspondências diversas, pequenos processos, listagens de
material escolar e mapas esparsos referentes às escolas. Vale ainda salientar que esses documentos, muitas vezes olhados de viés por pesquisadores, ao contrário do que estes por vezes
concebem, são capazes de oferecer dados e referenciais que, muitas vezes, as fontes não oficiais jamais conseguiriam fornecer.
Salientamos ainda a importância do Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL), organismo que se revelou de grande utilidade, por nos possibilitar a consulta do seu importante
arquivo. Esse núcleo interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso guarda, conserva e divulga documentos produzidos durante os quase 200 anos de atuação da “Casa do Povo”. Nesse
acervo, a série das atas das sessões legislativas constituíram as fontes primaciais de consulta,
além da coleção completa da legislação que reúne. Em razoável estado de conservação, a documentação do século XIX encontra-se atualmente microfilmada e engloba uma relevante coleção de Leis e Decretos do maior interesse para pontuar o surgimento oficial de algumas
alterações substanciais no âmbito da instrução pública.
A reconstituição histórica desta Escola-Seminário, instituição privada e religiosa, de natureza educativa masculina, da forma como contribuiu para o desenvolvimento do ensino secundário e do significativo papel que desempenhou na formação de uma elite regional, foi o
fulcro do problema que procuramos investigar.
DESENVOLVIMENTO
O ensino secundário em Mato Grosso, até meados do século XIX, apresentava-se fragmentado, com algumas aulas avulsas espalhadas pela capital e por algumas cidades da província, tal como preconizavam as reformas pombalinas, sendo que grande parte delas se
mantiveram desativadas, ora por falta de professores, ora por falta de alunos.
Em 1828, essas aulas limitavam-se, de acordo com Marcílio (1963), a duas cadeiras de
Filosofia e de Latim, sendo que a partir desse ano, apesar de “quase nunca providas e quando
o estavam não funcionavam regularmente”, foram criadas novas cadeiras como as de Geometria, Gramática, Francês e Retórica (MARCILIO, 1963, p. 37).
Quase dez anos depois, em 1837, o então Presidente da Província de Mato Grosso, Antônio José da Silva, lançou a ideia da criação de um edifício único onde pudessem ser agrupadas todas as aulas secundárias da capital. Embora essa ideia não tenha sido executada,
segundo Marcílio (1975, p.37):

[…] Foi o primeiro ensaio, o mais remoto da história da instrução na
província, da centralização do ensino secundário, tentativa precursora
da criação de um estabelecimento à feição daqueles típicos liceus que
mais tarde se generalizariam por todo o país.
As aulas secundárias continuavam a ser ministradas sem qualquer articulação entre si e
até mesmo sem qualquer vinculação com o ensino primário, porém, os governantes – presidentes da província e deputados – não deixavam de insistir nessa direção. Assim, pela Lei nº 2, de
5 de julho de 1848, aprovava-se, pela Assembleia Legislativa Provincial a criação de um Liceu
que não chegou, naquela época, a materializar-se (LEVERGER, 1949, pp. 101-102).
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Em 1850, durante a gestão de João José Pedrosa da Costa Pimentel, foi implementado,
através da Resolução nº 5, de 12 de junho do citado ano, o que podemos considerar um protosistema de ensino público secundário:

Artº 1º - Enquanto se não põe em execução a Lei nº 2, de 5 de julho
de 1848, fica o governo autorizado a prover interinamente a cadeira
de Gramática de um professor da mesma, com o ordenado anual de
400$000 réis; e se este professor ensinar também a Língua Francesa
terá mais a gratificação de 200$000 réis.
Artº 2º - Fica do mesmo modo autorizado o governo a prover interinamente a cadeira de Filosofia Racional e Moral de um professor destas ciências com o ordenado anual de 500$000 réis, e se o mesmo
professor ensinar também Retórica terá mais a gratificação de
250$000 réis.
Art. 3º – Fica criada nesta capital uma cadeira de Teologia Dogmática
e Moral e o seu professor, que será nomeado pelo governo, sob a
proposta do Reverendo Bispo Diocesano, vencerá o ordenado de
700$000 réis.
Art. 4º – O governo, no Regulamento que der, marcará as obrigações
dos professores que nomear, na forma dos artigos antecedentes, e
para a nomeação dos mesmos poderá lançar mão de estrangeiros, na
1
falta de nacionais, ou no caso de maior aptidão daqueles [...] .
A materialização de um estabelecimento aglutinador das aulas secundárias na província
mato-grossense foi levada a cabo com a criação do Seminário Episcopal da Conceição em Cuiabá, através do Decreto Imperial nº 1.149, de 13 de abril de 1853. Este estabelecimento de natureza religiosa e voltado, primacialmente, para a formação clerical, até 1880, estabeleceu com
o governo provincial uma parceria de forma a acolher na sua estrutura curricular, disciplinas
que pudessem servir de preparatórias àqueles que desejassem ascender ao ensino superior e
que não se interessavam pelo sacerdócio. O início do funcionamento dessa instituição ocorreu
no ano de 1854, aquando da promulgação pelo Bispo diocesano, D. José Antônio dos Reis, dos
seus primeiros estatutos, ainda que oferecendo apenas a cadeira de Teologia Moral e Dogmática, criada pelo citado decreto, situação que se manteve por um período de quatro anos, vindo a
ser alterada em 1858 com a inclusão de novas cadeiras, não apenas de âmbito teológico, mas
também de nível secundário.
A ideia original da implantação de um Seminário em Cuiabá, ocorreu, no entanto, no
ano de 1829, quando o capuchinho Frei José Maria de Macerata, prelado e administrador da
jurisdição eclesiástica de Mato Grosso, iniciou a edificação de semelhante instituição que seria
erguida ao lado da Igreja de São Gonçalo, 2º distrito da capital, onde residia o frade e que hoje
integra o bairro do Porto. O trabalho pastoral a que se dedicava, as longas ausências a que se
obrigava em visita às vilas, arraiais e cidades, a incompreensão de que fora vítima na sua época, dominada por um exagerado zelo nativista e a avançada idade concorreram, além da falta
de recursos financeiros, para a não concretização de tal obra. Desse Seminário só ficaram os
alicerces e da criação do colégio, apenas o projeto.
Coube ao sucessor de Frei Macerata, o primeiro Bispo oficializado no cargo pela Regência, D. José Antônio dos Reis, a fundação e construção de um Seminário com uma abrangência
curricular que funcionou, inicialmente, oferecendo apenas algumas aulas de natureza teológica,
a que pelo Decreto Imperial nº 2.245, de 15 de setembro de 1858, foram adicionadas as de
Eloquência Sagrada, História Eclesiástica, Instituições Canônicas, Liturgia e Canto Gregoriano.
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Igualmente, mas no âmbito do ensino secundário propedêutico, foram acrescentadas as cadeiras de Latim, Francês, Filosofia e Retórica. Foi no ano de 1858 que, oficialmente, entrou em
funcionamento o Seminário Episcopal da Conceição.
A 7 de dezembro do citado ano, por ocasião do lançamento da pedra fundamental do
edifício, fez uso da palavra o Padre Ernesto Camilo Barreto, seu primeiro lente que, em discurso, assim proclamou as finalidades do primeiro estabelecimento de ensino secundário de Mato
Grosso:

[...] O dia de hoje, sim, elevando os nossos pensamentos a considerar
no objeto que nos chama em torno dos sagrados altares, fica e anuncia uma nova época de educação intelectual, moral e religiosa na província, não só aos Levitas destinados a balançarem nos turíbulos de
ouro o fumo do incenso e do benjoim que tem de ser ofertado por
vós, e pelos filhos de nossos filhos até as últimas gerações àquele que
é o autor de tudo criado, e à Maria, debaixo de cuja proteção se hão
já abrigado, como também a esta tenra e vigorosa mocidade que por
encanto verá surgir o futuro, das salas deste Estabelecimento, cujo
primeiro fundamento vistas agora lançar-se para fazer as delícias de
suas famílias, a glória desta Província, a honra de nosso País e a admiração dos estranhos, já pela ciência, já pela virtude, e já finalmente
pelos dotes que harmonicamente produzem estes germes poderosos
2
da educação cristã .
Concebendo como uma graça não somente divina, mas também humana, Padre Ernesto Camilo Barreto, apoiado nas diretrizes emanadas pelo governo imperial, louvou a ação dos
homens que, estimulados pelas forças divinas, tornaram possível a realização de um antigo sonho acalentado na província de Mato Grosso:

[…] Com a emancipação política do Império, o governo abriu para as
demais províncias, nossas irmãs, a liberdade de suas graças, repartiu
com elas a abundância das ciências humanas [...] e só nós ficamos
reduzidos a contemplar de longe essas glórias [...] A providência tardou, porém não faltou de equilibrar nossa sorte com a ventura de
nossos irmãos. A munificência e magnanimidade do governo de S.
Majestade o Imperador se inclinou para nós, que vivíamos como separados da comunhão brasileira, a ponto de se por em dúvida a nossa
conveniência em pertencer a este grande todo do Império de Santa
3
Cruz [...] .
Enaltecendo a ação da Igreja Católica, o Padre Ernesto Camilo Barreto reiterava que,
historicamente, ela fora a condutora do processo educacional brasileiro desde o período colonial. Assim sendo, incitava os ouvintes a louvar a ação do bispado de Cuiabá e as vantagens que
semelhante instituição lhes traria:

[…] Fortes pelas nossas convicções, lancemos os ombros a esta obra
que só o gênio católico podia conceber e executar, porque só assim,
senhores, aproximareis com mais presteza de vossos filhos, o pão da
inteligência, e lhes dareis sem os custos da saudade, ainda em verdes
anos, e sem perigo da perversão dessas primeiras impressões morais
e religiosas, que lhes fizestes beber no lar doméstico, uma instrução
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convenientemente preparatória para os cursos maiores, e coadjuvareis igualmente para que o venturo sacerdócio, instruído nas regras
4
dos deveres, se torne aquela porção digna […] .
Lançada a pedra fundamental, teve início a construção física do Seminário, não no local
escolhido anteriormente pelo Frei Macerata, mas sim ao lado da capela do Bom Despacho, no
bairro do Mundéu, ao lado da Santa Casa de Misericórdia. A edificação prolongou-se por mais
de duas décadas em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas na época.
Vale ressaltar que o Seminário Episcopal da Conceição não chegou a se constituir como
fator de democratização do ensino secundário pois, sendo o primário ministrado em dois níveis
(elementar e complementar), somente uma parcela ínfima, a elite, conseguia alçar esse segundo patamar. Isso fez com que o Seminário se assumisse como a instituição do mais elevado
nível de ensino até então existente na província de Mato Grosso, à qual chegavam apenas os
filhos das famílias abastadas, formados nas escolas primárias complementares. Destes, apenas
alguns prosseguiam nos estudos secundários, sendo que a maioria encerrava definitivamente os
estudos com a conclusão do primário.
Em meados de 1861, quase não havia na província aulas públicas de ensino secundário,
a não ser aquelas oferecidas pelo Seminário. No dizer do Presidente da Província, Herculano
Pena:

Além das aulas do Seminário, nenhuma outra de estudos secundários
ficou existindo na Província desde que a Lei nº 6, de 20 de junho de
1861, suprimindo as cadeiras de Latim, Francês e de Filosofia Racional
e Moral, estabelecidas nesta capital, declarou também suspenso, por
5
tempo indefinido, o provimento da de Latim da vila de Poconé .
Funcionou o Seminário, até 1865, como o estabelecimento eclesiástico de maior vulto
na província, dado que preparava jovens nos estudos de humanidades, sendo que muitos destes se matriculavam nas academias do Império e outros permaneciam na província, engajandose, na sua maioria, no funcionalismo público.
Com a invasão paraguaia (1865-1870) e também com a epidemia de varíola, ocorrida
na capital no ano de 1867, os ensinos secundários e primários ficaram profundamente prejudicados pela trágica circunstância.
Com o término do conflito armado, Mato Grosso voltou a ser interligado ao Estuário do
Rio da Prata, assim como com as províncias mais prósperas do Império, especialmente a Corte.
Essa hidrovia propiciou o desenvolvimento do comércio internacional, integrando a província de
Mato Grosso que permanecera, durante o tempo em que perdurou a guerra, praticamente isolada, ensejando uma redefinição da sua economia. Pelo extrativismo, passaram a ser exportadas erva-mate, ipecacuanha ou poaia e a borracha bruta, além de penas, crinas, chifres, couros
secos e charque. Dos mercados estrangeiros penetrava na província uma diversidade de produtos industrializados. Por outro lado, os antigos engenhos transformaram-se em usinas equipadas com máquinas a vapor. No seio dessa movimentação, entraram no cenário mato-grossense
não somente capital, mas sobretudo, um grande número de empresários, comerciantes e banqueiros que ali chegavam trazendo um novo ideário.
A partir dessas transformações ocorridas na economia, as ideias que da Corte e do estrangeiro chegavam a Mato Grosso, exigiam transformações no setor educacional, momento em
que se verificou um significativo aumento do número das escolas primárias ampliando e diversificando os seus níveis de atendimento, o que passou a impor a criação de uma instituição de
ensino secundário no interior da província.
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No ano de 1872, o então Presidente da Província, Francisco José Cardoso Júnior anunciava uma série de reformas no campo da instrução que, segundo a sua ótica, encontrava-se
em considerável atraso se comparada a outras províncias, especialmente ao Rio de Janeiro.
Preconizava ele, uma reforma radical da instrução pública, imprimindo-lhe princípios de liberdade, gratuidade e obrigatoriedade do ensino. Em seus planos, que consideramos, no contexto
mato-grossense avançados para a época, pode observar-se não somente um aumento das escolas de primeiras letras, mas também a intenção de se criar um Liceu que, sob a égide do governo provincial, pudesse colaborar para a ampliação do ensino. Além dessas medidas,
introduziu os ensinos noturno e carcerário, o primeiro com o propósito de assegurar à população adulta, que trabalhava durante o dia, a oportunidade de frequentar escolas.
A Reforma Cardoso Júnior, repleta de ideias até então inéditas, visto não terem sido
experimentadas até então na província, trouxe, incontestavelmente, apesar de frustrada em
parte, um novo estímulo ao ensino provincial. Segundo Siqueira (2000), “ela agiu vigorosamente, deixando, ao final de seu governo, fincados os marcos que norteariam o sistema instrucional
mato-grossense daí para frente (SIQUEIRA, 2000, p.101).
Sobre o ensino secundário público, anunciava Cardoso Júnior:

O ensino secundário se restringe às cadeiras mantidas no Seminário,
mas, logo que os cofres públicos o permitam, o governo criará um liceu de línguas e ciências preparatórias para os cursos superiores do
6
Império .
Durante o governo de José Miranda da Silva Reis, foi criada na província uma Escola
Normal com a finalidade de habilitar professores para o ensino primário. Consequentemente, as
cadeiras públicas do ensino secundário, instituídas pela Lei nº 4, de 16 de junho de 1868, nomeadamente, Geografia, História e Matemáticas Elementares, associadas a outras avulsas já
existentes no Seminário, foram daquele removidas em 1874, através da Lei nº 13, de 9 de julho, passando desde então a integrar o Curso iniciado naquela Escola, que passou assim a
cumprir, além do seu papel precípuo, o de preparar jovens para os cursos superiores do Império. A verdade é que o Seminário Episcopal da Conceição continuou a oferecer aulas de nível
secundário, tais como Latim, Francês, Filosofia e Retórica, responsabilizando-se, também, pela
formação de boa parte da elite masculina regional. Sob esse enfoque, assim se expressou o
Protonotário Apostólico Ernesto Camilo Barreto:

Foi também no Seminário Episcopal que iniciaram seus preparatórios
José Estêvão Corrêa, hoje lente de Matemáticas Elementares da Escola Normal, os Doutores José Antônio Murtinho, Joaquim Duarte Murtinho, Manuel Corsino Silvestre de Pinho e Azevedo, hoje lente da
cadeira de Filosofia do mesmo estabelecimento, e muitos outros que
será longo declinar. Foi ainda ali que ilustrou o seu espírito Luís Filipe
de Araújo, professor efetivo da Vila do Diamantino e, por sem dúvida,
um dos bons sacerdotes dessa nova cruzada que se levanta para der7
rubar as trevas da infância e regenerar a sociedade futura .
Foi somente a 3 de dezembro de 1879, durante o governo do Dr. João José Pedrosa,
sancionada a Lei nº 536, que criou o primeiro estabelecimento público verdadeiramente de ensino secundário – o Liceu de Línguas e Ciências – inaugurado oficialmente a 7 de março de
1880, sob a denominação de Liceu Cuiabano. Dispunha esse estabelecimento de ensino de dois
cursos: o Normal e o de Línguas e Ciências Preparatórias. O artigo 1º da referida lei, estabelecia que “o Liceu Cuiabano tem por fim não somente habilitar professores para o magistério pú-
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blico primário, mas preparar também aspirantes à matrícula nos cursos superiores do Impé8
rio” .
Integravam o plano de estudos do Liceu Cuiabano as cadeiras de Pedagogia e Métodos,
Gramática Portuguesa Filosófica e Literatura Nacional, Matemáticas Elementares (compreendendo Aritmética Aplicada, Álgebra até equação do 2º grau e Geometria Plana), Geografia e
História Universal, Inglês, Francês, Latim, Filosofia e Retórica. Essas cadeiras constituiam dois
cursos, sendo que no Curso Normal, direcionado para a preparação de professores, eram ministrados os conhecimentos das quatro primeiras cadeiras e no de Preparatórios, eram lecionadas
todas as disciplinas, exceto a de Pedagogia e de Métodos.
Segundo Siqueira (2000), o Liceu Cuiabano nascia, no final do século XIX, sob o signo
do Liberalismo e revestido de um tom laico e democratizante, pois tinha o propósito de oferecer
gratuitamente, o ensino secundário a todos os jovens da província, incluindo os poucos pobres
que conseguiam concluir o primário complementar.
A partir de 1880, o Seminário Episcopal da Conceição e o Liceu constituíam as duas escolas de ensino secundário da província de Mato Grosso e chegaram a disputar a escassa clientela desejosa de prosseguir os estudos. Esse fenômeno provocou, entre ambos, uma certa
disputa, haja visto terem funções análogas.
A Igreja, responsável pela administração e ensino do Seminário, deteve, até finais da
década de 70, o monopólio desse nível de instrução, recebendo dos cofres gerais as subvenções com as quais mantinha o estabelecimento. Essa ligação com o governo central proporcionou-lhe uma certa independência em relação às autoridades provinciais ligadas à instrução
pública e esteve na origem de inúmeros conflitos entre essas esferas de poder, intensificados
após a criação do Liceu Cuiabano, no final do ano de 1879.
Praticamente, até final da década de 70, o Seminário Episcopal da Conceição fornecia
ao governo provincial, para fins de colaboração ao relatório anual relativo à instrução pública,
algumas informações que pudessem compor, naquele documento, o quadro ânuo do ensino
secundário. Sem dúvida, a figura do Pe. Ernesto Camilo Barreto, como Inspetor Geral dos Estudos, contribuíu favoravelmente para que as relações entre o Estado e a Igreja fossem serenas
na província de Mato Grosso. Por outro lado, sendo responsável nos dois setores, naturalmente
beneficiava de uma informação conjunta. Ao afastar-se daquele cargo, que, após a Reforma
Maracajú, passou a ser designado de Diretor da Instrução, sendo desde então cometido a Dormevil dos Santos Malhado, médico e um dos principais estimuladores, senão mesmo o mentor,
da criação do primeiro estabelecimento público de ensino secundário, as tensões intensificaramse. Foi disso exemplo a recusa do Bispo Diocesano, à época, D. Carlos Luís D`Amour em fornecer ao Dr. Dormevil informações detalhadas sobre o funcionamento do Seminário. A resposta
do Bispo deixou então clara, alguma distância no relacionamento que a Igreja mantinha com o
Estado no que concerne ao campo educacional, alegadamente, por considerar que tais informações apenas seriam devidas ao governo geral ou provincial e jamais à Diretoria da Instrução
Pública.
Dada a reduzida expressão do número de alunos matriculados nas matérias teológicas e
não obstante ter formado poucos sacerdotes ao longo do seu funcionamento, o Seminário Episcopal da Conceição legou uma inegável contribuição social através das obras teológicas e latinas, escritas e publicadas pelos seus lentes – merecendo particular destaque a figura do Pe.
Ernesto Camilo Barreto – seja pelos ilustres cidadãos por ele formados, que se distinguiram nos
mais diversos setores da vida intelectual da província, sendo considerado um marco na história
da educação regional.
A instalação do Liceu Cuiabano, ocorrida em 1880, suscitou a redefinição do papel do
Seminário da Conceição que, nesse mesmo ano, inaugurou o seu internato. Desta forma, os
filhos das elites residentes no interior da província de Mato Grosso passaram a ter disponível
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um espaço de residência enquanto prosseguiam os seus estudos. Por outro lado, os cuiabanos
passaram, desde então, a ter acesso a duas opções distintas: o ensino secundário religioso e
aquele de carácter laico. Naturalmente, as famílias mais tradicionais e com fortes ligações à
Igreja, optaram por manter os seus filhos no Seminário. Assim, o Liceu – laico e cientifista – e o
Seminário – religioso e humanista – disputavam a rala clientela desejosa de cursar os estudos
secundários.
A presente análise, contemplou o período compreendido entre 1850 e 1880, porém, o
Seminário Episcopal da Conceição continuou o seu trabalho muito para além deste marco. Optamos por fornecer algumas pistas sobre a sua trajetória posterior, sendo que, após a morte de
D. José Antônio dos Reis, a sua direção ficou a cargo de D. Carlos Luiz D`Amour, a quem coube
a responsabilidade da conclusão das obras daquela instituição, ocorrida em 1882.
Já em 1890, assoberbado com inúmeros afazeres do Bispado, D. Carlos entregou a direção daquele estabelecimento aos Padres Lazaristas que garantiram o seu funcionamento até
ao ano de 1893, data em que se retiraram para o Rio de Janeiro. Em tal contexto, foi D. Carlos
que reassumiu a sua administração, tendo nomeado como Reitor o Pe. Bento Severiano da Luz,
ex-aluno do seminário, sendo que o corpo docente era na sua maioria leigo. Alguns anos mais
tarde, em 1895 e com a idade de 10 anos apenas, matriculou-se no Seminário aquele que viria
a ser o futuro Arcebisto de Cuiabá, D. Francisco de Aquino Corrêa, ilustre personagem que veio
a destacar-se nos mais diversos setores da sociedade, tendo sido um dos mentores da fundação da Academia Mato-grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e o primeiro cuiabano a pertencer à Academia Brasileira de Letras.
CONCLUSÃO
Com este estudo procuramos, na medida do possível, responder a questões relacionadas com as circunstâncias da criação desta instituição e com o seu processo evolutivo. A busca
de respostas levou, obviamente, ao aparecimento de outras, sendo que a natureza histórica da
investigação compele a que o conhecimento das fontes, só por si, nos permita outras leituras,
que, fruto da inventariação de novos acervos, poderá levar ainda à reformulação de algumas
das interrogações que justificaram o nosso trabalho.
A investigação sobre o Seminário Episcolpal da Conceição, permitiu-nos perceber, dada
a dificuldade de localização das diferentes fontes documentais, muitas delas em lamentável estado de conservação, a importância da reconstituição da sua trajetória, não apenas ao nível
material, mas também em termos pedagógicos. A tal atribuímos a necessidade que tivemos de
assumir, face à inexistência de trabalhos sobre esta temática, a árdua tarefa de remontar a sua
estrutura e discorrer sobre o funcionamento daquele estabelecimento, que foi o primeiro a ministrar o ensino secundário em Mato Grosso. Este trabalho preliminar serviu para que pudéssemos revelar o imenso aporte documental produzido pelo Seminário, assim como, esboçar os
seus momentos fundantes.
Permitimo-nos ainda concluir que os objetivos inicais foram amplamente alcançados,
dado que, com este trabalho, conseguimos não apenas dar maior visibilidade ao Seminário
Episcopal da Conceição, cuja história, importância e relevância carecia de maior divulgação,
tendo em conta o seu importante papel enquanto instituição educacional e clerical de maior
vulto na província de Mato Grosso em meados do século XIX, mas também dar o nosso contributo no sentido de localizar, organizar e sistematizar grande parte dos documentos relacionados com o Seminário e, dessa forma, tornar possível a sua disponibilização ao público.
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Seminário Episcopal da Conceição (Foto atual)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alves, G. L. (1993). O Pensamento Burguês no Seminário de Olinda (1800-1836). São Paulo:
Humanidades.
Leverger, A. (1949). Apontamentos cronológicos da Província de Mato Grosso. RIHGB, Rio de
Janeiro, v. 205, pp. 208-385.
Magalhães, J. P. (2004). Tecendo Nexos: história das instituições educativas. Bragança Paulista:
Editora Universitária São Francisco / CDAPH.
Marcílio, H. (1963). História do ensino em Mato Grosso. Cuiabá: SEC.
Nunes, M.T. (1962). Ensino secundário e sociedade brasileira. Rio de Janeiro: MEC.
Siqueira, E. M. (2000). Luzes e Sombras: modernidade e educação pública em Mato Grosso
(1870-1889). Cuiabá: INEP/COMPED/EdUFMT.

FONTES DOCUMENTAIS
Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá (ACMC):
Discurso proferido pelo Pe. Ernesto Camilo Barreto na solenidade de colocação da primeira pedra do edifício do Seminário Episcopal da Conceição, em 7 de dezembro de 1858 - Livro de registro dos discursos pronunciados no Seminário Episcopal da Conceição. Cx. 139, fls.1-2.
Arquivo Público de Mato Grosso (APMT):
Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Mato Grosso, Herculano Ferreira Pena, à
Assembleia Legislativa Provincial, em 3 de maio de 1862 – Relatórios.
Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Francisco José Cardoso Júnior, à Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso a 20 de agosto de 1871 – Relatórios.
Relatório apresentado pelo Inspetor Geral dos Estudos da Província de Mato Grosso, Pe. Ernesto Camilo Barreto, ao Presidente da Província, Hermes Ernesto da Fonseca, em 13 de abril de
1877 - Relatórios.

CD-ROM DE ATAS | 2593 | COLUBHE 2012

Lei Provincial nº 536 de 03/12/1879 – Coleção de Leis e Decretos Provinciais.
Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL):
Resolução nº 5 de 12/06/1850 - Coleção de Leis e Decretos Provinciais.

1

Resolução nº 5 de 12/06/1850. IMPL – Coleção de Leis e Decretos Provinciais.
Discurso proferido pelo Pe. Ernesto Camilo Barreto na solenidade de colocação da primeira
pedra do edifício do Seminário Episcopal da Conceição, em 7 de dezembro de 1858. ACMC –
Livro de registro dos discursos pronunciados no Seminário Episcopal da Conceição. Cx. 139,
fl.1,1v.
3
Ibidem, fl.1v.
4
Ibidem, fl.2v.
5
Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Mato Grosso, Herculano Ferreira Pena,
à Assembleia Legislativa Provincial, em 3 de maio de 1862. APMT – Relatórios.
6
Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Francisco José Cardoso Júnior à Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso a 20 de agosto de 1871. APMT – Relatórios.
7
Relatório apresentado pelo Inspetor Geral dos Estudos da Província de Mato Grosso, Pe. Ernesto Camilo Barreto, ao Presidente da Província, Hermes Ernesto da Fonseca, em 13 de abril
de 1877. APMT - Relatórios.
8
Lei Provincial nº 536 de 03/12/1879. APMT – Coleção de Leis e Decretos Provinciais.
2

CD-ROM DE ATAS | 2594 | COLUBHE 2012

ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO PAULO
NO SÉC. XIX: O FORMAR -SE DOUTOR,
O FAZER -SE INTELECTUAL, O TORNAR-SE POLÍTICO DO IMPÉRIO DO BRASIL
Ilka Miglio de MESQUITA
Universidade Tiradentes – Unit

PA L AV R A S- C H AV E

Bacharéis/doutores; Intelectuais; Políticos
ID: 1015

CD-ROM DE ATAS | 2595 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2596 | COLUBHE 2012

Pela busca da História percorremos caminhos e adentramos nas Ciências Sociais e Jurídicas, talvez com a pretensão de perder e reencontrar nas certezas e racionalidades que moveram o século XIX, essencialmente na Academia de Direito de São Paulo. Do objeto de
investigação, o formar-se doutor pelas teses produzidas e defendidas pelos bacharéis da Academia de Direito de São Paulo no século XIX, tendo como referência a educação que se desdobra em reflexões sobre escravismo e racismo, estamos neste envolvimento de busca de
respostas às questões que colocamos na pesquisa e para aquelas que surgem a cada movimento que produzimos. No caminho investigativo, em um dos nossos desdobramentos, começamos
a querer compreender como os bacharéis em Direito fazem a opção de se formarem doutores,
fazerem-se intelectuais e, contudo, tornarem-se políticos do Império do Brasil.
Para nós, o intelectual do século XIX é aquele que, a partir de seu lugar de formação,
trazem valores postos pelo iluminismo como liberdade, justiça, razão, verdade no intuito de
protagonizar projetos civilizatórios para a sociedade pelos ideais de modernidade. Embora nossos bacharéis tenham pouco recebido influencias das doutrinas jurídicas transmitidas no curso,
o lócus de formação foi essencial para a organização de associações acadêmicas, jornalismo
literário e político; participação nas artes do teatro, da poesia e da literatura; articulações político partidárias, entre outras. A vida acadêmica, pelas atividades extra-curriculares, pôde delinear
traços de formação intelectual nos bacharéis oitocentistas.
Francis Wolff (2006), em “Dilemas dos Intelectuais”, evidencia a definição de intelectual
e seu surgimento, citando o Caso Dreyfus do célebre artigo “J’acuse...!” de Émile Zola no
“L’Aurore”, e mostra-nos que:
(...) a palavra refere-se àqueles que, exercendo uma atividade intelectual, usam seu prestígio adquirido nessas atividades para intervir no
debate público e defender valores universais (justiça e verdade, em
particular); em outras palavras, o intelectual é aquele que transforma

uma autoridade intelectual em autoridade política em nome da autoridade moral. (WOLFF, 2006, p. 47)
Para esse autor, deve haver três condições para que haja intelectuais: “um certo tipo
de sujeito social, um certo tipo de objeto (o universal) e um certo espaço onde ele possa se
exprimir.” (WOLFF, 2006, p. 47). Assim, os bacharéis em Direito, buscam no tornar-se doutor a
sua diferenciação de tarefa pelo desenvolvimento social e cultural. Pela segunda condição, esses trazem ideais universais alimentados pela visão de mundo do iluminismo, ou seja, da consciência adquirida pelos ideais de modernidade. Como terceira condição, nossos doutores em
Ciências Jurídicas e Sociais ocupam um espaço político no Brasil oitocentista, trazendo para
dentro do espaço público o discurso da razão, da expressão de opiniões orientadas pela cultura
de política pública. Assim, nos esforçamos no sentido de pensar o intelectual e a educação e
compreender como esses se constituem em um tempo e espaço específico – a formação intelectual na Academia de Direito de São Paulo.
Contudo, este texto traz resultados preliminares do estudo que estamos desenvolvendo,
o qual tem o interesse de problematizar a educação no período pós-independência política e
construção do Estado nacional brasileiro. Notadamente pensar como os bacharéis em Direito
sistematizaram seus argumentos e reflexões atribuídos à educação escolar como lócus de construção do ideário da cultura nacional sob os signos da razão em prol da civilidade.
O século XIX protagonizou o projeto modernizador para a sociedade. É nos oitocentos
que o Estado deseja estabelecer a instrução elementar à população brasileira para promover os
princípios de um projeto civilizatório, de ideário iluminista, para que a maioria da população
composta de analfabetos fosse civilizada. Para Gondra,
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Os anos oitocentos foram, portanto, um tempo propositivo. Sobre o
que se queria superar, a incidência do discurso negativo, da crítica; e
sobre o que se queria constituir, discursos positivos, de projetos. E
iniciativas foram se sucedendo. (2004, p. 19-20)
No Projeto de Brasil oitocentista, pós-independência, a construção do Estado nacional
previa o processo de escolarização da sociedade para a sua própria afirmação, organização e
regulamentação. A abertura de escolas públicas e a sua regulamentação fazia parte da “necessidade de elaboração e realização de um amplo projeto civilizatório em amplas camadas da população brasileira, principalmente aquela mais pobre e despossuída de atributos, ditos
civilizados, da elite dominante.” (FARIA FILHO, 2009, p.21).
Na construção desse projeto civilizatório, a escolarização dos mais despossuídos teve
como objetivo cumprir o papel de homogeneização da cultura e de legitimação das diferenças
sociais. Nesse sentido, a organização e regulamentação da escolarização traziam consigo critério que permitia legitimar diferenças entre os vários grupos. Para compreender melhor a questão da educação no século XIX, Eric Hobsbawm mostra-nos que:
(...) a educação no século XIX tornou-se o mais conveniente e universal critério para determinar a estratificação social (...). A simples educação primária fatalmente classificava uma pessoa como membro das
classes inferiores. O critério mínimo para que alguém pudesse ter status de classe média reconhecido era a educação secundária (...). A
educação superior, exceto por certas formas de instrução estritamente vocacional, era sem dúvida um passaporte para a alta classe média
e outras elites. (2002, p. 301)
Seguindo os critérios de organização da escolarização como processo civilizatório, visando a formação do homem disciplinado e a manutenção da estratificação da sociedade, a
elite brasileira deveria legitimar sua posição na política e na sociedade. Nesse sentido, o ensino
superior tornou-se imperativo para a formação de lideranças políticas do Estado.
A criação dos cursos de Direito em São Paulo e Olinda (transferida para Recife em
1854), pela publicação da Lei Imperial de 11 de agosto de 1827, fez-se necessária para o jovem
Estado nacional carente de pessoas instruídas para a demanda dos seus quadros administrativos e políticos. Portanto, tratava-se de atender aos interesses do Estado e, contudo, fomentar o
culto à razão, pela formação do Bacharel em Direito dotado de retórica e conhecimento relevante para o processo de construção do Estado Nacional.
Com isso, o Bacharel em Direito, a partir de seus conhecimentos, poderia subsidiar a
construção do Estado nacional, criando aí uma figura intelectual que pudesse fazer parte dos
projetos de Brasil. Para tanto, a Academia de Direito de São Paulo tornou-se então um dos berços dos intelectuais da época. De acordo com Sérgio Adorno, em os Aprendizes do Poder, a
formação do bacharel em Direito seguiu a tendência liberal e o Estado erigiu-se pelas bases de
um estado de magistrados, parlamentares e funcionários de formação profissional jurídica.
(ADORNO, 1988, p. 78).
Ressaltamos que a nossa investigação tem dialogado com o Projeto de Pesquisa “Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de Brasil – séc. XIX e XX”, coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG) e pela Profa. Dra. Maria do Carmo
Xavier (PUC Minas), trazendo possibilidades teóricas sobre o lugar da intelectualidade brasileira
em relação à construção da esfera pública.
Na pesquisa referida, o grupo investigador parte do suposto que idéias, argumentos e
conceitos mobilizados pela intelectualidade brasileira ao elaborar projetos de Brasil, expressan-
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do dilemas e ambiguidades vividas pela sociedade brasileira, em face da urgência de se instaurar processos de universalização e totalização que deveriam servir como guia das sociedades
interessadas/envolvidas com o paradigma da modernidade. (FARIA FILHO & XAVIER, 2009)
Portanto, na investigação do “Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos
projetos de Brasil – séc. XIX e XX”:
(...) a localização do sujeito intelectual e seus deslocamentos no espaço social são tomados como elementos centrais na investigação.
São elementos de uma mesma operação. O sujeito e o espaço social
que ele ocupa são criados e recriados a todo o momento como resultado do percurso, das escolhas, das experiências vividas, das relações
estabelecidas e não seu ponto de partida. O itinerário intelectual não
é um dado pronto, a priori, ele é própria história e não a condição para seu desenrolar. (FARIA FILHO & XAVIER, 2009, p. 17)
Para nós, esse diálogo leva-nos a sistematizar e interrogar conceitos, argumentos e intencionalidades presentes em discursos e ações que atribuíram à educação escolar, como também à acadêmica, lócus de instância mediadora dos processos de construção da cultura
nacional e racionalização de manifestações culturais diversificadas.
Portanto, interessa-nos pensar como as Ciências Jurídicas e Sociais, ou seja, o Curso de
Direito foi institucionalizado e estruturado na Academia de São Paulo? Por que alguns dos bacharéis optaram por tornarem-se doutores? Como se tornam intelectuais? O que formam esses
sujeitos como políticos? Quais temas, problemas orientaram a produção das teses produzidas/defendidas pelos bacharéis em Direito? Em que medida operaram as relações entre ciência
e ação política no Império?
Assim, definimos que o recorte temporal e o universo de investigação parte, primeiramente, do estudo sobre a própria Academia de Direito de São Paulo, fundada em 1827, para a
análise das teses produzidas e defendidas pelos bacharéis até 1889, ano da Proclamação da
República.
Memórias...
Trazer algumas das memórias da Faculdade de Direito do Largo São Francisco faz nos
pensar no movimento próprio da memória, isto é trazer à tona um passado que “continua vivo
e atual e, portanto, muito mais do que reencontrado, ele é retomado, recriado, reatualizado”
(SEIXAS, 2001, p. 49). Nesse sentido, ao retomar e recriar um determinado real, a memória
estabelece um movimento de introduzir o passado no presente, sempre atualizando o passado,
mas não necessariamente modificando-o. O tempo passado trazido à tona, ao tempo presente,
tem função prospectiva e projetiva de lançar-se ao futuro. Portanto, a ação inscrita no movimento da memória traz em si uma dimensão prática e interessada em agir e não simplesmente
de conhecer e entender o passado. “A memória age ‘tecendo’ fios entre os seres, os lugares, os
acontecimentos [...], mais do que recuperando-os, resgatando-os ou descrevendo-os como ‘realmente’ aconteceram”. (SEIXAS, 2001, p. 51)
Pela reflexão, cabe-nos agora tecer memórias da Faculdade de Direito de São Paulo.
Então, a academia é projetada a partir da proposta da Assembléia Constituinte de 1823, correspondente com a necessidade de formação de quadros intelectuais para o Estado Imperial. Outros argumentos foram construídos para a instalação da Academia em São Paulo: facilidade dos
jovens brasileiros do sul, de Minas e do próprio interior paulista ter acesso à formação jurídica;
a salubridade e amenidade climática de São Paulo poderiam contribuir, com seu ar frio, para
beneficiar a manutenção dos livros e o próprio desenvolvimento intelectual dos estudantes; a
abundância de víveres baratos pela proximidade do Porto de Santos; e, contudo, por se tratar
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de uma cidade sem grandes atrações, deveria ser o lugar ideal para os moços acadêmicos estudarem sem perturbações boêmias. (VAMPRÉ, 1977)
E assim, foi fundada a academia de São Paulo em 11 de agosto de 1827, no velho convento de São Francisco, e no dia primeiro de março de 1828 foi proferida a aula inaugural. O
curso tinha a duração de cinco anos com duas cadeiras para cada ano e a idade mínima dos
estudantes iniciantes nos cursos jurídicos era de 15 anos completos, desde que fossem aprovados em Gramática Latina, Retórica, Língua Francesa, Filosofia Racional e Moral, Geometria e,
com o passar dos anos foram incluídas para o ingresso história, geografia e língua inglesa. Para
a preparação desse ingresso, o governo criara o Curso Anexo à Faculdade, substituído em 1893
pelo Ginásio do Estado. Porém, nos primeiros cinco anos de academia foram permitidos aos
estudantes ingressarem sem os exames de Aritmética e Geometria.
O curso de Direito abrangeu as cadeiras: o primeiro ano trouxera Direito Natural e Direito Público, Análise da Constituição do Império, Direito das Gentes e Diplomacia; o segundo, a
continuação das cadeiras do ano anterior, acrescentado do Direito Público Eclesiástico; o terceiro ano, na primeira cadeira o Direito Pátrio Civil e na segunda o Direito Pátrio Criminal, com
teoria do Processo Criminal; o quarto ano, na primeira cadeira a continuação do Direito Pátrio
Civil e na segunda com Direito Mercantil e Marítimo; no quinto e último ano, a primeira cadeira
contou com os estudos de Economia Política e a segunda com a Teoria e Prática do Processo
adotado pelo Império.
Para Sérgio Adorno, por influência do jus-naturalismo, a estrutura curricular exposta
acima:
(...) testemunha o modo ambíguo pelo qual se acreditava, àquela
época, superar o passado imediatamente colonial, formando, através
do ensino jurídico, uma elite intelectual aberta à modernidade. Porém,
ao mesmo tempo em que procurava conferir amplo reconhecimento
ao papel desempenhado pelas ciências políticas e sociais na formação
de ‘homens hábeis para serem um dia sábios magistrados e peritos
advogados de que tanto se carece’ e ‘dignos deputados e senadores
para ocuparem os lugares diplomáticos e mais empregos do Estado’
(...), a estrutura curricular insistia em arcaicas noções de Direito Público Eclesiástico para ponderar as relações entre Igreja e Estado,
chegando mesmo a se apoiar em princípios que se supunham universais e imutáveis. (1988, p. 95-6)
Para esse autor, a inovação curricular era garantida pela inclusão da cadeira de Economia Política no quinto ano, que até mesmo a França ainda não havia feito tal inovação de acordo com os estudos do historiador inglês Eric Hobsbawn. Vale ressaltar que a apresentação da
estrutura curricular da Faculdade de Direito apresentava “orientações filosóficas e idéias jurídicas conflitantes”. (ADORNO, 1988, p. 96)
Para assumir as determinadas cadeiras do componente de disciplinas curricular nove
lentes proprietários deveriam ser nomeados, complementado com cinco substitutos que também poderiam acumular a função com o cargo de secretário. Só poderiam ser lentes da Academia de São Paulo aquele que tivesse adquirido o grau de doutor. Pela reforma de 1853, os
lentes substitutos só poderiam tomar posse do cargo via defesa de teses, seguida de dissertação escrita sobre um tema apresentado à Congregação. A partir dessa reforma foi instituída
também a obrigatoriedade, por um dos professores, da escrita anual da Memória Histórica da
Faculdade, consideradas verdadeiras crônicas acadêmicas pelas quais eram abordados fatos
ocorridos e doutrinas proferidas durante aquele ano letivo.
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Se não existissem compêndios relativos às doutrinas a serem ensinadas, os lentes responsáveis pela cadeira deveriam escrevê-los desde que não fossem evidenciados nenhuma
oposição ao sistema. Para tanto, esses deveriam ser submetidos à aprovação, primeiramente
pelos membros da congregação e após pela Assembléia Geral, seguidos de impressão e distribuição pelo Governo. Essa fiscalização e controle sobre a elaboração dos compêndios não deixou de gerar “conflitos entre o governo, a congregação e os lentes”. (ADORNO, 1988, p. 151)
Embora tais medidas possam parecer que o Estado Brasileiro exercia forte controle sobre o que deveria ser ensinado aos estudantes, os estudos empíricos de Sérgio Adorno (1988)
evidenciaram que:
A despeito de todas as possibilidades que se ofereciam à ação governamental, os controles burocráticos sobre a administração do processo de ensino-aprendizagem nunca foram, efetivamente, eficazes e
tampouco feriram a autonomia das práticas acadêmicas. Se, formalmente, os estatutos limitavam e subordinavam a atuação do corpo
acadêmico ao Estado patrimonial brasileiro, na prática, a estrutura didática e administrativa se desenvolveu ao sabor das relações sociais
dominantes no interior da academia. Era a congregação o órgão que,
em última instância, detinha o controle e as decisões sobre o cotidiano acadêmico e que interpretava, segundo seus interesses, as normas
e regras instituídas pelo governo. De fato, durante quase todo o curso
do século XIX, a principal característica do ensino jurídico no Império
foi o conflito entre a academia ‘real’ e a academia ‘formal’. (1988, p.
153-4)
E nessa academia formal verificou-se inúmeros problemas para a ação do currículo acadêmico, tornando real a prática de aulas lidas e ausência constante de professores. Muitas cadeiras ficavam vagas durante quase todo o ano letivo pela falta de seus lentes proprietários,
que deixavam a docência para ocuparem cargos administrativos do Império. Além de causar
danos na formação dos estudantes, parecia que esses deveriam tomar-se de um grau de independência e tornarem-se autodidatas para conseguir completar os seus estudos. Por sua vez, o
Pátio das Arcadas, também chamado de Gerais, tornou-se o lugar preferido pelos alunos, que
ali se reuniam para recitar poesias, falar sobre os problemas políticos e, contudo, fazê-lo a verdadeira alma da academia.
Em relação à vida estudantil, embora muitos reclamavam pelos versos da vida parca
que levavam, ressaltamos que São Paulo foi modificada a partir da fundação da Faculdade de
Direito, intensificada pelas atividades culturais fomentadas pelos alunos. Estes dedicaram à
produção de jornais e revistas, introduzindo uma imprensa acadêmica dotada de artigos sobre
literatura, política e direito e puseram em evidência a irreverência estudantil. Muitos artigos tinham forte conotação política de ideário liberal, em defesa da Abolição da Escravatura e mais
tarde da construção da república do Brasil. Para Sérgio Adorno:
Muito mais do que uma simples escola de transmissão de ciência, a
Academia de Direito de São Paulo foi uma verdadeira escola de costumes. Humanizou o embrutecido estudante proveniente do campo;
civilizou os hábitos enraizados num passado imediatamente colonial;
disciplinou o pensamento no sentido de permitir pensar a coisa política como atividade dirigida por critérios intelectuais; enfim, moralizou
o universo da política ao formar uma intelligentzia capaz de se pôr à
frente dos negócios públicos e de ocupar os principais postos diretivos
do Estado. (1988, p. 155)
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Podiam os estudos jurídicos não ser os preferidos dos alunos, mas a poesia, a literatura, o jornalismo, as associações acadêmicas e a disseminação de sociedades secretas ganharam
destaque na vida dos estudantes de Direito de São Paulo, fazendo das Arcadas do Império o
lugar de formação intelectual do país.
Pelo movimento da memória, a Academia de Direito de São Paulo foi escrita pelas muitas mãos que passaram por lá: poetas, literatos, jornalistas, políticos, mestres... São muitas e
férteis rememorações urdidas e estampadas pelas palavras escritas nos periódicos, nos jornais,
nos romances, nas poesias, nas “Memórias da Faculdade de Direito de São Paulo”.
Formar-se doutor... fazer-se intelectual...
No equilíbrio da razão e da justiça, o julgamento que se procede pelo rito de passagem
para adquirir o título de doutor, invoca-se, talvez, a Têmis – deusa dos juramentos, perante os
julgadores, professores doutores em Direito da Academia de São Paulo. Para mais um e importante exercício de retórica os jovens bacharéis, depois de competente formatura, apresentavam
suas teses para a Congregação no intuito de serem aprovadas por todos os Professores da Faculdade, defendidas e serem agraciados pelo grau de doutor.
Nos cinco anos de estudos os estudantes de Ciências jurídicas e Sociais deveriam passar por exames dos quais previam argüições de pontos escolhidos dentre as doutrinas de todas
as cadeiras, constituindo-se de teses mais importantes. Para a prática do gosto pela escrita e o
progresso do conhecimento, os estudantes do quinto ano deveriam produzir dissertações em
Português que seriam conferidas pelos examinadores e seguidas de suas devidas argumentações pelos estudantes.
Para Vampré os exames eram rigorosos e “O ponto tirado na véspera, permitia atos
mais brilhantes, e as dissertações no quinto ano revestiam as últimas provas de extraordinária
importância.” (1977, p. 35).
Entre aqueles estudantes do quinto ano, após receber o grau de bacharel e se fosse o
caso de merecimento, poderiam então produzir e defender teses. Nos Estatutos do Visconde de
Cachoeira, que passaram a regular os Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais já previam a defesa
de teses e consequente titulação de doutor. Em seu capítulo XIII – Do grau de Doutor lê-se:
1º. Se algum estudante jurista quiser tomar o grau de Doutor, depois
de feita a competente formatura, e tendo merecido a aprovação
nemine discrepante, circunstância esta essencial, defenderá publicamente várias teses escolhidas entre as matérias que aprendeu no
Curso Jurídico, as quais serão primeiro apresentadas em Congregação, e deverão ser aprovadas por todos os Professores. O Diretor e os
Lentes em geral assistirão a este ato, e argumentarão em qualquer
das teses que escolherem. Depois disto, assentando a Faculdade, pelo
juízo que fizer do ato, que o estudante merece a graduação de Doutor, lhe será conferida sem mais outro exame, pelo Lente que se reputar o primeiro, lavrando-se disto o competente termo em livro
separado, e se passará a respectiva carta.
2º. As cartas, tanto do Doutores como dos Bacharéis formados, serão
passadas em nome do Diretor, e por ele assinadas, e levarão um selo
próprio, que lhe será posto por ordem do Professor, que houver dado
o grau. (BRASIL, 1977, p. 618)
Spencer Vampré, autor de “Memórias para a História da Academia de São Paulo”, obra
datada de 1924, chama-nos a atenção que embora adquirir o grau de doutor não requereria
grandes apertos como se faz hoje. No entanto, muitos não submetiam ao rito de passagem pa-
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ra aquisição do título “que veio perder o prestígio pela raridade com que se confere”. (1977, p.
35). Para esse autor:
Fora preferível que a maior parte dos formandos nas Faculdades de
Direito, à semelhança do que acontece nas de Medicina defendessem
teses, e fossem realmente doutores, a atribuir-se prodigamente este
tratamento até aos menos rábulas, como hoje ocorre. (VAMPRÉ,
1977, p. 35).
Os estudantes de Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) “eram
obrigados a defender ao término do curso superior para terem direito à obtenção do título de
doutor.” Assim, todos os formandos pelo ritual da defesa, no momento de passagem, revestido
pela qualidade de acadêmico, apresentando-se diante das autoridades e em sessão pública para
validar as competências adquiridas dos anos de estudo. (GONDRA, 2004, p. 108). É importante,
portanto, estabelecer a distinção entre a obtenção do título de doutor em Medicina e Direito.
Enquanto todos os médicos deveriam validar o título de doutor pela apresentação e defesa de
tese, os bacharéis em Direito só poderiam apresentar teses se fossem aprovados previamente
pela congregação, sob análise de sua vida acadêmica, portanto com aprovação nemine discrepante.
Tornar-se doutor em Ciências Jurídicas e Sociais nos oitocentos não significou uma prática como na Medicina para a atuação do ofício, mas uma escolha feita por poucos que foram
aprovados pela condição posta ou optaram pelo rito de passagem no sentido de exercer a docência universitária, já que o doutoramento tratava-se de exigência sine qua non para o ingresso na carreira. Para Sérgio Adorno, em “Os aprendizes do Poder”, a baixa frequência com que
se distribuía a titulação e entre aqueles que optaram pela docência universitária pode ser relacionada a um certo desprestígio da carreira de professor no ensino superior de Direito. (ADORNO, 1988, p. 137-138).
Evidenciamos em “A Academia de São Paulo: tradições e reminiscências” de Almeida
Nogueira que no período de 1831 a 1889 formaram 2.642 bacharéis, sendo que deste número
apenas 109 formaram-se doutores e destes 36 foram professores da Faculdade de Direito de
São Paulo. (1977, livro 3, p. 143-148).
No quadro abaixo identificamos os bacharéis que defenderam teses e receberam o grau
de doutor e entre estes aqueles que fizeram também a opção pela docência no ensino superior.
QUADRO 1:
Bacharéis que receberam o grau de doutor pela Faculdade de Direito de São Paulo no
período de 1833 a 1888
Ano do doutoramento

Doutores em Ciências Jurídicas e Sociais

Lente da Faculdade
de Direito de São
Paulo

1833

•
•
•

Manoel Dias de Toledo
Manoel Joaquim do Amaral Gurgel
Vicente Pires da Mota

1834-70
1833-58
1834-60

Anacleto José Ribeiro Coutinho
Francisco José Ferreira Batista
Francisco de Assis Monte Carmelo
Manuel Libanio Pereira de Castro
Miguel Arranjo Ribeiro de Castro Camargo
José Inácio Silveira da Mota
Francisco Antonio de Araujo

1834-59
1834-5

1834

•
•
•
•
•
•
•
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1834-56

1835

1836

1838

1839

1840
1843
1846
1849
1851
1852
1856

1857
1858

1859

1860

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rafael de Araujo Ribeiro
Joaquim José Pacheco
Marcelino José da Ribeira Silva
Francisco Bernardino Ribeiro
Joaquim Inácio Ramalho
João Crispiniano Soares
José Joaquim de Siqueira
Cipriano José Lisboa
José Tomaz de Aquino
Gabriel José Rodrigues dos Santos
Ildefonso Xavier Ferreira
Joaquim José Ribeiro Guimarães
João da Silva Carrão
Luiz Pedreira de Couto Ferraz
Francisco Maria de Souza Furtado de
Mendonça
Joaquim Antonio Pinto Junior
Antonio Joaquim Ribas
José Antonio Pimenta Bueno
Eduardo Olimpio Machado
Agostinho Marques Perdigão Malheiros
Olegário Herculano de Aquino e Castro
Francisco Maria Velho da Veiga
Francisco Justino Gonçalves de Andrade
João Dabney de Avelar Brotero
Martim Francisco Ribeiro de Andrada
João Teodoro Xavier
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
Antonio Ferreira Viana
Domingos de Andrade Figueira
Clemente Falcão de Souza Filho
João Batista Pereira
José Maria Corrêa de Sá e Benevides
José Maria da Câmara Leal
Tito Augusto Pereira de Matos
Mamede José Gomes da Silva
Hygino Alves de Abreu e Silva
Aureliano Cândido Tavares Bastos
Vicente Mamede de Freitas
Baltazar da Silva Carneiro
Manuel Antonio Duarte de Azevedo
José Carlos de Oliva Maia
Luiz Joaquim Duque Estrada Teixeira
Paulo Antonio do Vale
José Vieira Couto de Magalhães
Américo Brasiliense de Almeida Melo
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1835-7
1836-83
1836-71

1854-58

1845-81
1839-68
1839-82

1854-70

1859-90
1856-59
1854-86
1860-78
1859-90

1860-87
1865-90

1882-1908
1862-81

1882-96

1862

1863
1865
1866
1867

1869

1870
1871
1872
1873
1874

1875

1876

1877

1878
1879
1880

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joaquim de Almeida Leite Morais
Ernesto Ferreira França
Emilio Valentim Barrios
Rodrigo Otávio de Oliveira Menezes
Francisco Gomes dos Santos Lopes
José Joaquim de Almeida Reis
José Joaquim Vieira de Carvalho
José da Silva Costa
Egídio Barbosa de Oliveira Itaqui
João Jacinto Gonçalves de Andrade
Joaquim Augusto de Camargo
Francisco Antonio Dutra Rodrigues
Emidio Joaquim dos Santos
Ezequiel de Paula Ramos
Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra
Antonio Cândido da Cunha Leitão
Carlos Leôncio da Silva Carvalho
José Rubino de Oliveira
Antônio Ferreira França
José Julio de Albuquerque Barros
Afonso Augusto Moreira Pena
José Pereira Terra Júnior
Vitorino Caetano de Brito
Benedito Cordeiro dos Campos Valadares
João de Souza Reis
José Luiz de Almeida Nogueira
João Pereira Monteiro Júnior
Genuino Firmino Vidal Capistrano
Brasílio Augusto Machado de Oliveira
Julio Cesar de Morais Carneiro
João Evangelista Sayão de Bulhões Carvalho
Romualdo de Andrade Baena
Antonio Dino da Costa Bueno
Antonio Augusto de Bulhões Jardim
Antonio Januário Pinto Ferraz
Antonio Tiburcio Figueira
Frederico José Cardoso de Araujo Abranches
José Maria Leitão da Cunha
Pedro Vicente de Azevedo
Luiz Lopes Batista dos Anjos Júnior
Vicente Ferrer de Barros Vanderley
Antônio Caio da Silva Prado
Fernando Mendes de Almeida
João Manuel Carlos de Gusmão
João Mendes de Almeida Júnior
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1873-95
1861-77

1871-73
1874-97

1865-90
1875-82
1872-88

1870-1901
1880-91

?
1882-1904
1883-1890

1883-1912

José Antonio Pedreira de Magalhães Castro
• Manuel Joaquim da Silva Filho
• Severino de Freitas Prestes
• Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior
• Antônio Luiz dos Santos Wernerck
• Joaquim de Almeida Leite Morais Júnior
• Jesuino Ubaldo Cardoso de Melo
• Abelardo Saturnino Teixeira de Melo
• Pedro Augusto Carneiro Lessa
ALMEIDA NOGUEIRA, 1977; VAMPRÉ, 1977
•

1881
1883
1887
1888
Fonte:

O primeiro a receber o título de doutor de borla e capelo, em 1833, foi Manuel Dias de
Toledo, bacharel pertencente à turma de 1828. Manuel Dias de Toledo foi lente da Academia de
Direito de São Paulo durante o período de 1834 a 1870 e produziu “Lições Acadêmicas sobre
Artigos do Código Civil” e “Anotações aos Elementos do Processo Civil do tenente-coronel Toledo Rendon”, embora fosse lente titular da cadeira de Direito Criminal. Para Sérgio Adorno esta
questão da incipiente divisão de trabalho para com o processo de produção de conhecimento
pode ser explicada pelo pouco interesse dos doutores professores em se dedicarem à atividade
didático-intelectual, ou seja não foram grandes doutrinadores jurídicos. Por outro lado, a Academia de Direito de São Paulo fora o “celeiro de parcela expressiva da inteligência brasileira e
dos principais dirigentes políticos dessa sociedade.” (ADORNO, 1988, p.134- 135)
Pelas memórias da academia de Direito de São Paulo foi possível evidenciar que muitos
dos bacharéis optaram pelo doutoramento muito pelo significado que trazia a titulação para
outras atividades intelectuais e políticas no Império, tendo em vista à significativa carreira profissional de muitos deles que se notabilizaram na vida pública como presidentes de província,
ministros, conselheiros, deputados, senadores... Destacaram-se também como intelectuais ligados tanto ao jornalismo, à literatura, ou à própria docência na Academia de Direito de São Paulo.
Segundo Sérgio Adorno:
Revestidas de circunspecção, as defesas de teses tinham menos o objetivo de avaliar os progressos verificados na ciência do Direito. O
efeito ideológico produzido por essa cerimônia institucional residia em
fazer reconhecer, tanto a estudantes quanto a professores, sua filiação comum a uma comunidade que se arvorava quadro dirigente dos
destinos intelectuais e políticos da sociedade. (1988, p. 146).
O formar-se doutor, o fazer-se intelectual e o tornar-se político do Império do Brasil são
atividades que não se separaram, tendo em vista a notabilidade intelectual e política que os
bacharéis/doutores em Ciências Sociais e Jurídicas tiveram durante o regime monárquico. A
vida acadêmica, embora institucionalizada, funcionou muito mais como um espaço aberto ao
culto à erudição, à criação de saberes eruditos expressados nas suas diversas formas.
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Esta comunicação pretende apresentar as instituições portuguesas de ensino superior e médio
das engenharias e profissões auxiliares entre 1911 e 1976, pela análise dos diplomas legais que
o fundaram e o reformularam. Serão abordadas as principais reformas, cursos e títulos académicos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e suas antecessoras, do Instituto
Superior Técnico e dos Institutos Industriais de Lisboa, de Coimbra e do Porto. Os resultados da
investigação aqui partilhados resultam dos primeiros trabalhos realizados no curso de doutoramento a decorrer na Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre o tema do ensino técnico na cidade do Porto. Aqui é feita uma resenha a nível nacional com a justificação de situar o
objeto de estudo no quadro do contexto nacional.
O embrião dos estabelecimentos do ensino técnico, que serão analisados nesta comunicação,
nasce nas ideias liberais, primeiramente, em 1837, com a criação das Escola e Academia Politécnicas e posteriormente, em 1852, com a fundação da Escola e Instituto Industrial, todos eles
nas cidades de Lisboa e Porto. Aos primeiros competia a formação de Engenheiros e aos segundos a formação de Técnicos elementares e médios, num quadro de ensino designado industrial e comercial. Volvidos poucos anos, em ritmos diferentes no Porto e em Lisboa, os institutos
industriais acrescentariam às suas funções educativas a formação de quadros superiores para a
indústria em geral.
A República trouxe mudança significativas no quadro nacional do ensino das engenharias e profissões auxiliares. Em Lisboa, por decreto de 23 de maio de 1911, é extinto o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa (I.I.C.L.) para dele se derivarem o Instituto Superior Técnico (I.S.T) e
o Instituto Superior de Comércio (I.S.C). Contudo, este último só iniciou a atividade no ano letivo de 1912-1913, sendo o ensino superior e secundário do comércio, em Lisboa, durante este
período, ministrado no I.S.T.
O I.S.T tinha um curso geral, de duração de 2 anos, e os cursos superiores especiais de Engenharia de Minas, de Civil, de Mecânica, de Eletrotécnica e o de Químico industrial, com duração
de 3 anos.
Apesar da tutela considerar inadequada a formação nos institutos nascidos da Regeneração, e
ter decretada a extinção do Instituto Industrial e Comercial do Porto (I.I.C.P), este manteve-se
com o mesmo plano de estudos e títulos profissionais. Lecionava cursos superiores de engenharia, que conferiam o título de Engenheiro Industrial aos seus diplomados, e cursos secundários
de Artes Químicas, de Eletrotecnia, de Máquinas, de Construções Civis e Obras Públicas, de Minas, de Telégrafos, de Artes decorativas, além dos cursos comerciais.
Um ano após a extinção do I.I.C.L. são criadas escolas que o substituiriam no ensino médio
industrial e que formariam Auxiliares de Comércio, Auxiliares de Engenheiros e Chefes de Indústria. Em 1912, foi criada a Secção Secundária do extinto Instituto Industrial e Comercial de
Lisboa, que funcionara no I.S.T e no I.S.C., com cursos preparatórios industriais e comerciais
que culminavam nos cursos de especialização em Industrias Químicas, em Eletrotecnia, em Máquinas, em Construções Civis e Obras Públicas, em Minas e em Telégrafos. Em 1914, foi criada
a Escola de Construções, Indústria e Comércio, com os mesmos cursos que a antecessora, à
exceção do curso de Telégrafos.
Quando foi promulgada a Constituição Universitária, por diploma de 19 de abril de 1911, a recém-criada Universidade do Porto apenas compreendia duas faculdades, a de ciências e a de
medicina, e admitia a criação de uma terceira, a de Comércio, que nunca foi instituída. As duas
primeiras derivam da Academia Politécnica do Porto e da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, respetivamente. Cada escola médico-cirúrgica tivera anexa uma escola de farmácia, situação que
se manteve na reforma de estudos que criou as faculdades de medicina, em Lisboa, Porto e
Coimbra.
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A Universidade de Coimbra integrava, também, as faculdades de ciências, de letras, de direito e
a Escola Normal Superior. O ensino do direito mantém-se exclusivo nesta cidade. Já a Lisboa
competia formar quadros superiores, além dos acima referidos, em ciências económicas e políticas, em agronomia e veterinária, nas suas faculdades de ciências económicas e políticas e de
agronomia e na escola de medicina veterinária, respetivamente. As escolas normais superiores
de Lisboa e Coimbra eram escolas de aplicação anexas às faculdades de ciências e de letras das
respetivas universidades.
O mesmo diploma previu que o quadro das universidades viesse a completar-se “opportuna e
progressivamente pela criação de Faculdades de sciencias applicadas ou Escolas technicas, para
os differentes ramos da engenharia, commercio e industria, na razão dos recursos do Thesouro,
do desenvolvimento das universidades e das necessidades económicas, geraes ou especiaes”.
Esta disposição só veio a realizar-se na Universidade do Porto, sendo esta até a atualidade a
única que tem uma Faculdade de Engenharia. Aquando a aprovação do plano de estudos da
Faculdade de Ciência foi determinado que funcionassem as cadeiras especiais de engenharia da
Academia Politécnica. Deveriam ter sido lecionadas as cadeiras de Resistência dos materiais e
estabilidade das construções, hidráulica e máquinas, Construções e vias de comunicação, Montanística e docimasia, Economia política, estatística, princípios de direito público (…) e Desenho,
da reforma de 1885.
É nestas disposições legais que nasce o embrião da futura Faculdade de Engenharia, numa linha de sucessão direta da Academia Politécnica do Porto, herdando-lhe o património cultural,
humano e material, numa nova perspetiva de ensino que passara a ter por fim “fazer progredir
a sciencia, pelo trabalho dos seus mestres, e iniciar um escol de estudantes – nos methodos de
descoberta e invenção; ministrar o ensino geral das sciencias e das suas applicações, dando a
preparação indispensavel ás carreiras que exigem uma habilitação scientifica e technica; promover o estudo methodico dos problemas nacionaes e diffundir a alta cultura na massa da Nação pelos methodos de extensão universitaria.”
Em 1915, a Escola Anexa de Engenharia da Faculdade de Ciências converte-se na Faculdade
Técnica da Universidade do Porto (F.T.U.P) e integrou os cursos de Engenharia Civil, de Minas,
de Mecânica, de Eletrotécnica e o de Químico-industrial. Estes cursos tinham a duração de seis
anos, três deles ministrados na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (F.C.U.P) e os
restantes, correspondentes à especialidade, na F.T.U.P.
O ensino nas faculdades decorria em lições e em conferências com os alunos; onde se aprendia
a ciência, em exercícios de investigação científica e de aplicação prática. Para a aprendizagem
prática existiam laboratórios e museus, que para os frequentar os alunos deveriam pagar uma
“indeminização”. As “lições magistrais” e as “lições com demonstração” eram livres e os trabalhos práticos e estágios nos laboratórios obrigatórios, sendo que as provas teóricas tinham lugar depois dos alunos terem sido aprovados nas provas práticas respetivas. As universidades
conferiam o grau de Bacharel, de licenciado e de doutor, e diplomas de estado que permitiam o
acesso ao exercício da profissão. Estava, também, previsto a criação de cursos livres, de aperfeiçoamento ou de pós-graduação, os quais não atribuíam qualquer título académico. O ensino
prático professava-se nas salas de trabalhos gráficos, nos laboratórios e museus, nas oficinas,
nos serviços de obras públicas e estabelecimentos fabris do Estado e particulares, em trabalhos
de campo, visitas, missões, tirocínios, etc.
Após a realização dos estágios, cuja duração variou ao longo dos anos, os alunos fariam um
exame de Estado que consistia na discussão de um projeto perante um júri composto por todos
os professores daquele grupo. Este exame autorizava a passagem de carta de engenheiro, enquanto que os exames das cadeiras só habilitavam para a passagem de diploma de licenciatura
em engenharia.
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Para o ingresso na faculdade era exigido a idade mínima de 16 anos e o curso das ciências nos
liceus ou habilitação igualmente equiparada.
O ensino prático professava-se nas salas de trabalhos gráficos, nos laboratórios e museus, nas
oficinas, nos serviços de obras públicas e estabelecimentos fabris do Estado e particulares, em
trabalhos de campo, visitas, missões, tirocínios, etc.
Havia duas espécies de exame: os do Estado e os Académicos. Os exames de estado habilitavam para o diploma do Estado necessário para o exercício de uma profissão. Os académicos
habilitam para a obtenção do diploma da faculdade, ou serviam de preparação para a entrada
de outros estabelecimentos de ensino superior ou para a admissão ulterior no exame de Estado.
Durante o período entre 1911 e 1919, o ensino superior técnico lecionava-se em Lisboa, pelo
I.S.T. e no Porto pela Universidade do Porto e pelo I.I.C.P.
Pela reforma de Azevedo Neves, de 1 de dezembro de 1918, o ensino sofre profundas alterações, reaparecem o Instituto Industrial de Lisboa (I.I.L.) e o Instituto Comercial de Lisboa
(I.C.L.). O I.I.C.P. é divido em três escolas: Instituto Industrial (I.I.P.), Instituto Comercial
(I.C.P.) e Instituto Superior de Comércio (I.S.C.). Pelo mesmo diploma o I.S.T. mantém os
mesmos cursos, mas aumenta para três anos a duração do curso geral, equiparando-se assim
aos cursos preparatórios da F.T.U.P., mais tarde F.E.U.P.
Assim os institutos industriais destinavam-se a ministrar um ensino técnico de nível intermédio
e a preparar alunos para cursos superiores no I.S.T. e na F.E.U.P. Os institutos médios certificam os novos alunos com o título de Auxiliares de Engenheiros, Chefes de Indústria e Condutores de Trabalhos, cujo ensino tinha uma componente geral e outra de âmbito específico, cada
uma com a duração de dois anos. Passa a ser condição de ingresso à matrícula idade não inferior a 15 anos, aprovação no curso geral dos liceus, ou no curso de uma escola preparatória ou
num curso elementar de indústria. Se os candidatos possuíssem somente o curso geral ou complementar das escolas industriais ou correspondentes poderiam realizar um exame de admissão
organizado pelo conselho escolar.
Por lei de 23 de julho de 1924, os alunos diplomam-se com o título de Engenheiros Auxiliares.
O decreto de 31 de julho de 1924 restabelece o I.I.C.P., mantendo os cursos e os estabelecimentos práticos do I.I.P e do I.C.P. Por decreto-lei n.º 22.739, de 26 de junho de 1933, o Instituto Industrial e Comercial do Porto é novamente separado em duas escolas: o I.I.P e o I.C.P.
No ano de 1921, em Coimbra, é criado o Instituto Industrial e Comercial (I.I.C.C.) e, à semelhança dos seus congéneres, o seu ensino tinha uma componente geral com a duração de dois
anos e outra de âmbito específico com idêntica duração, que constituíam os cursos especializados em Construção Civil e Obras Públicas, em Minas, em Máquinas, em Eletrotecnia e em Indústrias Químicas. No ano de 1926, o I.I.C.C. é extinto.
Ainda antes da passagem da Faculdade Técnica a Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (F.E.U.P.), foi determinado, por decreto n.º 11 988, de 29 de julho de 1926, que o título
de Engenheiro pertenceria aos cursos de engenharia do I.S.T., F.E.U.P e aos antigos cursos dos
I.I.C.P e I.I.C.L., além das escolas de cariz militar. Aos cursos médios de indústria dos antigos
Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto e aos antigos condutores, com mais de dez
anos do serviço da sua profissão era garantido o direito de receberem o diploma de engenheiro
pelo I.S.T. ou pela F.T.U.P, se os respetivos conselhos escolares reconhecessem o valor dos
seus trabalhos. Os próximos finalistas dos institutos, após setembro 1926, entrariam no mercado de trabalho como Agentes Técnicos de Engenharia. Em 21 de outubro de 1931, o Ministro
da Instrução Pública, Gustavo Cordeiro Ramos, deixa cair definitivamente do título profissional
qualquer relação formal com as engenharias, passando os diplomas a ostentar a designação de
Condutores de Trabalhos.
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A partir de 1928, os diplomados pelos institutos industriais teriam, na F.E.U.P, um curso complementar de quatro anos destinado a recebê-los, desde que indicados pelos respetivos conselhos escolares como merecedores de prosseguir os seus estudos. Eles teriam que frequentar o
curso na especialidade, das cinco existentes na F.E.U.P. Durante quatro anos frequentavam
algumas disciplinas na Faculdade de Ciências, no primeiro ano, e cadeiras da especialidade na
F.E.U.P, nos três anos seguintes. As cadeiras que que compunham este curso eram praticamente as que existiam nos outros cursos da faculdade, registando-se contudo uma redução na prática oficinal. Os restantes que não gozassem desta cláusula veriam equiparado o curso geral
dos Institutos Industriais ao curso complementar de ciências dos liceus, para efeitos da admissão à primeira matrícula no ensino superior.
Aquando a conversão da F.T.U.P em F.E.U.P., em 1926, o curso de Minas que é suprimido e
passaram a ser também professadas disciplinas que constituíam habilitação científica e técnica
para os aspirantes a engenheiros fabris do exército.
O ensino da licenciatura em Engenharia caracteriza-se pela aprendizagem teórica dos saberes
das áreas das matemáticas e ciências da natureza professadas nas faculdades de ciências e no
Instituto Superior Técnico. Este ensino, entre o ano de 1911 e o de 1955, tinha a duração de 3
anos e, após 1955, apenas, de dois anos letivos. Os restantes três anos eram lecionados na
F.E.U.P ou prosseguiam no I.S.T. com cadeiras da especialidade dos cursos ou da própria profissão de engenharia, como era o caso das cadeiras transversais a todos os cursos.
Em 1970, na F.E.U.P. a duração dos cursos preparatórios é reduzida para dois anos e a dos
cursos da especialidade para cinco anos. Esta mudança ocorre em simultâneo ao desdobramento do curso de Engenharia Química-Industrial em Engenharia Química e em Engenharia Metalúrgica.
Em 1930, é criada a Universidade Técnica de Lisboa, do qual farão parte, também, o I.S.T e o
I.S.C.L.
Em 1931, nos institutos industriais são extintos os cursos gerais e reduzidos a três os cinco antigos cursos especializados, juntando o de Máquinas ao de Eletrotecnia e o de Construções Civis
ao de Minas. Foi criado o curso de Química Laboratorial com a duração de três anos que, quando completado com mais um quarto ano, formava o curso de Quimicotecnia. Neste período o
número de laboratórios e gabinetes é reduzido significativamente.
Em consequência da lei n.º 2 025, de 19 de junho de 1947, que estipula as bases do ensino
profissional, industrial e comercial, os institutos industriais passariam a formar Agentes Técnicos
de Engenharia. Por decreto de 4 de novembro de 1950, é aplicada a lei, que aumentou a carga
horária, introduziu novas cadeiras e multiplicou o número dos laboratórios e gabinetes, por
áreas mais especializadas, e o número de oficinas. A obtenção do título torna-se mais complexa, passando a ser necessária, além do estágio, uma prova de aptidão profissional.
A grande procura de diplomados dos institutos pelo mercado de trabalho levou o poder a criar,
por decreto-lei de 3 de agosto de 1964, o ensino noturno nos institutos industriais. Por decreto
n.º 46 547, de 23 de setembro de 1965, é fundado o Instituto Industrial de Coimbra (I.I.C.)
com os mesmos cursos que Lisboa e Porto, à exceção do curso de Construções Civis e Minas.
Em 1971, por decreto-lei n.º 440/71, de 22 de outubro, o I.I.C. é convertido no I.I.C.C. e passa
a incluir o curso de Contabilista.
Em 1973, a Lei da Reforma do Sistema Educativo, de 25 de julho, nas suas bases XV e XVI,
determina a criação de Institutos Politécnicos, a partir da reconversão e fusão dos Institutos
Industriais, dos Comerciais e das Escolas de Regentes Agrícolas. Para este novo instituto estavam previstos cursos de bacharelato com primazia para um ensino “concreto de aplicação prática”. A legislação subsequente (Decreto-lei n.º 402/73) não definiu concretamente o modo como
deveria ser realizada esta reforma do ensino técnico e alterou os cursos de bacharelato inicialmente propostos para “cursos de curta duração”.
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O processo revolucionário interrompeu este projeto educativo, em 30 de dezembro de 1974, os
institutos industriais são convertidos em institutos superiores de engenharia e, em 1976, os institutos comerciais são convertidos em institutos superiores de contabilidade de Lisboa, Porto e
Coimbra. Nos anos 80 todas estas escolas são inseridas na rede dos Institutos Politécnicos de
Portugal.
Conclusão
O primeiro Governo da República alterou o quadro nacional do ensino técnico, ao introduzir diversidade de cursos de engenharia e ao inseri-los em instituições numa orgânica universitária.
Contudo das três universidades só a do Porto é que veio a ter uma Faculdade de Engenharia.
Foi também sua pretensão inicial extinguir os institutos industriais, substituindo-os por Instituto
Superior Técnico, que assumiria o ensino de várias especialidades da engenharia, visando terminar assim o ensino intermédio para a indústria e o de Engenharia industrial. Os institutos industriais acabam por sobreviver, uma vez que, no Porto não foi dado andamento ao decretado
e em Lisboa surgiram outras escolas de ensino industrial médio, que mais tarde vieram a dar
lugar ao Instituto Industrial de Lisboa. A reforma de 1918 completa a extinção do ensino superior nestas escolas, iniciada em 1911. Mais tarde, já na Segunda República, é criada a Universidade Técnica de Lisboa que integrou o Instituto Superior Técnico, conjuntamente com o
Instituto Superior de Comércio, da mesma cidade. Tal realidade não sucedeu no Porto, tendo
sido, após 3 anos, no início do Estado Novo, extinto o Instituto Superior de Comércio do Porto.
O pós 25 de Abril converte os institutos industriais em institutos superiores de engenharia, voltando estes a conferir o título de Engenheiro.
Ao contrário das escolas do ensino superior, os cursos dos institutos industriais, assim como os
seus programas curriculares e os títulos académicos foram sempre sendo alterados ao longo da
Primeira e Segunda Repúblicas.
Os cursos do Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Engenharia, ao longo deste período
estudado, foram sempre os mesmos: Engenharia civil, de minas, mecânica, eletrotécnica e
químico-industrial. Somente em 1970, o curso de químico-industrial da F.E.U.P. se converte em
engenharia química e o número de cursos aumenta com a criação da engenharia metalúrgica. O
ensino na superior de Engenharia era teórico e prático, sendo que o ensino prático tinha um
peso elevado, não só pelo elevado número de gabinetes, laboratórios, museus e oficinas, mas
também pela prioridade do ensino prático sobre o teórico no processo de avaliação escolar.
Os cursos lecionados nos institutos eram menores no respeitante à formação científica geral,
mas superiores na imediata aplicação do saber. O ensino prático professava-se nos laboratórios,
gabinetes, visitas de estudo e estágio profissional ao longo de 4 anos. Parece que divergiam
mais os métodos do que as matérias professadas, dando-lhes capacidades diferentes. Os alunos
tinham contacto íntimo com as técnicas de fabrico, com os processos de construção com a preparação científica que a sua função intermédia exigia. Deveriam ser técnicos intermédios com
formação de engenheiros com vocação prática.
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Anexo 1: Grelha cronológica das instituições escolares
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O objetivo deste trabalho é relatar o percurso de um programa de pesquisa iniciado em
2006, cujo objetivo foi compreender a educação do corpo nos espaços de sociabilidade do urbano, na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil), no período compreendido entre 1891
e 1930. Como resultado dessa primeira investigação, com duração de dois anos, construiu-se
um catálogo de fontes para o estudo da educação do corpo, o qual, dada a potencialidade do
conjunto documental, desdobrou-se em mais duas pesquisas1.
A primeira, iniciada em 2008, focou especificamente a educação do corpo na formação
de professores da primeira instituição de ensino normal da cidade. Intitulada “Sentidos e sensi-

bilidades: a educação do corpo na Escola Normal Modelo da Capital (Belo Horizonte, 19061930)”, teve como objetivo compreender a educação do corpo, dos sentidos e das sensibilidades nos diversos tempos e espaços de sociabilidade configurados nessa instituição: desde o
aparato legal, passando pelos regimentos e programas de disciplinas, os espaços e rituais escolares2.
A segunda proposição, “A prática do esporte na formação de professoras da Escola

Normal Modelo da Capital: pistas para uma compreensão da educação physica a partir da trajetória da professora Lúcia Joviano (Belo Horizonte, 1916-1935)”, objetivou continuar e aprofundar o estudo, particularmente para tratarmos da constituição de uma Educação Physica por
meio da presença do esporte como prática corporal na formação de professoras nessa escola.
Escolher a trajetória profissional da professora Lucia Joviano como eixo dessa investigação, teve por hipótese de que esta possuía um papel fundamental no desenvolvimento do ensino e na
presença do esporte na formação de professoras3.
Dando continuidade às investigações relatadas, iniciamos a pesquisa, cujo intento é
ampliar e aprofundar a noção sobre o ensino normal no Estado de Minas Gerais, focando na
presença (enraizamento e afirmação) da gymnastica na formação de professores. Queremos
investigar como isso aconteceu nas cidades onde existiam Escolas Normais, ou seja, como
acontecia a gymnastica nas cidades de Sabará, Diamantina, Ouro Preto, Juiz de Fora, São João
Del Rey, Uberaba, Paracatu, Montes Claros, Barbacena, Sete Lagoas, Serro, Araçuaí e Itajubá?
Uma vez que a gymnastica já estava presente em lei desde 1890, como foi sendo
“transformada”, a partir da existência da Escola Normal Modelo de Belo Horizonte? Quem eram
os professores que atuavam nessa cadeira em outras cidades? Essas professoras se formavam
ou passavam pela Escola Normal Modelo da Capital (ENMC)? E os homens professores que lá
atuavam, onde se formavam? O que continha nos programas da cadeira de gymnastica em outras cidades? Coincidiam com os programas da Escola Modelo da Capital? Quais os vestígios de
práticas pudemos encontrar nessas escolas, nesse período?
Delineamento teórico metodológico
O objeto constituiu-se na articulação de saberes diversos, originários de diferentes
campos de conhecimento, trazendo a necessidade de um olhar que ultrapassa os limites de determinados campos de investigação, numa perspectiva interdisciplinar. É no campo da História,
a partir da chamada Nova História, que buscamos fundamentação para a definição do tema,
para o tratamento e para a análise das fontes. O desenvolvimento da pesquisa seguiu os procedimentos metodológicos da pesquisa histórica, utilizando fontes documentais obtidas nos arquivos mineiros em Belo Horizonte.
A opção de se trabalhar com um leque amplo de fontes disponíveis, algumas identificadas por outras pesquisas, se faz necessário, sobretudo, devido à abrangência do campo de investigação e dos próprios eixos de investigação delineados. No que se refere à produção teórica
sobre o tema pesquisado, podemos perceber um aumento significativo da produção científica
que tem tematizado a Educação do corpo, a história do esporte e das práticas corporais nos
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últimos anos. Sobretudo no campo da História, da Educação e da Educação Física, tal fato é
atestado pelos trabalhos publicados em periódicos, em livros e trabalhos apresentados em
eventos destas áreas4. Essa pesquisa intentou contribuir para a discussão a respeito da educação do corpo, especificamente sobre a prática esportiva, incorporando perspectivas historiográficas que possibilitem, através de fontes diversas, estabelecer, inspirando-se em Chartier
(1990), Certeau (1982, 1994), Darnton (1990), Le Goff (1993), entre outros, uma inteligibilidade ao objeto de estudo.
Importa dizer que ao estudar a presença do esporte na ENMC, estamos compreendendo esse movimento, não como algo isolado, próprio somente de uma cultura escolar, mas como
parte de um projeto cultural abrangente, que guarda relação com aspectos da própria escola,
além de outros também fora dela.
Algumas noções foram de importância fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Uma delas refere-se à noção de escolarização, numa das acepções dadas por Faria Filho
(2005a, 2005b, 2002, 2003). Outras duas noções importantes, e que se relacionam, foram elas:
a idéia de mediação cultural, anunciada por Gruzinski (2001a, 2001b) e noção de apropriação, conforme Chartier (1990). Todas foram férteis para a problematização do objeto.

Em um tempo e num lugar edifica-se a Escola Normal
O cenário desta investigação é o estado de Minas Gerais, em princípios do século XX
(1906-1920), numa instituição fundada na cidade de Belo Horizonte, chamada Escola Normal
Modelo da Capital. Vale lembrar que o processo narrado comporta singularidades de um tempo
e de um lugar, que revela aproximações e variações com outros tempos e lugares, o que nos
permite reafirmar a idéia de que a consolidação de uma disciplina não pode ser hegemônica e
linearmente explicada, mas ser compreendida historicamente, numa análise detida e minuciosa
que permita identificar embates particulares, sujeitos envolvidos e discursos concorrentes e silenciados (CHERVEL, 1990, JULIÁ, 2001).
O período pesquisado faz referência aos primeiros anos da cidade de Belo Horizonte,
tempo em que a capital é palco de profundas transformações do espaço físico e social que
constituirão o urbano. Nesse processo, fazia-se necessário esquecer um passado colonialista,
(des)construir os espaços físicos e arquitetônicos, apagar rastros de hábitos rurais, canhestros e
considerados “pouco civilizados”. Partindo da consideração de que a constituição de uma nova
cultura urbana passa a exigir uma “nova” educação do corpo – novas sensibilidades, novos gestos, novas atitudes, novas subjetividades, etc, justifica-se a criação de novos espaços de sociabilidade, físicos e afetivos. Inspirados em Faria Filho (2005), reconhecemos que as reformas
urbanas e as propostas de reformulação do ensino compartilham de uma mesma concepção
racionalizadora e civilizatória. A Escola Normal Modelo da Capital é mais uma instituição que se
ergue nessa perspectiva.
A criação dessa instituição foi prevista em lei em 1906, “de modo que a escola seja um
instituto de educação intellectual, moral e physica”5. Essa lei indicava que o ensino normal deveria ser ministrado em uma Escola Normal Modelo situada na capital Belo Horizonte e nas escolas normais regionais, devendo o governo criar, quando julgasse oportuno, esta instituição6.
Seria objetivo das escolas normais “formar bons professores”, organizando-se de forma que os
alunos adquirissem “qualidades pedagógicas indispensáveis” para o magistério público7. As professoras deveriam programar suas aulas, com o auxílio dos professores de cada cadeira e deveriam ser habilitadas para a execução do programa do ensino primário.
Vale lembrar que essa instituição, como modelo – e aí reside parte da importância desse estudo – vai, ao longo de sua existência, “exportando” saberes e maneiras de fazer para vá-
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rias outras escolas do estado8. Se a legislação já aponta explicitamente para este movimento,
também é possível perceber que as práticas que a Escola institui acabam servindo de inspiração
e recomendação não só para instituição de Minas Gerais como para outros estados9.
É nesse quadro institucional que procuramos perceber como, pouco a pouco, a Educação Física vai se constituindo como disciplina escolar, com seus saberes e seus rituais, no currículo de formação de professoras, e como se dá o diálogo entre o ensino normal e o ensino
primário. Para isso procuramos compreender, através da legislação, dos regimentos e dos programas escolares as aproximações e distanciamentos que lhe conferem dissonâncias e ressonâncias, em dupla via. Nessa perspectiva, como o ensino normal vai conferindo sentidos para a
Educação Física na escola primária e também, em sentido inverso, como esta vai “determinando” e atribuindo sentidos e práticas para a formação das professoras.

“Gesticulação nobre, symphatica e atitude digna”: a formação das professoras
Na legislação produzida pelo governo de Minas Gerais, desde os primeiros anos da República, percebe-se, de imediato, que o processo de escolarização da educação física/gymnastica/exercícios physicos, não foi algo linear e contínuo. Já no início do período
republicano, e mesmo antes10, a legislação deixa ver iniciativas de uma preocupação com a necessidade de que a formação de professores abarcasse a educação do corpo e das sensibilidades. Disciplinas com esse claro teor como: hygiene escolar, musica e gymnastica, trabalhos de
agulha e noções de economia doméstica já apareciam como necessárias a “instrucção theorica
e prática” dos alunos e alunas das Escolas Normais em funcionamento no estado11. Além dessas, ainda outras disciplinas vão subliminarmente incidir sobre os gestos, colaborando na constituição, pouco a pouco, numa corporeidade escolar.
Percorrendo então, um conjunto de regulamentações (leis e decretos) relativo à normatização do Ensino Normal no Estado é possível perceber diversificados dispositivos que vão conformando um campo dirigido à educação escolar dos corpos e dos sentidos que contribuiu para
a compreensão do que é “ser professora”. Sem dúvida, ser professora requeria a constituição
de um “ethos docente”, uma maneira de estar, gesticular, falar, se portar. Ao perscrutarmos os
saberes relativos à educação do corpo é nítido o movimento de disciplinarização destes, que
lentamente, vão ganhando um tempo e um espaço específico para serem “tratados”.
Na formação de professoras não é de imediato que a Reforma do ensino datada de
1906, se traduz em disciplinas específicas, embora a “importância da gymnastica” apareça no
primeiro programa da Escola Normal, aprovado pela congregação em 28 de janeiro de 1907.12
Na cadeira “Noções geraes de Physica e Chimica, História Natural e Hygiene” ministrada pelo
professor Francisco Magalhães, a educação do corpo e dos sentidos aparece de diversas maneiras. O tema da gymnastica aparece no item “Hygiene Individual” tratando dos pontos: “o asseio

corporal e os banhos; os exercícios coporaes, a gymnastica e sua utilidade, o repouso e o somno”13. Ainda nesse conteúdo todo um saber relativo ao funcionamento “físico” do corpo, de seus
órgãos, sistemas e os sentidos (a visão, o ouvido, o tato, o olfato e o gosto) é mesclado com
saberes relativos aos cuidados que se deve ter com este corpo físico. Ressalta-se que a ementa
destaca que essa cadeira obedeceria “a uma orientação inteiramente prática, consistindo as
aulas de experiências e manipulações acompanhada de exposições simples e breves.” Disporia
de gabinetes convenientemente equipados, com aparelhos, instrumentos, coleções para tal
propósito. Apesar desta recomendação, parece haver certa contradição, pois não há indícios14
de uma experiência prática com o ensino da gymnastica, levando a crer que esse saber era tratado teoricamente como uma forma de saber sobre o cultivo do corpo.
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Apesar da ênfase dada na formação à aplicação dos conhecimentos, no caso dos exercícios physicos havia certa dissonância. Na escola primária crianças “praticavam” esse saber e
esperava-se que as professoras formadas pela Escola Normal Modelo estivessem preparadas
para ministrá-los. Entretanto, no programa de ensino das moças, só estava previsto um aprendizado teórico sobre a importância da gymnastica. Ainda que houvesse todo um discurso em
relação à prática profissional15, havia uma dimensão educativa instalada em outros conteúdos
que não são para uma aplicação imediata no exercício profissional. Alguns estão voltados para
uma educação da corporeidade, do gesto e da feminilidade da professora, o que fica muito revelado em conteúdos como “costura e trabalhos de agulha”, na música, no desenho e na própria gymnastica.
A convergência entre ser professora e ser mulher era tão grande que só se poderia ser
boa professora aquela que tivesse qualidades femininas bem apuradas. Pelo regimento interno
da Escola Normal16 as professoras deveriam ter domínio sobre a classe, pela “força e calor de
sua voz” e ainda “gesticulação nobre, symphatica e attitude digna.” Um viés higiênico também
era revelado nos requisitos necessários para a matrícula da aluna da Escola Normal e futura
professora. Estas estariam submetidas a um exame médico que comprovasse a ausência de
“moléstias contagiosas ou incompatíveis com o magistério.” As alunas também estariam submetidas a rígidas normas disciplinares, sob a vigilância de empregados e da inspeção e autoridade
do diretor e dos professores para que não ofendessem a disciplina da escola ou fossem contrárias “ás boas normas de moral e urbanidade.” Todo um constrangimento corporal estava previsto nas aulas obrigando-as “a se conservarem em silencio” e mesmo no intervalo das aulas,
quando não poderiam fazer “grande ruído de vozes e risos e, muito menos, de assuadas17.”
Todo esse valor era reafirmado em várias ocasiões como que pelo “ouvido” atitudes fossem
encarnadas.
No caso da educação física, essa relação entre prática profissional e o saber adquirido
com o curso normal era ainda mais dúbio: um saber necessário à sua formação para a atuação
no ensino primário, ou uma prática corporal que as educasse e aperfeiçoasse como mulheres,
femininas e professoras? A ambigüidade do objetivo da gymnastica no ensino normal revelavase já no seu programa e orientação: “Exercícios com toda a classe ou por turmas, methodicos
systematicos, tendo em vista o desenvolvimento e aperfeiçoamento físico das alumnas18”. Essa
orientação é reveladora da preocupação com a conformação física da futura professora, em
detrimento ao que seria um saber para aplicar no ensino primário.
Logo após a regulamentação do ensino normal em 1906 e com a inclusão da cadeira de
gymnastica, começam a circular no Jornal Minas Geraes19 uma série de artigos tratando da
“educação physica”, da “gymnastica” e dos “exercícios physicos.” Tais artigos procuravam relevar ou dar importância à educação física para as crianças, baseando-se em Spencer e outros
autores, comparando-a a educação intelectual. Muitos desses artigos eram assinados por professores que atuavam na Escola Normal, em cadeiras que não eram necessariamente a de
gymnastica, como Nelson Baptista, professor de geografia, que publica no Jornal Minas Geraes
o artigo intitulado a “A educação physica – a gymnastica”. No texto, o autor dizia:

a necessidade da educação physica se impõe, já fornecendo os meios
da conservação o restabelecimento da saúde, pelo conhecimento da
medicina e da hygiene, já indicando a maneira de se obter o desenvolvimento moral e regular dos membros e dos órgãos, pelos jogos
escolares e pela gymnastica.20
Neste e em outros artigos a defesa será para os exercícios de “gymnastica racional, scientificamente methodizada”, recomendada pela sua “simplicidade e doçura”, secundarizando a
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“rapidez e a força.” Exercícios moderados, de intensidade graduada, evitando-se o esgotamento
e promovendo a atenção do espírito, que “corrigem e aperfeiçoam o corpo, activa e accelera a
nutrição, transformando pessoas fracas em fortes.” Também é característica desses exercícios o
aprendizado da respiração, ampliando a superfície do pulmão. Essa função do exercício ajuda a
fundar o argumento de que esta prática deveria ser realizada fora do confinamento da sala de
aula, mas em locais onde as crianças pudessem respirar o ar puro e fresco. Pouco a pouco,
percebe-se que passa a circular a idéia de que exercícios não preparam apenas atletas e acrobatas, mas recomendado a crianças, desde que higiênicos e executados com prazer. Na mesma
direção o artigo “A educação physica de outrora21” vai defender que a educação geral da mocidade não pode prescindir da educação physica: “não se trata somente de nutrir o espírito; desenvolvem-se também os músculos”.
Embora o ensino da gymnastica fosse, pouco a pouco, se afirmando, sua legitimação
não aconteceu no mesmo patamar de outras cadeiras, deixando revelar hierarquias entre saberes e disciplinas22. A questão dos vencimentos dos professores do ensino normal denuncia essa
diferença de status. Professores em geral ganhavam o maior salário (6:000$000), seguidos dos
salários dos professores de desenho e música (4:800$000) e dos salários das professoras de
costura e trabalhos manuais (3:600$000). A única professora de gymnastica deveria receber
2:400$000, portanto o menor vencimento.23
Alterando o saber da gymnastica: dos exercícios methodicos e racionais ao esporte
As orientações para a incorporação da cadeira de gymnastica no Ensino Normal podem
ser realçadas quando acompanhamos o movimento da instituição, tentando adequar-se às novas prescrições. A contratação da professora de gymnastica Aurélia Olintho é um dos primeiros
encaminhamentos neste sentido, acompanhada de um investimento de ordem prescritiva, dando nova organização ao programa da instituição:

É a primeira vez que faz parte do curso normal a cadeira de Gymnastica, e as alumnas do 2º e 3º annos não tem ainda exercício desta disciplina. Na pratica diária, os três annos do curso executarão movimentos
de tronco, respiração e extensão e distensão de músculos, constando
cada lição de exercícios combinados, um de cada serie, progressivamente de accordo com o desenvolvimento das alumnas24.
Ao tomar posse do cargo de professora de gymnastica, Aurélia Olyntho assina o programa
dessa cadeira que é introduzida pela primeira vez na instituição no ano letivo de 1911. Ainda
que num primeiro momento possamos pensar que a partir daí tenha se dado a presença regular
de aulas específicas desse conteúdo para normalistas, a leitura de outros documentos, da própria trajetória da professora, nos indica o longo processo de enraizamento dessa prática.
Ao olharmos os programas para o ensino da gymnastica encontramos vestígios de resposta para tais questionamentos. Percebe-se que o programa vai paulatinamente detalhando-se
e sofisticando-se, revelando muito do que se desejava para a educação física das futuras professoras. O programa da cadeira ministrada pela professora Aurélia Olintho, em 1914, deixa
claro o modo como o corpo deve ser exercitado – a necessidade de um corpo (re)formado, ereto, cuidado: constituía-se exclusivamente por exercícios gymnasticos, executados individualmente e evolução em turma, inspirados no método sueco, com movimentos de “distensão de
músculos”, “exercicios para firmar o tronco em posição vertical sobre os quadris”, “exercícios
para corrigir a posição do tronco e outras partes do corpo, quando sentado”. 25
Em 1916, aparece a recomendação para as alunas do último ano da Escola Normal de
organizar “um livro de notas dos diversos jogos e danças aprendidos, bem como de festas spor-
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tivas escolares, regras de jogos e certamens athleticos, que levarão para as escolas primarias26”. Esse tipo de orientação não estava dado anteriormente, tudo indica que o contexto do
ensino primário demandou esse tipo de prática, seja de conteúdo, seja de forma.
Curiosamente, a partir de 1914, começam a circular artigos que passam a defender a
prática esportiva (“sport”) para as mulheres. Um exemplo é o artigo intitulado a Cultura Physica
da Mulher27, publicado no Jornal Minas Geraes. Reconhecendo que “a mulher está mal constituída para os esforços intensos ou supportados durante muito tempo”, condena alguns exercícios
violentos, mas reprova igualmente “a cultura physica das moças” restrita a movimentos simplificados como “movimentos respiratórios, á elevação dos braços, á flexão e extensão alternadas
dos membros, ás inclinações, ás torções variadas da cabeça e do tronco.” Variando de acordo
com a idade, as modalidades recomendadas eram as corridas, o salto, a esgrima, a equitação, o
remo e “rowing”, alertando que quanto “mais depressa ella for preparada para isso” e quanto
mais o “systema muscular já tiver sido regularmente desenvolvido pela cultura physica habitual”, nada tem as moças a temer sobre o Sport. Sugere que a prática esportiva penetre os costumes para que as moças não prefiram “supprir a insufficiencia do movimento por massagens
preciosas, pelo emprego de cintas elasticas e outras praticas, inclusive o jejum e as curas thermaes, afim de evitar a incommoda obesidade que ameaça a edade madura!...” 28
No período estudado, testemunhamos um lento processo de esportivização dos saberes
e práticas da cadeira de Gymnastica, perceptível nos conteúdos escolares, nos espaços destinados às práticas e nos programas das festas na Escola Normal Modelo da Capital. Cada vez mais,
vai se aceitando a idéia de que a vivência esportiva é tolerável para as mulheres-professoras.
Esse movimento parece contrariar um “lugar comum” na historiografia de que Rio de Janeiro e
São Paulo, como referenciais para cidades que estavam se constituindo exportavam práticas
culturais, restando às outras espelharem esse modelo. O que vamos percebendo em Belo Horizonte, especificamente na Escola Normal, contraria essa direção, pois, embora estivesse em
lugar periférico em relação às outras capitais, protagonizava a emergência da prática esportiva
para as mulheres-professoras, movimento que será percebido no Rio de Janeiro, por exemplo,
já nas décadas de 1920 e 1930. 29
As mediadoras da Escola Normal Modelo da Capital
A percepção das primeiras alterações no programa da gymnastica nos levou a questionar sobre a relação entre essas alterações e os sujeitos envolvidos nessa prática, especificamente as professoras que ministravam essa cadeira. Como podemos perceber pelas prescrições
dos programas a cadeira de gymnastica, quando ministrada pela professora Aurélia Olintho tinha um caráter mais corretivo, inspirado nos métodos gymnasticos e com uma forte tendência
a obedecer a recomendações que preservassem física e moralmente a formação corporal do
feminino. Essa orientação começa a se alterar quando uma ex-aluna30 da Escola assume a regência dessa cadeira, como professora substituta31. Nesse momento, apesar de não assinar o
programa nominalmente, conseguimos perceber alguns indícios de sua participação na alteração deste. É a primeira vez que se incorpora, completando o ensino da gymnastica, os jogos

atheticos.
Em 1918, Lúcia Joviano torna-se professora efetiva32 através de um concurso para uma
cadeira, que só poderia “ser provida por uma senhora” 33, e onde as candidatas deveriam provar ter “constituição physica necessaria para o exercicio do magisterio, podendo ajuntar traba-

lhos seus sobre a materia da cadeira em concurso e documentos que provem sua capacidade
profissional.” O concurso baseava-se no programa de ensino que dispunha:
A cadeira de gymnastica não terá por unico objectivo preparar professoras para dirigirem essa disciplina no curso primário, mas, princi-
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palmente proporcionar o desenvolvimento physico das alumnas, por
meio de exercicios methodicos e progressivos de gymnastica sueca
durante os quatro annos do curso. A educação physica será completada por evoluções gymnasticas das alumnas em conjuncto e por jogos athleticos femininos, o Law-tennis e outros, bem como dansas e
brinquedos infantis que serão introduzidos nas classses primarias 34
.
Ainda citando o programa ficava claro que a candidata deveria estar apta a executar exercícios
a fim de ser imitada pelas alunas.35
Aos poucos, temperada pela prática esportiva, a gymnastica acaba extrapolando os
tempos prescritos de uma matéria de ensino e ocupa também festividades, cerimônias, eventos
significativos realizados pela ENMC. Esse aparecimento revela certa legitimidade dessa prática e
é uma maneira de dar visibilidade às práticas da instituição. Ao ocupar esses espaços, de uma
maneira tão marcante, a gymnastica, portando um caráter estético, acaba por revelar a importância da educação do physico na escola. A gymnastica, portadora de rituais e métodos, também se coaduna com uma perspectiva pedagógica que se almejava. Podemos pensar que tal
prática, presente e anunciada no cotidiano da escola, passa a ser uma característica, uma vitrine, um símbolo da própria instituição. Os corpos precisavam se movimentar, desde que obedecessem a uma determinada direção.
Os “eventos” esportivos na Escola aparecem anunciados, noticiados e descritos em notas do Jornal Minas Geraes o que denota uma sintonia entre o que a Escola queria tornar público e a prática esportiva. Analisar as programações nos permite observar que tais eventos eram
quase totalmente ocupados pelas práticas corporais, que nesse caso indicam não só a forma do
evento, mas também o seu conteúdo. É interessante que estas tanto anunciam a programação
de um evento a ser realizado na instituição, quanto “resenham” detalhadamente, nos dias posteriores, a festividade.
Em 19 de novembro de 1916 aparece o anuncio e a programação do “festival de encerramento das aulas”: “Programa: gymnastica pelos alunos e “Drill” pelas alunas do grupo anexo.

Volley-ball, jogo athetico pelas alunas do 1 e 2 ano. Hockey jogo athetico por dois times de
alumnas do 3 e 4 anno. “All-up”! pelos meninos do primeiro e segundo anno primário36”. Esse
anúncio também demonstra o duplo movimento do ensino da gymnastica, tanto no processo de
formação da corporeidade das alunas, quanto na aprendizagem de ser professora o que parece
ser reforçado nesse período. Nessas festas elas mostram que “sabem jogar” e também demonstram o resultado prático dos ensinamentos através dos seus alunos.
Vale dizer, como pouco a pouco, a prática esportiva foi assumindo um espaço nessa
instituição. Particularmente nas festas os torneios de basquet-ball, de hokey, volley-ball, lawn
tênis vão tomando espaços das apresentações metódicas de gymnastica sueca. Não só os torneios e os jogos vão tomando esse espaço, mas junto com eles vários códigos do mundo esportivo: a presença de clubes da cidade, o ritual de premiação e homenagens, dentre outros
elementos. A constituição de um ethos sportivo revela-se na linguagem empregada para noticiar a festa de encerramento do anno letivo no Jornal Minas Geraes37, em 22 de novembro de
1916. Ressaltava-se que o caráter esportivo deu “uma nota nova” às festas escolares:

No grande pavilhão de gymnastica fizeram os alumnos do curso primário evoluções com muito garbo sob o commando da sua professora D.
Olinda Albuquerque, e as meninas um “drill” de grande effeito, revelando o exercício cuidado que ellas têm tido na disciplina de gymnastica.”
“Seguiram-se jogos atléticos pelas alumnas do curso normal. O primeiro
foi uma partidade de “Volley-ball”, disputadas por dois “teams” de 22
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alumnas cada um, do primeiro e do segundo anno, todas de branco,
tendo por distinctivo gravatas “tange” e azul.” “Os dois teams entraram
no campo garbosamente em filas, sendo recebidos pelo público com
uma salva de palmas.
Realizou-se depois o “All-up!” interessante jogo sportivo de creanças,
no qual tomaram parte no qual tomaram parte 4 “teams”, de 7 creanças cada um, todas do 1o e 2o anno primários. Os pequenos disputaram dispuctaram a vitoria com grande desempenho nas corridas. Foi a
parte que talvez mais divertiu ao público. Ao team vencedor coube,
como premio, uma sacola cheia de “bonbons”, que lhe foi entregue solenemente por uma das professoras, para a distribuição a todos os pequenos combatentes.
As alumnas do terceiro e quarto anno deram ao festival um
grande brilho com a partilha de “Hockey” para a qual foram escolhidas
“players” das mais treinadas nesses dois annos do curso de gymnastica. Apresentaram-se os dois “teams” com uniforme branco, trazendo
por distinctivo grande laços verde e encarnado”.
Feito o “toss” os dois “teams” separaram-se, disputando com
seus “sticks” a entrada da pequena bola no “goal” inimigo, sendo cada
um destes defendido respectivamente com grande pericia e agilidade
pelas duas alumnas Áurea Gomes de Souza e Anna de Araújo, que
mais se têm distinguido neste posto de responsabilidade.
Nos momentos em que a lucta se tornava mais accesa, os assistentes que rodeavam o campo com grande interesse, animavam as
jogadoras com applauso e entusiasmo. No primeiro “half-time”, apesar
de muito disputado não houve “goal”, devido à resistência da defesa do
4o anno e de sua “goal-keeper”, pois que o “team” do 3o anno mostrou-se de uma offensiva vigorosa. No 2o “half-time”, em que as duas
forças se contrabalançavam, prevendo-se um empate um golpe certeiro do “stick” da alumna Carmélia, decidiu a victoria do 3o anno por um
“goal”.
Resta dizer que a partida foi muito interessante, ainda pelos
vários “bulleys” e “corners” que ocorreram. A “referee” que dirigiu o
jogo foi a professora de gymnastica D. Lúcia Joviano.
Essa passagem indica que o programa previsto para a cadeira de gymnastica não eram
apenas retórico, mas de fato ensinado e aprendido. Impressiona não só fato de o esporte estar
presente, mas uma presença marcante com uma quantidade significativa de alunas envolvidas
em times e torneiros. Na festa de encerramento de ano letivo de 191738, foi possível contar pela programação da festa a constituição de 8 times para as disputas esportivas de basquete,
volley e hockey. Ainda, a presença do America Futebol Club oferecendo um “bronze artístico
allegórico” ao time que vencesse o torneio é também revelador do quanto os códigos da instituição esportiva vão permeando a ambiência da escola normal. Esse quadro vai se solidificando
a cada ano e a cada festa da instituição, de tal forma que a comemoração de qualquer temática, como por exemplo a inauguração do cinema escolar39, os torneios vão aparecendo dando o
tom esportivo.
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Considerações finais
Na esteira da história, e partindo do princípio de que os saberes ensinados e experimentados no interior das disciplinas alteram-se, foi necessário rastrear as transformações que
aconteceram nas práticas corporais vivenciadas pelas alunas futuras professoras. Perguntamonos quando, como e porque a cadeira de gymnastica incorpora outras práticas, dando lugar a
outra concepção de educação do corpo. As fontes têm nos permitido assistir tanto um movimento que relaciona transformações disciplinares, no bojo de mudanças mais amplas, da escola
e da sociedade, como também transformações que parecem acontecer “independentemente”,
que encontram explicações na “economia interna” da disciplina, relacionando-se a sujeitos, a
mecanismos particulares de tempo e lugar. No nosso caso, são professoras, que atuando como
mediadoras, com suas histórias, experiências e redes de sociabilidade vão transformando a
Educação Física nessa instituição em algo singular, que impede de homogeneizar o processo de
constituição da Educação Física escolar.
Fontes Documentais
Decreto nº 1.1211, de 31 de outubro de 1898.
Lei n 439, de 28 de setembro de 1906.
Jornal Minas Geraes de 1898 a 1920.
Secção de Instrucção Pública – Annexos Relatório da Escola Normal.
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O trabalho aqui proposto apresenta resultados de uma pesquisa em andamento intitulada “As
representações sobre a educação das populações rurais em Minas Gerais: os debates no congresso mineiro e na imprensa de Ouro Preto (1889 - 1892)” que tem como objetivo geral apreender a partir da análise dos discursos produzidos pelos Deputados no Congresso Mineiro, no
período de 1889 a 1892, as representações sobre educação das populações rurais e relacionar
esses discursos com os ideais republicanos de educação pública, gratuita, obrigatória e laica,
importados de países como a França ao longo do século XIX. Tem como objetivos específicos
descrever e analisar os debates ocorridos no Congresso Mineiro durante a Constituinte de 1891
e em torno do projeto que deu origem a Lei nº. 41 de 13 de agosto de 1899 para apreender os
discursos sobre os espaços rurais e a educação das populações rurais e relacioná-los com os
ideais republicanos em voga no final do século XIX em Minas Gerais
.
O referido projeto tem sua origem a partir da tese de doutoramento intilutada “A emergência
da escola rural em Minas Gerais (1892-1899): quando a distinção possibilita a exclusão”1, desenvolvida entre 2007 e 2011 e na qual foi possível apreender a emergência da escola rural em
Minas Gerais no final do século XIX e a produção de representações por diferentes sujeitos sociais, sobre os espaços rurais, a escola rural e seus sujeitos. Como resultado foi possível apreender que a nomeação da escola rural possibilitou uma classificação, uma delimitação, uma
visibilidade. Possibilitou, ainda, a construção de uma política específica de melhoria das edificações de escolas distritais e de escolas urbanas, em detrimento das escolas rurais. Consequentemente percebeu-se uma progressiva distinção entre as escolas rurais, distritais e urbanas e a
construção de representações sobre a escola rural como precária, rústica. Dessa forma, ao nomeá-la, o estado inventou e, ao mesmo tempo, negou a escola rural (MUSIAL, 2011). Finalmente, durante a pesquisa foi possível observar a tensão no que diz respeito a importância da
escola rural, pois a supressão das escolas rurais, abertamente defendidas pelo Inspetor Extraordinário Domiciano Rodrigues Vieira e pelo Secretário do Interior Wenceslau Braz Pereira Gomes em 1899, foi efetivada com a supressão da nomeação escola rural na Lei n° 281, de 16 de
setembro de 1899. Entretanto no interior da referida pesquisa, não nos foi possível apreender
as representações produzidas nos debates dos deputados ocorridos no Congresso Mineiro nos
anos que antecederam a aprovação da Lei nº 41 de 1892. A importância da análise da documentação aqui citada se faz necessária, pois esse foi um espaço fundamental de discussões
entorno da escola rural no período estudado.
A pesquisa em andamento busca compreender as questões que foram suscitadas no momento
de configuração da escola rural, ou seja, em um período no qual se discutia sobre a necessidade de escolarização do povo brasileiro, sua elevação à altura dos povos mais desenvolvidos e se
legislava sobre a obrigatoriedade e a gratuidade da escola primária em Minas Gerais, quais representações sobre a educação das populações rurais podem ser apreendidas nos debates dos
congressistas mineiros entre os nos de 1889 a 1892 e que argumentos foram utilizados para a
aprovação da Lei nº 41 de 1892 que estabeleceu a distinção entre escola rural, distrital e urbana.
O estudo está baseado, teórica e metodologicamente, nos pressupostos da História Cultural e,
em particular, no conceito de representação, discutido por Roger Chartier. Segundo o autor,
essa noção tem sido um suporte precioso para que sejam percebidas e articuladas “as diversas
relações que os indivíduos e os grupos estabelecem com o mundo social” (p.210). Para Chartier, a noção de representação nos conduz a um duplo sentido. Conforme uma de suas acepções, ela pode “fazer presente uma ausência, mas também exibir sua própria presença através
de uma imagem, assim como, transformar aquilo que olhamos no objeto olhado” (p.205).
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Entendemos que as representações comportam em si contradições. Essas contradições podem
ser apreendidas nas lutas de representações que dizem respeito ao ordenamento, à hierarquização da própria estrutura social. Para Chartier (1991), com a noção de lutas de representações, a história cultural distancia-se, sem dúvida, de uma dependência da história social,
dedicada somente ao estudo das lutas econômicas. Contudo, ela “opera um retorno hábil também sobre o social, pois centra sua atenção sobre as estratégias simbólicas que determinam
posições e relações e que constroem, para cada classe, grupo ou meio” (p.9), um ‘être-perçu’,
constitutivo de sua identidade (CHARTIER, 2009).
Compreendemos que, do ponto de vista da educação, em Minas Gerais, o período estudado
(1889-1892) é caracterizado pela tentativa de construção de uma determinada representação
sobre a escola rural e a respeito de seus sujeitos, a qual marcará as discussões que serão realizadas no século XX. Essa marca fica evidente quando dizemos ou escutamos a expressão: “escola rural”. Nesses momentos, um feixe de imagens discursivas (GALVÃO, 2005) emerge para
nós, impedindo-nos de perceber a complexidade dessa escola, do seu processo de constituição
no interior de um modelo de modernização da sociedade brasileira e das suas relações com a
escola urbana. Diante dessas considerações, é possível perguntar quais representações sobre a
educação das populações rurais foram produzidas pelos deputados no Congresso Mineiro nos
anos iniciais da república, que antecederam a aprovação da Lei nº41 de 1899, em Minas Gerais.
Para a realização da pesquisa foram analisados os Anais da Assembléia Provincial de Minas Gerais, de 1889, os Anais do Congresso Constituinte do estado de Minas Gerais, de 1891, os Anais
da Câmara dos Deputados dos anos de 1891 – 1892, os Anais do Senado do Congresso Mineiro
de 1891 – 1892, o Jornal Minas Geraes de 1892, a Lei n. 41 de 1892.

O contexto econômico e social e a emergência da escola rural em Minas Gerais no
final do século XIX
Minas Gerais viveu, ao longo do século XIX, profundas transformações na sua organização política e econômica. A crise da mineração possibilitou, ainda na segunda metade do século XVIII,
um alargamento da produção local que se traduziu no crescimento da produção agrícola e na
ampliação de atividades artesanais, da tecelagem e da metalurgia. Com o agravamento da crise, os centros de povoação, que haviam sido impulsionados pela própria mineração, desarticularam-se. Parte da população se espalhou e passou a se dedicar a uma economia de
subsistência nas antigas regiões mineradoras ou migrou para áreas de cafeicultura, segundo o
que nos mostra o trabalho de Maria Efigênia Resende (1982).
Para Ângela Martins (1990), as teses de que a crise da mineração deixaria a Província estagnada economicamente, tão presentes nas análises anteriores à década de 1980, não mais se sustentam. A autora afirma que, em estudo publicado em 1980, Roberto Martins caracteriza a
província de Minas Gerais, no século XIX, como uma economia “‘vicinal’, ou seja, uma economia
(ou conjunto de economias) em que a produção era voltada principalmente para o consumo
local e, em algumas regiões, apenas parcialmente monetarizada”. Assim, as principais características da fazenda mineira eram a auto-suficiência e a diversificação interna. Sua produção
mercantil era limitada, voltada para mercados próximos e, consequentemente, pouco determinada pela força do mercado. Durante boa parte do século XIX, a economia mineira estava em
forte ritmo de expansão e importou um grande número de escravos.
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Em relação ao mercado mineiro, Ângela Martins (1990, p.32) ressalta que, para Robert Slenes
(1985), as atividades de exportação permitiram um grande influxo de escravos e se constituíram no centro dinâmico da economia da Província. Ela afirma ainda que, de acordo com o autor, existiam alguns setores dinâmicos nessa economia: “o ouro, o diamante e o café da Zona
da Mata”. Segundo Ângela Martins (1990, p.32), a “mineração aurífera não teria declinado tão
vertiginosamente quanto se costuma pensar”; a extração de diamantes em Diamantina viveu
outro ‘boom’ em meados do século XIX; a cafeicultura da região sudeste da província não era
tão desprezível. A autora conclui, afirmando que:

Estes setores, além de participarem direta ou indiretamente da economia de exportação, teriam servido de sustentáculo para a agropecuária mercantil e, portanto, da economia como um todo, através dos
efeitos multiplicadores do consumo da massa de mão-de-obra ocupada em atividades não agropecuárias. Logo, o grau de mercantilização
não era tão baixo (p.32-33).
Minas Gerais foi, ao longo dos séculos XVIII e XIX, a região mais urbanizada e populosa do
Brasil. Segundo João Antônio de Paula (2000), para entender o processo de urbanização de
Minas Gerais nesse período, é necessário considerá-lo como um processo diversificado e complexo em que, ao lado “do influxo inicial dado pela mineração, somar-se-ão diversos outros determinantes”: primeiro, “a agricultura e manufatura conformando, já no século XVIII”, alguns
núcleos de povoação; segundo, “a pecuária e a agricultura determinando a ocupação e posse
do Triângulo Mineiro, no início do século XIX”; terceiro, “o café determinando o significativo
dinamismo, que, a partir da segunda metade do século XIX, experimentará a Zona da Mata”;
quarto, “um explícito projeto de colonização, à luz das experiências com imigrantes estrangeiros
que se estavam gestando em São Paulo”, na segunda metade do século XIX (p.41-42). Nesse
sentido, o autor considera que, do ponto de vista da economia e do processo de urbanização,
Minas Gerais esteve dinamizada nos séculos XVIII e XIX. Ele destaca ainda que, para analisar
sua urbanização, é necessário considerar as diversas dinâmicas e os diversos espaços-tempo de
um processo que não foi linear. Conforme Paula (2000, p.42), uma questão importante referese à

necessidade de se estabelecer uma diferença entre os processos urbano-regionais gerados pela dinâmica mineratória, que no século
XVIII constituíram-se nos principais núcleos urbanos da capitania, e
os outros processos de formação urbano-regionais em Minas Gerais,
que tiveram nas atividades agro-pastoris as matrizes essenciais de sua
dinâmica (p.42).
Para Paula, (2000) as atividades agro-pastoris que assumiriam papel importante na economia,
no final do século XIX, contribuiriam para a constituição de um processo de urbanização que se
deslocaria das regiões marcadas pela presença da mineração para a região sul e para a Zona da
Mata, do estado de Minas Gerais, no final do século. Segundo Rômulo Andrade (1990), a Zona
da Mata, que constitui a região sudeste de Minas Gerais e ocupa 5% de todo o território mineiro, tinha cerca de 20.000 habitantes em 1822, passando para um total de 830.000 habitantes
em 1890. Esse aumento populacional mostra a dinamização gerada pela produção agrícola na
zona cafeeira.
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É preciso não perder de vista, ainda, como afirma Resende (1982), que os anos iniciais da República em Minas Gerais foram marcados por um desenvolvimento desigual entre as diferentes
regiões do estado e pelos altos preços do café no mercado externo que possibilitaram um dinamismo nas áreas cafeeiras, provocando um deslocamento de trabalhadores para a região sul,
para a Zona da Mata e para os estados vizinhos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo
tempo, muitos produtores, que anteriormente se dedicavam às culturas tradicionais, passaram
a se dedicar à cultura do café, o que ocasionou uma diminuição na oferta de produtos de subsistência e uma alta nos preços desses produtos. O deslocamento dessa população aparece
como uma preocupação dos Presidentes de Estado nesse período, que apontavam, como alternativa de oferta de mão-de-obra para a lavoura, o fortalecimento da política de imigração.
Entretanto, ao estudar o processo de imigração em Juiz de Fora e em Belo Horizonte, entre
1888 e 1912, Maysa Rodrigues (2009) lança luz sobre essa questão, tradicionalmente vista como destinada, exclusivamente, à oferta de mão-de-obra para a lavoura. No seu trabalho, ela
nos informa que a imigração oficial, ou seja, subvencionada pelo governo, em Minas teve duração de 12 anos, ainda no período imperial, de 1867 a 1879, não alcançando seus objetivos nesse primeiro momento. O segundo momento da política de imigração oficial no estado de Minas
Gerais teve início na década de 1880, quando algumas medidas importantes foram tomadas
pelo governo. A primeira delas foi a criação do Serviço de Imigração e Colonização; a segunda,
a criação da Hospedaria dos Imigrantes em Juiz de Fora, e a terceira, a expedição do Regulamento nº 108, que criava a Inspetoria-Geral de Imigração em Juiz de Fora e definia normas
para a efetivação da imigração.
Iniciativas por parte de particulares também se desenvolveram nesse período; entre elas, a criação, em Juiz de Fora, da Associação Promotora da Imigração, sociedade particular, formada
por cafeicultores e industriais. Por um lado, para Rodrigues (2009, p.64), “essas ações viabilizaram a política de imigração em Minas Gerais no final do período imperial, lançando aquelas que
seriam as diretrizes encontradas pelos governos republicanos”. Por outro lado, conforme a autora, a participação de industriais na Associação Promotora da Imigração indica que, embora a
imigração seja vista como estratégia de oferta de mão-de-obra para a lavoura, havia também,
na época, o interesse pelo imigrante como mão-de-obra qualificada.
Mas é o clamor de mão-de-obra para a lavoura que aparece nas mensagens dos dirigentes do
estado de Minas Gerais ao Congresso Mineiro, reiteradas vezes. Com relação a isso, o vicepresidente, Dr. Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira, afirma em 1892:

Assim, se outros Estados há, cujas portas bem cedo ainda se
abriram ás correntes immigratorias, que hoje lhes arroteam o solo,
não foi por certo mais avisado o nosso, mantendo-se no estreito circulo de tentativas raras e isoladas, que maiores difficuldades talvez
lhe tenha deixado.
Além disso, era natural que, ao lado da preferência, que concentrava, por exemplo, no Estado de São Paulo as populações immigrantes que o êxodo europeu laçava sobre nossas plagas, de mais
attrahidas pela benignidade de climas similares aos que perdiam, dentro do nosso Estado outras immigrações se estabelecessem também
despovoando as regiões de produção modesta em favor daquellas,
onde a nossa lavoura principal permittia todos os incentivos do salário
(p.15).
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Para entender esse quadro, Rodrigues (2009, p.64) ressalta que é preciso considerar “as históricas e imbricadas relações entre os produtores rurais e a política mineira”, geradas, especialmente, pela importância do café para a economia do Estado. Esse fato torna compreensível que
“as discussões sobre a política de imigração tragam constantes e reiteradas referências à mãode-obra para a lavoura de café, e que este debate, ocupe grandes espaços nas várias esferas
de decisões políticas e no próprio governo”. Além disso, Cláudia Viscardi (2001, p.128) ressalta
que “o trabalho imigrante, reivindicação permanente dos setores produtivos do estado, foi utilizado, em sua maioria, nas atividades urbanas, cabendo ao trabalhador livre nacional o trabalho
no campo”. Em um estudo de revisão historiográfica, Viscardi (2001) destaca que, apesar das
crises que ocorreram ao longo da primeira República, a cafeicultura se manteve como um dos
setores mais dinâmicos da economia mineira e que a substituição do trabalho escravo na Zona
da Matta, região mais importante e com maior número de escravos no período, realizou-se com
a contratação do trabalhador transitório, através da meiação e da parceria.
Esse é um período em que a vocação rural do Brasil é ressaltada. A necessidade de investimento na política de imigração, a diversificação da produção agrícola, a modernização das práticas
de cultura do solo são consideradas fundamentais como estratégias de fortalecimento e engrandecimento do estado de Minas Gerais. Assim, os debates em torno dessas questões originaram, mais tarde, as propostas do “ruralismo”, que marcariam parte da produção intelectual
da primeira metade do século XX, no Brasil.
É em um cenário de preocupação com a modernização da lavoura que o estado de Minas Gerais
se ocupa com a criação de Escolas Agrícolas e Institutos Zootechnicos. A mesma lei que estabelec a criação das referidas escolas também criou as escolas rurais de instrução primária.
Parece-nos que é nesse processo de diferenciação que a escola rural é forjada e se constitui
como lugar do precário, do rústico e do arcaico. Sendo assim perguntamos que representações
foram produzidas pelos Congressistas Mineiros durante os debates sobre a criação das escolas
rurais? Quais motivações levaram o Estado de Minas Gerais, Brasil a estabelecer a distinção
entre escola rural, distrital e urbana, no ano de 1892?

Os debates em torno dos projetos que deram origem à Lei 41 de 13 de agosto de
1892
Quando analisamos os anais do Congresso Mineiro de 1891 e 1892, relativos aos debates ocorridos no período imediatamente anterior à aprovação da Lei 41 de 13 de agosto de 1892, percebemos a existência de argumentos que relacionam o grau de civilização das populações no
estado e o tipo de instrução primária que deveria ser destinado a cada grupo social.
Em sessão de discussão do projeto de lei n. 292, na câmara de deputados, no dia de 24 de setembro no ano de 1891, o deputado Gomes Freire afirma que a classificação das escolas de
instrução primária como rurais, distritais, urbanas e superiores é inatacável do ponto de vista
científico3, pois atende à “boa distribuição das materias ensinadas relativamente ao grau de
civilização dos diferentes núcleos de população, que se distribuem, por sua vez, pelos diferentes pontos do território”. E continua
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Sr. Presidente a instrucção deve ser dada de acordo com as necessidades dos diversos núcleos da população, por isso que sendo o pão
do espirito na linguagem commun, deve ser distribuída à proporção
das necessidades de cada individuo e, na hypothese, de cada população.
E por estas considerações que entendo que a escola que satisfaz às
necessidades de uma população atrasada e pouco civilizada, não é suficiente para uma cidade cujo desenvolvimento material e moral tenha
atingindo a um grau elevado (Annaes da Camara dos Deputados
1891/92, discurso pronunciado na Sessão de 24 de setembro pelo deputado Gomes Freire no ano de 1891, p. 385).
Nesse sentido, para a população dos espaços sociais rurais, considerada atrasada e pouco civilizada, deve-se oferecer uma escola adequada ao seu grau de civilização que é considerado distinto do grau de civilização da população dos distritos e das cidades. Classificando os diferentes
núcleos de povoação a partir do seu grau de civilização o referido deputado explicita, talvez, um
dos principais fundamentos utilizados para o estabelecimento da distinção entre escola rural,
distrital, urbana e superiores. Considerando-se que a sociedade está dividida em diferentes
grupos com graus de desenvolvimento diferenciado, o deputado argumenta que a escola que
serve às populações dos povoados é inadequada, porque insuficiente, às populações urbanas,
cujo desenvolvimento, material e moral é mais elevado. Para o referido deputado a

distribuição, pois, das cadeiras das escolas primarias em rurais, districtaes, urbanas e superiores, corresponde perfeitamente á desigualdade do desenvolvimento dos habitantes do Estado de Minas.
Nos sabemos que pela diversidade dos elementos naturaes, pela
grande extensão do território e por outras circunstancias, a civilização,
o grande adiantamento, o desenvolvimento material e moral, em uma
palavra, dos diversos habitantes de Minas é muito diferente e desigual
em os diversos pontos do território (Annaes da Camara dos Deputados 1891/92, discurso pronunciado na Sessão de 24 de setembro pelo
deputado Gomes Freire no ano de 1891, p. 385).
É possível perceber que um dos princípios que sustenta a distinção entre as escolas de instrução primária, presente na Lei 41 de 1892 é o da diferenciação, do ponto de vista do grau de
civilização, entre os habitantes dos povoados, dos distritos e das cidades. Mas, ao longo dos
debates do projeto 29, na câmara de deputados, é possível apreender vozes, em alguma medida, dissonantes, quanto ao modo de operar com essa diferenciação. Em sessão de “2ª discussão do projecto n. 29”, ocorrida em 03 de outubro de 1891, o deputado Teixeira da Costa
afirma

Ouvi, em parte, dizer o nobre deputado dr. Olyntho de Magalhães que
a Republica deve distribuir a instrucção e que é o seu primeiro dever
levar a instrucção elementar; a todas as camadas da sociedade : ao
rico, ao pobre, ao preto e ao branco.
Sr. Presidente, eu daria meu voto com muito boa vontade, si em vez
destas escolas superiores com gastos de tantas casas, os nobres deputados tivessem apresentado uma disposição creando escolas de
agricultura pratica em diversos logares do nosso Estado.
Para levar a instrucção elementar a todas as camadas da sociedade
contem com o meu voto.4
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Para o deputado Teixeira da Costa a distribuição da instrução primária para todas as camadas
da sociedade constitui-se em um princípio republicano fundamental. Embora não questione a
distinção entre escolas rurais, distritais e urbanas se coloca contrário à criação de escolas superiores, consideradas onerosas demais. Propõem ainda a criação de escolas de agricultura prática em diferentes lugares do estado o que nos indica uma crença na missão agrícolas do estado
e na necessidade de formação das populações dos espaços sociais rurais numa perspectiva de
formação para o trabalho rural.
Quando o projeto de lei é discutido no Senado Mineiro, o senador Mello Franco, como membro
recém empossado da Comissão de Instrução Pública, apresenta seu parecer sobre o projeto de
reforma da instrução pública. Para o Senador não é possível “adaptarem-se ao espírito inculto
das massas populares os programmas bem combinados do ensino europeu”. Para ele, “um povo atrazado, rude e ignorante não pode receber a instrucção compatível com as aptidões de um
povo já civilizado.”5 Considera que o projeto de lei, embora fruto do trabalho árduo da Comissão de Instrução possui inúmeros equívocos. Entre eles se inspirar em modelos de educação de
países como a França.
Os argumentos em torno da necessidade de distinção entre escolas rurais, distritais e urbanas
parecem sustentarem-se na crença da existência de diferentes níveis de civilização da população do estado. Esses argumentos articulam-se aos conhecimentos científicos da época, marcados pelas teorias racistas. Para essas teorias, ou de acordo com o darwinismo social, que
ganharam força no Brasil na segunda metade do século XIX, “a humanidade estaria dividida em
espécies para sempre marcadas pela ‘diferença’, e em raças cujo potencial seria ontológicamente diverso” (SCHWARCZ, 1993, p.62). Dessa forma, segundo um de seus principais teóricos, “os
grupos negros, amarelos e miscigenados ‘seriam povos inferiores não por serem incivilizados,
mas por serem incivilizaveis, não perfectíveis e não suscetíveis ao progresso’” (RENAN, 1961,
citado por SCHWARCZ, 1993, p.62).
Diferentes teóricos foram responsáveis pela vulgarização, no Brasil, de estudos que relacionavam raças humanas a espécies animais. Esses estudos defendiam um determinismo integral, o
qual seria equivalente à ideia de nação. Eles também condenavam a miscigenação, considerada
como fator de ‘degeneração da raça’.6
É preciso considerar, tal como afirma Lilia Schwarcz (1993), a forma peculiar pela qual as teorias racistas foram incorporadas pelas elites nacionais. Conforme a autora

o mesmo contexto que encontra em um projeto liberal a solução para
sua nova configuração política procura nas teorias deterministas e antropológicas subsídios para transformar diferenças sociais em barreiras biológicas fundamentais. Finda a escravidão e instaurada a
democracia por meio da República, toma força um discurso racial,
tardio se comparado ao modelo liberal presente desde 1822 (p.241).
Nesse sentido, parece-nos que os espaços sociais rurais são olhados, pelas elites mineiras,
através das lentes poderosas das teorias racistas que, por sua vez, possibilitam a produção de
representações sobre as populações desses espaços sociais como rudes, não civilizadas, inferiores.
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Considerações finais
Os resultados iniciais indicam a existência de disputas entre projetos diferenciados para a distribuição do escolarizar no estado de Minas Gerais, um mais amplo que defendia a expansão da
escola elementar para todos, sem distinção de classe, raça ou etnia e outro que defendia a distribuição do escolarizar fosse adequada ao grau de civilização da população que a receberia.
Cada projeto difundia determinadas representações sobre as populações dos espaços sociais
urbanos e dos espaços sociais rurais, uma articulada ao direito universal, sem distinção entre os
diferentes segmentos da sociedade e outra que relaciona as populações dos espaços sociais
rurais a níveis inferiores de civilização. Nesse sentido, para os mais civilizados, moradores das
cidades, deveria ser ofertada uma escola com conteúdos mais extensos e complexos e para os
menos civilizados, moradores dos espaços sociais rurais, uma escola com um conteúdo reduzido
e menos complexo. Do ponto de vista das responsabilidades quanto à oferta da instrução primária os debates giravam em torno de três alternativas, a primeira delas responsabilizava do
poder central, como realizado em países como a França, a segunda propunha que o estado assumisse a responsabilidade quanto a instrução primária e a terceira, propunha que o estado
repartisse com os municípios a responsabilidade pela ampliação da oferta de instrução primária.
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Nas páginas iniciais da obra História dos estabelecimentos científicos em Portugal, Ribeiro (1871, p.VII) pontuava que “[...] somos estranhos nas cousas de casas, e peregrinos na
própria pátria”, ao se referir aos conhecimentos que o povo português possuía acerca de sua
própria história. É com algum pesar que ainda podemos utilizar essa mesma frase para refletir
sobre os conhecimentos e pesquisas relacionados com a história da educação no período colonial no Brasil1.
De fato, ao nos depararmos com alguns artigos2 que versam sobre estudos quantitativos de pesquisas brasileiras relativas à história da educação, é comum encontrarmos a maioria
das investigações vinculadas aos períodos do Império e principalmente da República. Poucas
são as pesquisas e grupos de investigação cujo foco principal seja a educação no Brasil Colônia.
Diante disso, pode ficar a impressão de que os temas vinculados ao passado distante
tenham a tendência de serem percebidos como estranhos a nossa realidade, como se não houvesse ligações entre o que fomos e o que somos. Entretanto, acreditamos que devemos perceber que é exatamente nesse passado distante que existem as nossas raízes e que devido a isso
tais raízes precisam, a cada momento histórico, serem conhecidas e reconstruídas.
Para tanto, a fim de compreendermos a relevância desse período histórico para a história da educação brasileira, utilizamo-nos do que Montesquieu expôs em O espírito das leis, livro
XXX, quando discorre sobre a teoria das leis feudais entre os francos na relação com o estabelecimento da monarquia: “É um belo espetáculo o das leis feudais. Um carvalho antigo erguese, os olhos vêem de longe sua folhagem; ele se aproxima, vê-se o tronco, mas não se percebe
suas raízes: é preciso cavar a terra para encontrá-la” (1995, p.443).
Assim, percebemos a história da educação brasileira, representada pelo carvalho, e nela
a história da educação no Brasil Colônia, em seus primórdios. Para compreendermos a formação do carvalho, é necessário cavar suas raízes, que nada mais são do que a história da educação colonial.
Nesse sentido, embora a maioria das investigações sobre a história da educação colonial verse sobre uma educação distante da contemporânea, acreditamos que as raízes da história
da educação brasileira podem ser encontradas nesse período. Da mesma maneira, por considerarmos, assim como Bloch (2001, p.07) que cada “[...] época elenca novos temas que, no fundo, falam mais de suas inquietações e convicções do que os tempos memoráveis [...]”, cremos
que, independentemente do tema ou período, a história é reescrita.
Ao tratarmos da educação no Brasil Colônia como limite temporal de um objeto de pesquisa vinculado à história da educação brasileira, faz-se necessário citarmos o papel de hegemonia educacional exercido pelos padres da Companhia de Jesus entre os anos de 1549 e
1759. Foi essa a única ordem missionária de que temos notícia permitida a instituir colégios no
território colonial.
Com a permanência espacial e temporal desses missionários, foram sendo perpetrados
alguns padrões culturais que antes não faziam parte do contexto no qual estavam inseridos os
naturais das terras até então desconhecidas. Esses padrões estavam fundamentos no modo de
ser e agir do europeu português, católico, apostólico e romano do século XVI. Como aponta
Paiva (2007, p.11) ao tratar das perspectivas do poder real referentes à religiosidade e cultura
na décima sexta centúria, no Brasil, na seguinte afirmação de D. João III (1521-1557): “[...] a

principal cousa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente
dela se convertesse á nossa santa fé católica...”. Para o autor, esse trecho da carta é objetivo:
“[...] o cuidado da religião é, em toda sua extensão, ofício do rei. Ele afirma, ele o reconhece e
ele o provê”.
A educação oferecida aos colonos à conversão dos povos que aqui viviam e até mesmo
a direção de algumas funções relacionadas ao governo administrativo da Colônia foram mediadas pela ação dos missionários jesuítas e bacharéis formados, não somente nos colégios que
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aqui existiam3, mas também nas faculdades da Universidade de Coimbra, que contribuiu, de
maneira direta ou indireta, na formação da cultura e da educação brasileiras. Temos consciência de que a educação proporcionada no Brasil Colônia não era a mesma formação intelectiva
oferecida em Portugal, mas consideramos pertinentes os estudos sobre as instituições educacionais lusitanas por serem elas as formadoras dos primeiros missionários e dirigentes reais que
atuaram na origem da educação brasileira.
Entre os estabelecimentos educacionais portugueses, enfatizamos o papel exercido pela
Universidade de Coimbra, que depois de 1537, após reforma administrativa, pedagógica e financeira, passou a ser centro de referência na formação religiosa, científica e cultural do Império lusitano.
Por meio das pesquisas realizadas, percebemos que foi no reinado do Piedoso, D. João
III, que a Universidade sofreu uma profunda reforma dirigida pela Coroa lusitana. Depois disso,
a instituição passou a formar, além dos missionários jesuítas, os dirigentes reais para atuarem
em todo o Império português, inclusive no Brasil, na evangelização, catequização e administração dos povos que aqui residiam, os colonos, e daqueles que até então eram desconhecidos, os
índios. A Universidade de Coimbra foi a única instituição de ensino superior, com quadro completo de todas as faculdades, do Brasil, não somente nos três séculos da Colônia, mas também
no início do Império, “Até os começos do século XIX, a universidade do Brasil foi a Universidade
de Coimbra, onde iam estudar os brasileiros depois dos cursos no Brasil nos reais colégios dos
jesuítas” (TEIXEIRA, 1989, p.65).
Dessa forma, nosso objetivo central neste trabalho é analisar a Universidade de Coimbra como instituição datada historicamente, cujo principal foco reside na reforma empreendida
na instituição durante o governo joanino em Portugal. Essa reforma pode ser delimitada entre
os anos de 1523 a 1559, foi nesse intervalo de tempo que constatamos diversas diretrizes da
Coroa portuguesa no sentido de remodelar a instituição de acordo com as transformações ocorridas na sociedade portuguesa. Também constatamos, mediante a análise de cartas, alvarás,
estatutos e decretos, que a reforma empreendida na instituição só podem ser compreendida
levando-se em conta o contexto do Império lusitano e as problemáticas, religiosas e civis, do
século XVI.
A seleção dessas duas datas nada tem de aleatória, pois verificamos que foi exatamente nesse intervalo de tempo que houve a efetivação de diversas ações no sentido reformar a
Universidade, tornando-a instituição formadora dos quadros profissionais do Estado, seja no
setor eclesiástico ou civil, cujo início data de 1523 quando D. João III foi nomeado protetor do
Estudo Geral de Lisboa. Essas ações foram culminadas nos Estatutos de 1559, quando foi entregue à Universidade de Coimbra sua lei fundamental, cuja redação foi iniciada em 1556 sob
ordenação de D. João III.
Para que possamos entender as possíveis relações existentes entre a reforma dessa instituição educacional com a história da educação brasileira, em seus primórdios, passemos a
apresentar alguns aspectos dessa reforma que ficaram registradas nas fontes utilizadas para
este texto. É nesse sentido que analisamos a seguinte carta escrita por D. João III ao Papa:

Meu Santíssimo etc. por que para a conservação e aumento da fé
católica e bom governo espiritual e temporal em meus reinos e
senhorios é necessário haver muitos letrados e pessoas doutas
assim para o bom governo espiritual e temporal deles como para poderem ir e serem enviados as partes da Índia e de Goa e do
Brasil e outros de meus senhorios e conquista a pregar e ensinar aos novamente convertidos a fé de nosso Senhor Jesus e
assim pregar aos gentios e infiéis das ditas partes para que se converta
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a nossa Santa fé católica de que se seguira grande serviço de Deus ordenei fazer Universidade e Estudos Gerais na cidade de Coimbra para os quais fiz vir muitos de muitas partes de outras
universidades e partes de fora de meus reinos mestres e doutores e
(mestres em algumas ciências) em Teologia e Cânones em outras ciências e faculdades aos quais tenho ordenado salários e mantimentos para que hajam de ler e ensinar nos ditos estudos e por que a dita
Universidade sendo coisa tão necessária e tão proveitosa e tão a serviço de Deus se não pode sustentar sem ter rendas convenientes para
que pelos tempos em diante sejam pagos regentes lentes mestres e
doutores que em ela lem é necessário convem muito ser dotada de
rendas da dita renda do mosteiro de S. Cruz situado [...] na dita cidade
de Coimbra [...] Pelo que peço a vosso Santíssimo por mercê que
havendo respeito a essa obra ser de tão grande serviço de
Deus e tão proveitosa para a Republica eclesiástica e secular
desses reinos e senhorios me queira fazer mercê de anexar a
Universidade as ditas rendas e direitos do dito priorado de Santa Cruz [...] (DOCUMENTOS DE D. JOÃO III, 1938, vol. II, p.229 e
230, sem grifos no original).
A carta acima transcrita versa sobre o pedido de anexação das rendas do Priorado-Mor
do Mosteiro de Santa Cruz à Universidade de Coimbra. Foi enviada ao Papa, em 16 de setembro
de 1546, por D. João III, intencionando convencer o Pontífice da importância desses rendimentos às finanças do Estudo.
Acreditamos que o ponto central em que incide essa carta não se relaciona apenas com
a anexação das rendas do referido Mosteiro à Universidade, mas sim às ações da Coroa para
com o Estudo no governo de D. João III.
Apresentar essa carta é de essencial importância para que possamos compreender as
possíveis relações existentes entre a Universidade de Coimbra e a história da educação no Brasil no século XVI, o papel desempenhado pela Coroa lusitana nas políticas para a educação portuguesa nesse período e na relação estabelecida entre a Universidade e o Estado.
A opção e a justificativa de expor ao leitor esse documento relacionam-se à relevância
das ações da Coroa na história da primeira Universidade portuguesa. Ao analisarmos os documentos bem como a literatura sobre o referido tema e período, observamos a relevância desse
momento tanto para a história da educação portuguesa, e nela a Universidade, como para as
raízes da história da educação brasileira, já que foi nessa instituição que se formaram não apenas os membros da elite dirigente do Brasil Colônia, mas também boa parte dos missionários,
inclusive jesuítas, que atuaram na educação colonial no dito período.
Como já observamos em pesquisas precedentes, a Universidade portuguesa, que ora
esteve em Lisboa, ora em Coimbra, passou desde a sua fundação até o século XVI, por diversos
momentos que só podem ser compreendidos se relacionados aos respectivos períodos históricos da formação, fortalecimento e consolidação do Estado português. Da mesma maneira, verificamos que a instituição passou por diversas reformas, ou intenções de reformas, que visavam
a adequar o Estudo às circunstâncias históricas da sociedade portuguesa.
Fundamentados nos documentos coligidos, “Documentos de D. João III”, publicado por
Mário Brandão, constituído por quatro volumes que reúnem mais de oitocentas cartas e alvarás
destinadas a Universidade de Coimbra, publicados entre os anos de 1937 a 1941; e “Estatutos
da Universidade de Coimbra (1559)”, publicado por Serafim Leite (1963), e nas obras historio-
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gráficas selecionadas para a estruturação desta comunicação, apresentamos quais as relações
estabelecidas entre o poder real nas diversas medidas tomadas para transformar a educação
portuguesa por meio da reforma da Universidade.
Na referida carta acima, fica evidente que todas as diretrizes colocadas em prática para
com a Universidade em Coimbra estão articuladas ao um contexto maior, que circunscreve não
apenas o Império lusitano, mas também as problemáticas religiosas e civis do século XVI.
É essa a interpretação que fazemos quando o rei afirma que, pela necessidade de conservação e aumento da fé católica em seus reinos, era preciso haver letrados tanto no plano
espiritual como no temporal, a fim de que pudessem ser enviados aos diversos territórios ultramarinos do Império português como, por exemplo, ao Brasil, para pregar, converter e ensinar os gentios e infiéis a fé, os costumes e conceitos do europeu católico português do século
XVI. Foi por todos esses motivos, que dizem respeito também, mas não somente, ao reino português, que o rei justifica que ordenou fazer Universidade na cidade de Coimbra e empreendeu
as diversas ações que ficaram registrados nas fontes analisadas.
Dentre essas ações destacamos, em razão da delimitação desse texto, três categorias
de analises que pudemos diferenciar nos referidos documentos: reorganização administrativa;
reorganização pedagógica e reorganização financeira. A fim de que o leitor possa compreender
cada uma dessas categorias passemos a discorrer sobre elas.
Reorganização Administrativa
Ao pensarmos a Universidade enquanto instituição social cujo principal objetivo é o ensino das “sciencias necessárias pera bom governo, e conservação da Republica Chsiatám”4,
compreendemos que todas as atividades relativas à administração institucional dizem respeito à
sua finalidade essencial, que é o ensino.
Para que o objetivo fundamental da reforma do Estudo fosse atingido, ou seja, a formação dos quadros profissionais do Império, era necessária a reorganização administrativa do
governo da Universidade e do espaço citadino
Nesta seção, demonstramos alguns dos caminhos seguidos pela Coroa portuguesa a fim
de que a vida institucional da Universidade na cidade de Coimbra passasse por uma reorganização administrativa, tanto no que se refere ao espaço acadêmico como no citadino5. Oliveira
(1997, p. 907) assim se manifesta sobre a organização interna da instituição:

Como corporação autônoma, a Universidade geria uma multiplicidade
de serviços e actividades necessárias ao seu funcionamento, a um tempo acadêmica e senhoriais em virtude da raiz da sua fazenda, desde as
aulas, exames, alunos, professores, funcionários, receitas e despesas,
abastecimento e alojamento, a doença e a morte. Orgãos colegiais encarregavam-se do seu governo.
Para gerir todas essas atividades necessárias ao funcionamento da Universidade, constatamos, tanto nos documentos como nas obras historiográficas, a relevância das ordens reais
nesse contexto. Para exemplificar, citamos a carta de D. João III enviada ao reitor da Universidade, em 1542, na qual o rei estabelece algumas providências para serem executadas pelo reitor, já que possuía algumas informações acerca da administração da Universidade.

[...] Bispo Reitor Amigo, eu sou informado que alguns dos conselhos
dessa Universidade quando para ele são chamados deixam de ir ao
conselho e são nisso [...] negligentes não tendo causa justa para se escusarem de ir o que eu ei por mal feito e vos encomendo e mando que
provejas nisso com aquele rigor e maneira que bem parecer [...] além
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disso escreva-me os que assim não cumprirem e nisso forem negligentes para sobre ele prover como houver por meu serviço. [...]
E por que sou informado que alguns lentes da dita Universidade procuram e vão as audiências sendo lhes proibidos assim pelos Estatutos
como por meus regimentos vos informareis disso e me escrevais quais
são, os que fazem e em que maneira, para nisso prouver como houver
por bem.
E assim me é dito que alguns lentes e estudantes subornam os ouvintes
para que ouçam de seus amigos e desta maneira não ouvem livremente
as lições que tem em suas vontades o que eu ei por mal feito e vos
mando que provejas nisso [...]
E por que sou informado que alguns doutores tendo disposição para
irem aos exames privados o deixam de fazer por algumas causas particulares ei por bem que daqui em diante por cada vez que não forem
aos tais exames paguem um cruzado cada um para a arca da Universidade [...]
E assim sou informado que os lentes das cadeiras pequenas não tem
em cada ano uma vez as conclusões que tenho mandado que tenham
pelo que ei por bem que o lente da cadeira pequena que não tiver suas
conclusões no mês que lhes ordenares cada ano incorra em perdimento
da terça parte da derradeira terça do ano de seu ordenado [...]
(DOCUMENTOS DE D. JOÃO III, 1938, vol.II, p.89).
Para além de todas as questões da vida da Universidade tratadas nessa carta, chamamos a atenção para as determinações reais a respeito dos assuntos expostos. Observamos que
em todos os assuntos indica-se ao reitor o que deve ser feito para que se resolva determinada
situação. Em outras palavras, mediante as diretrizes da Coroa o Estudo de Coimbra foi reorganizado administrativamente. Semelhante a essa carta, existem diversos outros documentos em
que podemos constatar como a Universidade deveria ser organizada e dirigida, depois de transferida para Coimbra.
Reorganização Pedagógica
Para compreendermos a reorganização pedagógica da Universidade de Coimbra, é necessário nos atentarmos para as diversas modificações ocorridas no período de 1537 a 1559,
nos diversos setores da organização institucional que se relacionam diretamente com o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse contexto, ao discorrermos sobre esse assunto, objetivamos entender os diferentes momentos pelos quais a instituição passou a fim de adequar a formação profissional às demandas sociais.
Percebemos como, ou em que medida, as ações da Coroa portuguesa foram planejadas
e readequadas de acordo com as circunstâncias advindas tanto do corpo institucional formado
por estudantes, lentes, oficiais, bacharéis, mestres, doutores e reitores, quanto da sociedade,
por meio da exigência profissional na ocupação de cargos no Império lusitano.
Logo após a transferência para a cidade de Coimbra, constatamos a existência de diversas cartas e alvarás enviados à Universidade acerca do ensino, exames, graus e organização
do regimento interno de algumas faculdade6. Percebemos que as ações da Coroa nesse sentido
foram planejadas e replanejadas em conformidade com as problemáticas que envolviam esses
processos.
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Também verificamos que muito das ações que foram no início definidas, depois reformuladas, passaram a fazer parte dos Estatutos de 1559, como encontramos na introdução de
D. Sebastião (1557-1578), neto de D. João III, nos Estatutos da Universidade de Coimbra
(1559), publicados por Leite (1963):

Dom Sebastião, per graça de Deos, Rey de Portugal e dos Algarves,
daquem e dalem mar em Africa, Senhor da Guiné e da conquista, navegação e comércio de Athipia, Arabia, Persia e India etc. Faço saber a
vós Reytor, lentes, deputado, conselheiros, officiais e estudantes da
Universidade da cidade de Coimbra e a quaisquer outra pessoa dela,
que el-Rey meu Senhor e avô, que santa gloria aja, mandou rever os
Statutos da dita Universidade, por ser informado que no que ordenou e
fes na cidade de Evora no ano de 545 avia algumas cousas que,
pelo experiência que se teve do uso delles na dita Universidade, convinha serem mudados e outras declaradas e algumas
deminuidas ou acrescentadas; e sendo os ditos Statutos vistos
pelo Reytor e pessoas da dita Universidade , envyarão a Sua Alteza pera os tonar a ver e mandar sobre isso o que ouvesse por
seu serviço e bem da dita Universidade, e antes de acabar de
tomar conclusão nos ditos Statutos foy Nosso Senhor servido
de o levar pera sy. Pelo que, vendo eu quanta obrigação tinha de
prosseguir essa obra por ser de tanto serviço de Nosso Senhor e bem
de meus reynos e senhorios, e assy por ser autor principiador della pelo
dito senhor meu Rey meu avô mandei que se contiuasse; e, depois de
ter ouvido sobre as duvidas e cousas que ocorrerão as pessoas a que o
comety, sendo presente à resolução de todas as ditas duvidas e pratica
dellas Dom Manuel de Meneses, Reytor da dita Universidade, se ordenarão assentarão e fizerão os ditos Statutos na forma e maneyra siginte
(ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1559), LEITE, 1963, p.
10, sem grifos no original).
Como fica explícito no trecho destacado, a outorgação dos Estatutos de 1559 está relacionada à necessidade de rever as leis que regiam internamente a instituição. Tais leis, que já
faziam parte da constituição da Universidade, em razão das experiências no tempo tiveram a
necessidade de serem readequadas segundo as circunstâncias do Estudo inserido na sociedade
portuguesa dos meados do século XVI.
Nesse âmbito, observamos na reorganização pedagógica, alguns fatores relacionados
ao ensino, exames, graus e organização das faculdades mediante análise das transformações
ocorridas naquele momento na constituição das leis que regeram a Universidade. Além disso,
percebemos que foi nesse momento que ocorreu a contratação de diversos docentes de prestígio internacional. Todas essas ações da Coroa portuguesa para com a Universidade de Coimbra
devem ser compreendidas como parte da intenção da Coroa para reorganizar pedagogicamente
a Universidade, a fim de readequar a instituição as demandas do Império.
Reorganização Financeira
Como procuramos apresentar nas categorias precedentes, a Universidade transferida da
cidade de Lisboa sofreu uma profunda e paulatina reorganização nos diversos setores que a
constituem. Além das diretrizes emanadas da Coroa relativas à reorganização administrativa, o
Estudo também sofreu diversas modificações pedagógicas que objetivavam readequar a formação propiciada pela instituição a sociedade do Império lusitano. Percebemos que esse mesmo
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processo de reorganização também foi o carro-chefe das ações da Coroa no que se refere ao
setor financeiro da Universidade de Coimbra.
Nesse sentido, as primeiras notícias que temos sobre esse assunto, verificas nos documentos analisados, podem ser constatadas no ano de 1538, quando o monarca escreve a Frei
Diogo de Murça sobre a anexação das rendas das igrejas do morgado de Medelo à Universidade, “[...] por eu saber que as igrejas que andavam anexadas em vida do conde de Marialva por
indevidas informações [...] determinei de as fazer aplicar as ditas rendas aos estudos que ordenei em Coimbra [...]” (DOCUMENTOS DE D. JOÃO III, 1937, vol. I, p.102). De acordo com Almeida e Brandão (1937, p. 193 a 195), houve a anexação de muitas outras igrejas de diversas
regiões do reino português às finanças da Universidade.
A anexação das rendas dessas igrejas deve ser analisada com mais cuidado para que
possamos compreender quais poderiam ser os motivos que justificaram essas ações da Coroa
para com a sociedade e Universidade portuguesa. Dessa forma, uma carta de 25 de novembro
de 1542, que permitiu a união da Universidade a várias igrejas, pode esclarecer quais os objetivos do poder real com essas diretrizes.

Dom João pela graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve daquem e
além mar em África, de Guine da conquista e navegação comércio da
Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia faço saber aos que esta minha
carta vierem e o pertencimento do caso pertencer que havendo
eu respeito ao serviço de Deus e meu e bem da República de
meus reinos e senhorios que se segue de em eles haver Estudos Gerais e como os ditos Estudos não podem ter mestres e
lentes suficientes para ensinar e ler em eles sem terem renda
de que os ditos mestres e lentes ajam suficientes salários, pedi
ao Santo padre Paulo III ora na Igreja de Deus presidente, que
houvesse por bem de unir e anexar para sempre aos Estudos
que novamente ordenei na cidade de Coimbra as igrejas [...] e
Sua Santidade a minha instância houve por bem de anexar para sempre as ditas igrejas ao dito Estudo como dito é com tanto que eu desse meu consentimento sendo elas ou algumas
delas de meu padroado, eu pelos ditos respeitos ou o meu consentimento e ei por boa e valiosa a dita união per sua Santidade feita das ditas igrejas ao dito Estudo na forma e modo que
na dita bula se contém. Quanto com direito devo e posso e enquanto a mim e a Coroa de meus reinos e padroado da ditas
igrejas pertence e ei por bem que a dita união se cumpra e
guarde e haja cumprimento feito para guarda e conservação
dos ditos Estudos [...] (DOCMENTOS DE D. JOÃO III, 1938, vol. II,
p. 108, sem grifos no original).
Nos trechos em destaque da carta, chamamos a atenção para as razões expostas pelo
monarca para que ocorresse a anexação das rendas dessas igrejas às finanças da Universidade.
Como fica claro, o monarca justifica a incorporação dessas rendas pela necessidade de haver no
reino uma Universidade com lentes competentes nas ciências daquela época. Esses mestres,
cuja tarefa está relacionada à formação de letrados que auxiliassem na governança da sociedade, só podem desempenhar com satisfação sua tarefa se lhes forem concedidos “suficientes
salários” para manter sua sobrevivência e competência acadêmica. Nesse sentido, o rei solicita
ao Papa a anexação dessas igrejas à Universidade, igrejas essas que faziam parte, também, do
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Padroado Real. Com o consentimento pontifício, a Coroa repassa ao Estudo essas rendas com a
declaração da ação ser “boa e valiosa” aos seus reinos.
Embora desde o início da vida da Universidade na cidade de Coimbra a Coroa tenha
procurado dotar e oportunizar condições financeiras para sua subsistência, percebemos que,
em razão das despesas da reforma, essas diretrizes não foram suficientes. É isso que presumimos por meio da carta enviada ao rei por Doutor Martin de Azpiculeta Navarro: “[...] as rendas
que V.A. tem feito mercê a esta universidade nom bastam para o pagamento dos lentes e outros guastos necessarios assi porque ellas são poucas como porque o rendeiros que a ellas são
obriguados nom paguam aos tempos devidos” (apud FONSECA, 1997b, p.448). É nesse sentido,
de escassez de recursos financeiros, que entendemos as negociações empreendidas pelo poder
real junto ao Papa para a incorporação das rendas do priorado mor de Santa Cruz a Universidade no início da década de 1540.
Sobre esse tema, encontramos duas cartas datadas de 17 de novembro de 1543, em
que o monarca escreve ao seu embaixador em Roma, Baltazar de Faria, acerca da ordem de
intercessão perante o Papa sobre o seu desejo e objetivo dessa anexação ao Estudo:

[...] Há dias que as rendas do Mosteiro de S. Cruz de Coimbra se dividiram, e se apartaram certas rendas para o prior crasteiro, cônegos regulares, e convento da dita casa; e assim se exentaram e apartaram pela
autoridade apostólica o prior crasteiro, cônegos e convento, que estão
no dito Mosteiro, da jurisdição do prior mor, pelo o que o dito prior não
entende nas ditas rendas, que pertencem ao convento, nem no mando
e jurisdição que antes tinha sobre os ditos cônegos e conventos; e por
o caso estar em este modo, me parece que se pode muito bem anexar
e aplicar os direitos e rendas do priorado mor do dito Mosteiro de S.
Cruz à Universidade de Coimbra. E, como sabeis, a dita Universidade é causa muito necessária e muito proveitosa a estes meus
reinos e senhorios por o defeito que até agora houve de letrados, maiormente os eclesiásticos; e a dita Universidade não se
pode sustentar sem ter renda: pelo o que peço a Sua Santidade
que queira anexar os direitos e rendas do dito priorado mor de
Santa Cruz à dita Universidade, como largamente vereis pela instrução que sobre isso vos envio. Vos falareis a Sua Santidade tanto que
a esta for dada, por que é perigo na tardança, lhe dareis do assim vos
escrevo, e muito afincadamente lhe pedireis de minha parte por serviço de Deus e bem da republica assim eclessiastica como secular, destes reinos, queira conceder a dita anexação e união
como por minha parte se lhe pede [...]” (DOCUMENTOS DE D. JOÃO III, 1938, vol. II, p. 150, sem grifos no original).
Nessa carta, o monarca dá diversas instruções ao embaixador de Portugal em Roma,
Baltazar de Faria, acerca da solicitação que deveria ser dirigida ao Papa sobre a anexação da
rendas pertencentes ao Mosteiro de Santa Cruz a Universidade. Nela, novamente, é explicitada
toda a problemática que envolve os objetivos da Coroa relacionados a essa solicitação. O rei
declara que suas ações vinculavam-se à defasagem na formação de letrados, que mediante o
desempenho de suas funções no reino, colaboravam para o seu governo. Essa falha na formação de letrados é relatada por D. João III especialmente no tocante aos eclesiásticos. Essa
afirmação do rei pode ser relacionada aos diversos investimentos realizados no início do seu
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governo na concessão de bolsas de estudos aos centros de ensino teológico, em colégios e universidades francesas e espanholas.
Podemos verificar que as justificações oferecidas pelo poder real ao Papa, por meio dos
serviços de seu embaixador, vão muito além das necessidades práticas e financeiras que a Universidade tinha no que se refere aos recursos existentes para sua sobrevivência. Nos documentos analisados, percebemos que os motivos elencados pela Coroa de anexar as rendas do
Mosteiro de Santa Cruz ao Estudo relacionam-se diretamente com os objetivos de tornar a instituição um centro de referência na formação cultural, religiosa e científica do seu Império “para
doutrinarem e governarem e regerem a republica cristã desses reinos assim no eclesiástico como no secular”.
Todas essas ações tinham um objetivo comum com as problemáticas do século XVI,
seja na propagação da fé católica, com os letrados em Teologia e Direito Canônico, seja nas de
ordens civis, com Leis e Física.
As negociações com o Papa deram resultado a favor da Universidade, pois em 10 de
maio de 1546 foi enviada à instituição informações referente às rendas anexadas: “[...] eu el rei
vos envio muito saudar vi a carta que me escreveste em resposta da que vos mandei com as
bulas do Santo Padre para se tomar posse pela Universidade7 da jurisdição e rendas que foram
do priorado mor do Mosteiro de Santa Cruz [...]” (DOCUMENTOS DE D. JOÃO III, 1939, vol. III,
p. 21).
Considerações Finais
Podemos considerar que foi no reinado de D. João III que a Universidade portuguesa
passou por uma profunda reforma que de fato consolidou a instituição como centro de formação dos quadros profissionais do reino, seja nos negócios relativos ao poder real ou espiritual.
Essa reforma pode ser entendida relacionada a três pilares que apontamos ao longo desse texto: 1) Necessidade de readequar a formação propiciada pela Universidade as transformações do
reino português no contexto das problemáticas civis e religiosas do século XVI; 2) Tornar a Universidade o centro de formação real e espiritual do Império, na estipulação da organização curricular e pedagógica; 3) Tornar a Universidade instituição do Estado, mediante os investimentos
da Coroa no financiamento das atividades acadêmicas.
Ao longo dessa comunicação pretendemos apresentar ao leitor alguns aspectos relacionado a reforma empreendida na instituição para torná-la o centro de referência na formação
dos letrados portugueses, tanto eclesiástico como régio. A atuação desses sujeitos formados na
Universidade de Coimbra pode ser percebida nas diversas possessões que faziam parte do Império português, inclusive no Brasil, seja na atuação dos missionários jesuítas ou dos dirigentes
reais formados no Estudo de Coimbra.
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1

Está comunicação é um texto adaptado fundamentado na dissertação de mestrado: “Universidade de
Coimbra (1290-1559): origens, transferências, percalços, reformas e consolidação”, defendida na Universidade Estadual de Maringá (Paraná/Brasil), Programa de Pós-Graduação em Educação (PPE), em março
de 2012.
2
Conferir em Bittar e Junior (2007) as discussões de pesquisa em história da educação colonial.
3
“No Brasil, então Província da Companhia de Jesus, desde 1555, já havia no século do Quinhentos três
colégios constituídos no sentido técnico do termo: o de Salvador, na Bahia, o de Olinda, em Pernambuco,
e o do Rio de Janeiro. [...]” (TEGÃO, 2008, p.12).
4
Fonseca (1997, p.501).
5
Em razão das delimitações dessa comunicação não abordaremos nesse artigo aspectos relacionados a
reorganização citadina que a cidade de Coimbra sofreu com a transferência da Universidade para o seu
burgo.
6
Os regimentos que se referem às faculdades que funcionavam nos gerais de Santa Cruz não foram encontrados nos documentos enviados à Universidade até o ano de 1546.
7
De acordo com Almeida e Brandão (1937, p. 195), as contendas entre o Mosteiro e a Universidade em
razão dessa incorporação foram longe. Embora a Universidade tenha de fato conseguido a anexação houve diversos conflitos entre ambas as intuições que só se resolveram na primeira década do século XVII.
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Esta comunicação apresenta uma análise da escola primária noturna que se configurou a partir
da primeira reforma do ensino público implantada no alvorecer da República, no Estado de Minas Gerais (Brasil), no ano de 1892, na perspectiva dos inspetores escolares. Os inspetores
emergem como os atores responsáveis pela condução e efetivação das políticas educacionais
no âmbito do cotidiano escolar por meio da fiscalização das ações relacionadas ao processo de
escolarização da população mineira. A análise objetiva compreender a configuração da escola
primária noturna, bem como alguns dos desafios enfrentados principalmente em relação à materialidade, à infrequência escolar e às estratégias utilizadas pelos professores no acolhimento
aos sujeitos que a frequentavam: os trabalhadores mineiros. O marco temporal parte do ano de
implantação da primeira reforma republicana, em 1892, e finda em 1920, ano em que ocorreu a
última reforma que antecedeu às mudanças instituídas pelos escolanovistas em Minas Gerais.
Esta análise se insere no âmbito da História Cultural que nos permite compreender como a escola primária noturna foi “construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1988, p. 17), por uma
elite política responsável pelo diagnóstico, fiscalização e reorganização de uma realidade específica naquele momento histórico. Entende-se que a atuação dos inspetores escolares visava consolidar um projeto reformador cujas medidas deveriam ser apropriadas pelos agentes escolares
responsáveis pela instrução elementar. Trata-se, assim, de uma relação que envolve poder,
imposição de valores e domínio, mas que se esbarra no extremo dessa relação com formas variadas de apropriação dos atos jurídicos normativos por parte dos demais atores escolares, em
especial, os professores. A opção metodológica consistiu em mapear, problematizar, cruzar e
confrontar as diversas fontes (LOPES e GALVÃO, 2001). Foram analisados decretos, leis e regulamentos; termos de inspeção técnica de ensino e relatórios de diretoras; mapas de matrículas
e correspondências expedidas e recebidas pela Secretaria do Interior e Justiça, pertencentes ao
acervo do Arquivo Público Mineiro. Assim, a compreensão da escola primária noturna se produziu no diálogo com tais fontes.
A criação do serviço de inspeção: os delegados literários da instrução pública
Com a Proclamação da Independência do Brasil, em 1822, iniciou-se um processo de rompimento com o antigo regime e a instauração de uma nova ordem administrativa, jurídica e institucional. O marco legal dessa nova condição política foi a Constituição Imperial de 1824 que
instituiu o direito à instrução elementar primária aos cidadãos brasileiros e ao Estado o seu provimento1.
Com a regulamentação da emenda constitucional, conhecida como o Ato Adicional, aprovado
pela Lei n. 16 de 12/08/1834, as províncias brasileiras iniciaram a criação da estrutura administrativa que deveria consolidar o projeto de construção da autonomia do Império. Ato extinguiu
os Conselhos Gerais das províncias criando as assembleias legislativas com poderes para legislar e organizar vários setores da administração pública, como a instrução primária e secundária.
Em decorrência, na província mineira, a organização do ensino ficou por conta da Lei n. 13 de
28/03/1835. Quanto à fiscalização do ensino, a nova Lei dividiu, inicialmente, a província mineira em quinze Círculos Literários, com sedes nas vilas mais importantes, criando cargos de confiança de Delegados dos Círculos Literários para legislar e fiscalizar a educação. Dentre os
principais problemas relatados, os Delegados informam sobre a dificuldade de se garantir a frequência legal às escolas, embora houvesse a previsão de multas para os responsáveis. Os motivos apontados se relacionavam com a ocorrência de doenças endêmicas, tais como a febre
amarela e a bexiga, além da pobreza da população e da distância entre o local de residência
das crianças e, muitas vezes, a única escola da região2(MOURÃO, 1959).
O funcionamento do serviço de inspeção passou por várias modificações ao longo do Império
com vistas a torná-lo efetivo e livre das injunções políticas que interferiam no cumprimento das
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tarefas pelos Delegados, com retidão e neutralidade. Manteve-se o cargo e a atuação dos inspetores como agentes fiscalizadores.
A inspeção escolar republicana
A inspeção escolar foi alvo dos legisladores republicanos durante o debate sobre a primeira reforma do novo Regime3, no Congresso Mineiro. Em discurso na Câmara, o deputado Gomes
Freire de Andrade reconheceu criticou o serviço:
Nós sabemos bem o que eram os antigos delegados literários, indivíduos ás vezes analfabetos, que mal sabiam visar os mapas de frequência, que davam ao professor o direito de receber os seus
vencimentos no fim de cada mês: eram indivíduos que em ocasião da
política improvisavam, mas que quase não tinham a consciência de
seus deveres (ANDRADE, 1891, p. 384).
Na reestruturação, a Lei n. 41 de 03/08/1892, responsável pela primeira reforma educacional
da República mineira, criou o Conselho Superior, órgão consultivo e deliberativo com sede na
Capital, subordinado ao Presidente e composto por sete membros. Criou também os Conselhos
Municipais e Distritais com função exclusiva de inspecionar os estabelecimentos de ensino particulares e os criados, mantidos ou subvencionados pelo Estado. Os Conselhos deveriam enviar,
anualmente, o mapa de matrícula ao Secretario do Estado, além de “velar pela fiel observância
da lei e regulamentos da instrução publica, especialmente pela execução das medidas relativas
ao ensino obrigatório” (MINAS GERAIS, 1892).
Para inspecionar as escolas e os demais estabelecimentos de instrução, criou seis cargos de
inspetores ambulantes concursados e nomeados pelo Presidente. Competia aos ambulantes
fiscalizar todas as escolas públicas e particulares de sua circunscrição, enviando relatórios semestrais contendo informações gerais sobre a instrução. Suas atribuições iam desde a fiscalização do cumprimento dos regulamentos, escrituração escolar e atuação do professor, até a
indicação de escolas particulares a serem subvencionadas pelo Governo. Na sua função de zelar
pela instrução no Estado competia-lhes “aconselhar delicada e cortesmente os professores, no
intuito de facilitar-lhes o cumprimento de seus deveres” (MINAS GERAIS, Art. 27, § 7º, 1892).
A segunda reforma do ensino, de 1906, consolida esse profissional, como “a alma do ensino” e,
como tal, transformado de “funcionário indiferente” em pessoal técnico e apaixonado pela causa, conforme afirmou o Secretário do Interior, Carvalho Britto. O serviço de inspeção se divide
em inspeção técnica, novidade da reforma, e em inspeção administrativa4. O Estado foi dividido
em quarenta circunscrições literárias sob a responsabilidade de cada um dos técnicos a quem
competia visitar com frequência todas as escolas de sua circunscrição; verificar a escrituração, a
capacidade do professor, as condições materiais e higiênicas, os livros adotados, a ordem e a
disciplina, bem como a matrícula, frequência e estado de adiantamento dos alunos em relação
ao tempo de matrícula. Para averiguação da regularidade no cumprimento de suas atribuições
havia dois expedientes: a elaboração do termo de visita técnica, que ficava registrado no “Livro
de Termo Visitas”, na escola, e cuja cópia era enviada para a Diretoria de Instrução da Secretaria do Interior; e do relatório quinzenal sintético, a ser enviado pelo administrativo à Secretaria.
Atraso e infrequência: a incompatibilidade dos tempos
Assumida como compromisso do Estado democrático, a difusão do ensino público primário deveria se estender por todas as regiões onde houvesse populares em idade escolar. E é aí que a
temática da frequência e obrigatoriedade tangem as questões relacionadas às políticas de escolarização noturna e um importante aspecto a ser considerado se relaciona à idade dos alunos.
Embora regulamentada5, as divergências entre as determinações legais, acerca da idade escolar
noturna e o cotidiano escolar podem ser constatadas, por exemplo, no mapa de matrícula da
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Escola Prática noturna do sexo masculino, da União Operária Beneficente, da cidade de Diamantina, em 1912. Dos 74 alunos matriculados, 56 cursavam o primeiro ano; treze, o segundo
ano, e cinco, o terceiro ano. A maior parte dos alunos do primeiro ano, quase 24%, tinha doze
anos de idade, que correspondia também ao maior grupo etário do curso, cerca de 17%, do
total de alunos matriculados (SECRETARIA DO INTERIOR, 1912).
A diversidade etária também era característica da Escola noturna particular, Simplício Alves Pereira, de Matta das Neves, no município de Contagem, em 1917. O professor Antônio S. Batista
lecionava para 44 alunos, do sexo masculino, do 1º e 2º anos, sendo 31 na faixa de sete a quatorze anos e treze com idades variando entre quinze e 35 anos.
A condição de trabalhador colocou em cena o confronto entre a construção e a imposição de
um tempo escolar na relação com um tempo que é também social, cultural. Tempo escolar que
interfere e se impõe a outros tempos vividos por todos os envolvidos no processo educativo,
alunos, professores, inspetores, etc. As descrições que evidenciam a incompatibilidade entre os
tempos encontram-se presentes nos relatórios dos inspetores e nas diversas comunicações,
enviadas à Secretaria do Interior. Em visita à escola noturna que funcionava em uma das salas
do Grupo Escolar da cidade de Ponte Nova, o inspetor Antônio Orsini destacou as qualidades do
jovem professor que ali desempenhava a sua nobre tarefa, “que era levar luzes nos cérebros já
maduros de quase todos os seus discípulos. Tarefa árdua e de pouco resultado junto aos discípulos de cérebros já maduros”, em decorrência de um dos principais problemas enfrentados por
ele no comprimento do grande ideal:
infelizmente, porém, óbice quase insuperável se antepõe aos seus altos desígnios, porquanto, sendo seus alunos, todos empregados na
indústria e serviços domésticos locais, muitos chegam, à escola, fora
de hora de início dos trabalhos e destarte perdem algum tempo precioso (ORSINI, 1913).
Arthur Queiroga, inspetor regional, em visita à escola noturna de Sabará realçou a questão da
frequência associada ao rendimento dos alunos e à condição social operária: “É pouco o adiantamento das crianças, devido a falhas contínuas dos referidos alunos, que são meninos de ganhos, em Sabará” (QUEIROGA, 1917). O que nos parece é que o fato de serem crianças,
contrariando o Regulamento, que proibia a matrícula de menores, é secundarizado ou desconsiderado por se tratar de trabalhadores, o que, por si só já garantiria imunidade às prescrições
oficiais.
Na escola noturna de Paraguassú, localizada em Fama, apesar da matrícula de cinquenta alunos, a frequência era “sempre pequena”, relatou José Ferreira de Seixas, inspetor regional;
sendo no segundo semestre de 1917, relativa a dezenove alunos. Novamente, a questão da
frequência aparece associada à condição operária, nas palavras do inspetor: “os alunos são de
ordinário, operários, que nem todos os dias podem ir à escola” (SEIXAS, 1917).
A naturalização das ausências, em vista da condição social dos alunos, levava a uma atitude de
condescendência por parte dos inspetores. O professor José Agostinho de Mattos, da cadeira
noturna do sexo masculino do município de Juiz de Fora, se queixava, dentre outras coisas, da
falta de assiduidade de seus alunos, ao inspetor regional, Lindolpho Gomes que assim relatou
ao Secretário do Interior: “queixa-se ele da falta de assiduidade da discência, o que muito embaraça a marcha do ensino e o aproveitamento; o que é, de fato, uma verdade, por se tratar de
alunos adultos, operários, sujeitos em determinados dias a trabalhos noturnos” (GOMES, 1917).
Essa cadeira contava com 64 alunos, maiores de dezesseis anos, porém, no dia da visita apenas
vinte se encontravam presentes. Também tolerante foi o inspetor Ernesto C. Santiago acerca do
Grupo Escolar Assis das Chagas:
Os alunos deste grupo são crianças de famílias operárias; durante o
dia essas crianças trabalham em oficinas e em outros trabalhos ma-
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nuais, só podendo frequentar escola à noite depois de um dia de serviços exaustivos. Por esse motivo é natural não serem tais alunos
muito assíduos nas aulas (SANTIAGO, 1919).
A cada relatório evidencia-se ainda mais a incompatibilidade entre a configuração do tempo
escolar e as necessidades dos alunos trabalhadores, como no relatório do inspetor Lindolpho
Gomes, quando em visita a outra cadeira noturna do sexo masculino, em Juiz de Fora: “A matrícula total dessa cadeira é de 174 alunos, tendo sido a frequência, no dia da visita, sábado,
em que os filhos dos operários são ocupados em trabalhos domésticos ou em sessões nas fábricas, de 55” (GOMES, 1917).
Tais situações evidenciam os conflitos entre a tentativa dos trabalhadores se manterem na escola e a necessidade de manutenção dos costumes e dos afazeres da vida familiar, pois se tratava de sujeitos que se inseriam na escola como alunos operários, não deixando de sê-lo, e que
tentavam conciliar o tempo da escola ao tempo de garantia da própria subsistência. A discrepância entre os dados de matrícula e a baixa frequência nas escolas noturnas não era algo novo, como nos mostra o inspetor extraordinário da 1a circunscrição, Sr. Dr. Albino Alves Filho. Ao
fiscalizar as duas escolas particulares, mantidas pela Companhia de Tecidos Cachoeira, se pronunciou quanto à escola noturna, em 1901: “é de 45 o número de alunos matriculados, segundo informou o professor. A frequência é de vinte alunos, mais ou menos” (ALVES FILHO, 1901).
Muitos eram os fatores que impediam a frequência regular dos trabalhadores às aulas noturnas.
Contudo, não se pode afirmar que a infrequência noturna fosse maior do que a diurna, mas
sim, que essa também era um problema com o qual os professores, inspetores e diretores se
deparavam e não tinham como resolvê-lo, principalmente porque a condição social de operário,
categoria que marcava a identidade desses alunos servia, muitas vezes, como justificativa para
essa situação.
Infrequência e representação social sobre a escola
Em correspondência recebida pelo Secretário Dr. Américo Ferreira Lopes, enviada pelo professor Francisco José Torres, da Escola Pública de Boa Vista, em Nova Lima, a 15 de dezembro de
1913, a condição social dos alunos apresentou-se como argumento de justificação da baixa frequência. O professor, demonstrando desânimo e esgotado seus esforços, creditou à origem dos
alunos e à representação dos mesmos acerca da instrução, os motivos para tal problema:
Com franqueza que não posso empregar mais esforços para manter a
frequência aqui, pois parece-me, e é pura verdade, que este pessoal,
composto em sua quase totalidade de lavradores (pessoas pobres e
ignorantes, em extremo) não compreende todo o alcance, toda a vantagem, oriunda da instrução, e não querem absolutamente instrução
alguma. Não compreendem, tão pouco, o sacrifício feito, em prol da
instrução em nessa terra mineira (TORRES, 1913).
Mesmo a contragosto, o professor solicitou o fechamento de sua cadeira, pois além da infrequência também não havia aluno preparado para exame. Esse desânimo parecia também acometer outros professores, como mostra o relatório do inspetor regional Luiz Ernesto de
Cerqueira ao visitar as turmas de 1º e 2º anos da escola noturna de Ponte Nova: apesar da
“ordem e disciplina durante os trabalhos”, o aproveitamento dos alunos deixava a desejar, especialmente, em decorrência “das constantes faltas”. Por isso, como incentivador da causa da
instrução, “ao Sr. Professor falei sobre isso e, em aula, também falei aos alunos presentes, pedindo-lhes mais assiduidade à escola, afim que possa ela preencher os fins institucionais”
(CERQUEIRA, 1915).
A cada relatório, portador e constituinte de uma representação de sujeito, torna-se possível
reconhecer os traços constitutivos da identidade social do aluno da escola noturna. Sujeitos, às
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vezes, percebidos pelos inspetores como incapazes de alcançar algum êxito na vida escolar,
“não podendo ser por menos”, como afirmou Arthur Queiroga, ao fiscalizar a escola noturna da
Fábrica do Cedro. Demonstrando toda a sua incredulidade na integração daqueles “seres já
perdidos” ao analfabetismo, pois que eram “alunos duros pela passagem da idade escolar”, assim se dirigiu ao Secretário do Interior:
Há progresso lento em tal escola, não podendo ser por menos, visto a
sua natureza, tratando-se de alunos duros pela passagem da idade
escolar e cansados pelo serviço mecânico durante o dia. Certo é que a
professora algo faz, prestando o alto serviço de integrar ao alfabetismo seres já perdidos para ela (QUEIROGA, 1917).
Quando nos aproximamos do repertório utilizado pelos inspetores para nomear os adultos que
frequentavam a escola noturna – pessoas pobres e ignorantes, em extremo; alunos duros pela
passagem da idade escolar; sujeitos com cérebros já maduros; seres já perdidos - nos deparamos com um universo simbólico, compartilhado pelos profissionais responsáveis pela difusão do
ensino entre as camadas “rústicas” da população, que acabam por desqualificar o adulto como
sujeito escolarizável. Os inconvenientes de natureza cultural, social e cognitiva, destacados pelos inspetores e diretoras, e que se interpunham entre a escola e os adultos, não se constituíam
obstáculos capazes de leva-los a desistirem da escola. Ao contrário, essa procura chegava a
causar estranhamento aos legisladores responsáveis pela elaboração das políticas educacionais.
Numa situação exemplar, em Sessão da Câmara dos Deputados, a 6/08/1919, o deputado Mário Ferreira de Azevedo, ao comentar sobre a criação de uma escola noturna pela Câmara de
seu município, deixou escapar sua surpresa: “Não esperava, absolutamente, que essa tivesse
frequência; entretanto, no 8º dia estava a matrícula completamente esgotada, com oitenta e
tantos alunos, quase todos da zona rural” (AZEVEDO, 1920, p. 75).
Pensando como Prost (1996, p. 312), que “as maneiras de falar não são inocentes; para além
da sua aparente neutralidade, revelam estruturas mentais, maneiras de perceber e de organizar
a realidade denominando-a”, podemos afirmar que a escola noturna mineira vai se delineando
como um ambiente de conflito, principalmente, quando comporta num mesmo espaço e tempo,
a convivência entre um sujeito legitimado e um sujeito desqualificado pela escola. Isso porque
a escola moderna criada pela República reiterava a todo o momento em suas práticas, seus
programas, suas normas, seus discursos, uma escola idealizada para a infância como herdeira
do novo regime que se instalava. Provavelmente, por ter sido idealizada e produzida para acolher à infância, a convivência intergeracional tenha revelado a relação conflituosa entre a realidade e as prescrições escolares, mas também uma grande tolerância dos inspetores.
A materialidade das escolas noturnas
A modernização da educação, reclamada pela elite política e intelectual brasileira no final do
século XIX, como condição sine qua non para o ingresso do Brasil no rol dos países cultos e
civilizados exigia profundas mudanças como forma de apagar com os vestígios dos tempos imperiais. Isso exigia um novo modelo de ensino que correspondesse às inovações científicas superando a carência de espaço, de materialidade da escola e, também, de professores
competentes.
Em muitos discursos, os inspetores escolares, os Secretários do Interior e os governantes mineiros já reconheciam essa precariedade e admitiam a necessidade de se realizar as melhorias
preconizadas pela moderna pedagogia. A carência de materiais, de espaço adequado e de condições dignas de funcionamento dificultava a tão desejada modernização da educação, como se
pode ver no relato sobre a escola noturna masculina de Paracatu, visitada em abril de 1901,
pelo inspetor Francisco Jaques. O inspetor estava animado com os resultados alcançados pela
escola instalada há apenas dois meses e que contava com boa frequência:
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seu movimento já é animador; já se acham matriculados 33 alunos
dos quais estavam presentes à aula 15. O dito professor mostrou habilidade no magistério. Não tem ainda bem regularizada sua escrituração. A sala de aula é algum tanto acanhada e a mobília escassa. Os
compêndios adotados e o método de ensino são bons, segundo verifiquei por ocasião de assistir as lições (JAQUES, 1901).
Apesar de lacônico, deixa a entender que a sala de aula era “acanhada” e que havia pouca mobília. Situação diferente foi encontrada pelo inspetor Luiz Ernesto Cerqueira, na escola noturna
de Ponte Nova, sobre a qual relatou: “Funciona esta escola em uma sala do grupo escolar, suficientemente arejada e iluminada. Assistindo às lições, notei que o Sr. Professor procura, tanto
quanto possível, observar o vigente método de ensino” (CERQUEIRA, 1915).
A escola noturna da Fábrica de Tecidos Cachoeira foi alvo de críticas por parte do inspetor Albino Alves Filho, em 1901. Mas, nesse caso, embora a casa oferecesse condições de higiene, não
havia nenhum utensílio e tampouco escrituração. A situação não diferia muito do que o mesmo
inspetor constatou na escola da Fábrica do Cedro, em 1900. Sobre essa, o inspetor relatou:
A sala e mobília são muito ruins. Não existem utensílios, exceto uma
grande palmatória que vi dependurada na parede. Não há livros de
escrituração. O professor rege a escola há dez meses e pelo que pude
observar é incompetentíssimo (ALVES FILHO, 1900).
A observação do inspetor acerca da palmatória é relevante tendo em vista que o Regulamento
de 1900 determinou que não fossem mais aplicadas aos alunos “penas degradantes e castigos
físicos, mesmo que fossem estes reclamados ou autorizados pelos responsáveis”, sob a pena do
professor ser suspenso das aulas ou pagar multas (MINAS GERAIS, 1900, p. 58). Mas, a sua
presença naquele espaço também poderia ter um significado simbólico, pois a palmatória “representava, corporificava, simbolizava o poder do professor, o poder da escola, o poder da
ameaça e da dor na tarefa de tornar instruídos” e dóceis aqueles meninos operários (GALVÃO,
1998, p. 136).
Situação boa, e rara, fora constatada pelo inspetor ao visitar a escola noturna de São João Del
Rey, Regida pelo professor e normalista Guilherme José de Oliveira Barreto, em 1901. O inspetor Albino Alves Filho parecia encantado com as condições ali encontradas:
[...] seis carteiras de 2, 10 de comprimento e de dez bancos toscos,
feios, antipedagógicos, mas de bom uso, de propriedade do professor.
[...] seis quadros também a óleo [...]. Vários mosquiteiros de papel
defendem das moscas estes objetos e o teto e a parede da sala. [...]
dois estrados, sustentando uma mesa secretária, um relógio de parede, um contador mecânico, um quadro negro, uma estante com livros
de instrução secundária de uso do professor, vários sólidos de geometria para estudo prático feito em cartão, dois mapas murais representando um o planisfério (já estragado) e o outro a América do Sul.
Todos estes utensílios são de propriedade do professor. De propriedade do Governo existem: uma coleção do museu escolar de Meneses
Vieira e um mapa mural da América do Sul (ALVES FILHO, 1901).
Com relação à escrituração, constatou que também estava em ordem, com “os três livros legalizados pelo presidente da Câmara e que o professor seguia as normas prescritas pelo regulamento”. A escola apresentava, no momento, “49 alunos matriculados, da maior parte, homens
feitos”, ou seja, adultos que, segundo as informações, adquiriam os próprios livros didáticos,
que não eram fornecidos pela Câmara. A despeito do bom estado da escola sugeriu algumas
providências ao Secretário em relação à mobília: “[...] Possuindo esta escola (particular) prédio
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próprio e em boa condição e tendo à sua frente tão cuidadoso professor, era justo que o Governo a dotasse de mobília em relação com a ornamentação da sala” (ALVES FILHO, 1901).
Tamanho zelo, entretanto, não decorria do fato de ser noturna a escola, pois ela funcionava na
mesma sala da Escola João dos Santos, do sexo masculino, que era a escola diurna do citado
professor que, provavelmente, nas horas vagas dedicava-se à pintura de quadros.
A política de provimento às escolas pode ser confirmada pelo oficio da professora da 1ª cadeira
da Escola Operária do sexo masculino de Guanhães, Maria Josefina da Silva, enviado ao inspetor Albino Alves Filho, atestando o recebimento de livros de leitura, além de:
Aritmética, 1ª de Trajano (06); Tabuada Barcker (12); Sentimento de
Thomas Brandão (04); Constituições (06); História do Brasil de Sylvio
Romero (03); Sintaxe de Thomaz Brandão (01); Coleção de Caligrafia
Olavo Freire (04); Vida Prática de Feliz Ferreira (01); Canetas triangulares (04); Aritmética Elementar de Trajano (01) (ALVES FILHO,
1901).
Vários foram os pedidos enviados, via ofícios, à Secretaria. Eram pedidos oriundos das escolas
particulares, de fábricas e de associações operárias que nos permitem afirmar que a política de
fornecimento de material às escolas noturnas era abrangente e atendia às mais variadas
solicitações. Para esse atendimento percebe-se que havia variadas estratégias - doação,
empréstimos de material, permuta, compra, etc.-, e que o Estado procurava não deixar os
solicitantes sem uma solução. A concessão de subvenção às escolas particulares, municipais e
às escolas de associações pode ser assim compreendida como parte integrante de uma política
de suprimento material, imprescindível à difusão do ensino primário, por todo o território
mineiro.
Considerações finais
As escolas noturnas podem ser compreendidas a partir dos olhares dos diversos inspetores escolares cujas tarefas iam desde a fiscalização do cumprimento das orientações oficiais à orientação aos professores e sugestão às autoridades de melhorias nas escolas. Pode-se perceber a
complexidade da produção da escola e o empenho do Governo no sentido de promover o ensino por meio de uma política que contava com uma rede de instituições (fábricas, associações
operárias, municipalidade) e de pessoas determinadas a difundir o ensino pelo vasto território
mineiro, enfrentando as vicissitudes destacadas nos relatórios de inspeção escolar. Analisando
os relatos dos inspetores, buscamos compreender a organização da escola primária noturna a
partir das temáticas da frequência escolar, da materialidade e dos sujeitos que a frequentavam.
A difusão do ensino primário, como compromisso republicano, deveria se estender por todas as
regiões onde houvesse crianças das camadas populares em idade escolar, mas, um dos principais problemas enfrentados pelo Governo na institucionalização da escola e consolidação da
política educacional referia-se à infrequência escolar. Essa era o principal motivo de extinção
das escolas e se constituiu preocupação dos responsáveis pelo ensino, ao longo de várias décadas. Entretanto, o absenteísmo não era prerrogativa somente das escolas diurnas, pois também
era um grave problema enfrentado pelas escolas noturnas expressando os conflitos e as tensões na conciliação de dois tempos sociais distintos: o da escola e o do trabalho. Isso porque
essas escolas eram frequentadas por crianças, jovens e adultos trabalhadores, de ambos os
sexos, pertencentes à camada popular. Percebe-se também grande tolerância quanto ao descumprimento dos dispositivos legais no tocante à matrícula de crianças em idade escolar e à
infrequência.
As escolas noturnas mineiras funcionavam, muitas vezes, em condições de precariedade, tanto
no que se refere aos materiais didáticos, quanto aos espaços físicos que ocupavam. Mas, ao
mesmo tempo, as correspondências encaminhadas à Secretaria do Interior também nos permi-
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tem vislumbrar um movimento de reivindicação e de tentativas de superar as condições adversar enfrentadas pelas escolas mineiras, desde finais do século XIX. O que se tornava possível
em vista da política de financiamento e produção material da escola noturna mineira assumida
pelos governantes junto aos responsáveis pela difusão da escola primária para os sujeitos trabalhadores. As subvenções aos particulares poderiam se concretizar na forma de auxílio pecuniário ou de material para provimento das escolas para as quais poderiam ser enviados livros,
para alunos e professores, livros de escrituração, objetos e utensílios escolares indispensáveis
ao desenvolvimento do ensino, tais como tela para quadro, carteiras, penas, lápis e cadernos.
Como forma de garantir a homogeneização das práticas e dos saberes veiculados pelas escolas
subvencionadas, o Governo mineiro enviava-lhes programas e regulamentos de ensino, cujo
cumprimento constituía-se, ao lado da higiene e da moralidade, exigências para recebimento e
manutenção da subvenção. Apesar da política de provimento material, a questão do espaço e
das condições físicas dos prédios escolares esteve em pauta durante todo o período estudado.
A escola noturna mineira se apresentava, assim, como uma complexa trama de relações sociais
entre os sujeitos que a produziam cotidianamente, e onde se realizavam alianças, transgressões, burlas e acordos vários, de modo a garantir a permanência dos alunos trabalhadores no
seu interior.
1

A organização da educação nacional se deu pela Lei de 15/10/1827 que mandou criar escolas
de 1as letras nos locais mais populosos do Império.
2
Minas Gerais é o 4º Estado em extensão territorial. Naquele momento as condições naturais
eram as mais adversas com regiões densamente povoadas e outras com grande dispersão
populacional. Havia precariedade no sistema de transporte e de comunicação, dificultando a
ampliação do número de escolas, o provimento das cadeiras mais distantes dos centros
populosos; a inspeção do ensino e consequente fiscalização do cumprimento da
obrigatoriedade.
3
A Proclamação da República ocorreu a 15/11/1889.
4
A reforma da instrução pública promovida pela Lei de n. 800 de 1920 manterá o serviço de
inspeção técnica e criará o serviço de inspeção médico-hospitalar, com vistas à adoção dos preceitos de higiene escolar. (MINAS GERAIS, 1920, p. 382).
5
A idade escolar para os alunos do ensino noturno foi estabelecida com o Decreto n. 3191, de
1911: de quatorze a quarenta anos para matrícula e frequência nas escolas noturnas e, em
1920, como referência da obrigatoriedade.
Referências
CHARTIER, R. (1998) A história cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel.
GALVÃO, A. M. de O. (1998) “A palmatória era a sua vara de condão”: práticas escolares na
Paraíba (1890-1920). In: FARIA FILHO, L. M. (Org.). Modos de ler. Formas de escrever: estudos
de história da leitura e da escrita no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, p. 87-116.
LOPES, E. M. T; G.; A. M. de O. (2010). Território Plural - A Pesquisa em História da Educação.
São Paulo: Ática.
MOURÃO, P K. C. (1959) O ensino em Minas Gerais no tempo do Império. Belo Horizonte: Centro Regional de Pesquisas Educacionais.
PROST, A. (1996). As palavras. In: RÉMOND, R. (Org.) Por uma história política. Rio de Janeiro:
Editora FGV.
VEIGA, C. G.(2000) A institucionalização das cadeiras de instrução elementar em Minas Gerais
no século XIX e a produção da profissão docente. In: II Congresso Brasileiro de História da
Educação. Natal.

CD-ROM DE ATAS | 2666 | COLUBHE 2012

Documentos
ALVES FILHO, A. (1900). Relatórios. Correspondência recebida referente à Inspeção do Ensino
1ª à 5ª Circunscrições. Escolas particulares. Secretaria do Interior. Códice: SI 2746. APM.
ALVES FILHO, A. (1901) Relatórios. Instrução Pública Primária. Cidades de S. J. Del Rey e Tiradentes, e parte daquele Município. 1ª Circunscrição literária – Fevereiro e Março. São João Del
Rey. Secretaria do Interior. Códice: SI 2756. APM.
ANDRADE, G. F.de. (1891, 1892) Anais da Câmara dos Deputados. Belo Horizonte: Imprensa
Oficial. APM.
AZEVEDO, M. (1920.) Congresso Mineiro. Annaes da Câmara dos Deputados. Belo Horizonte:
Imprensa Oficial. APM.
BRANDÃO, F. S. de A. (1899) Congresso Mineiro. Mensagem dirigida pelo presidente do Estado

ao Congresso Mineiro em sua primeira sessão ordinária da terceira legislatura no anno de 1899.
15 de junho de 1899. Cidade de Minas: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Disponível
em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/489/index.html>. Acesso em: 13 jan. 2007.
CERQUEIRA, L. E. (1915) Secretaria do Interior. Correspondência recebida pelo Secretário do
Interior referente à instrução pública (inspeções técnicas. Termos de visitas). 6ª secção. 8ª a
12ª circunscrição. Códice: SI – 3593. Belo Horizonte: APM.
FIGUEIREDO, P. dos R. (1917). Secretaria do Interior. Relatório e termos de visitas interior. 6ª
circunscrição. 6ª secção. Códice: SI – 3704. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro.
GOMES, L. (1917) Secretaria do Interior. Relatórios dos inspetores municipais. 6ª Seção. Códice: SI- 3715. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro.
JACQUES, F. (1901) Secretaria do Interior. Inspeção de Ensino. 1ª circunscrição a 5ª. 4ª secção. Códice: SI – 2756. Belo Horizonte: APM.
LIMA, B. (1891) Anais da Câmara dos Deputados. Belo Horizonte: APM.
MINAS GERAIS. (1892) Coleção de Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte:
APM
MINAS GERAIS (1920). Lei n. 800 de 27 de setembro de 1920 - Reorganiza o ensino primário do
Estado e contem outras disposições. Minas Gerais, Belo Horizonte, 27 set.
ORSINI, A. (1913). Secretaria do Interior. Termo inspeção técnica. Cidade de Ponte Nova. Belo
Horizonte: APM.
QUEIROGA, A.(1917) Relatórios. Termos de Visitas e Papeis diversos. 2ª. Circ.. Secretaria do
Interior, 24 de Agosto de 1917 – 6ª. Seção. Códice: SI – 3701. Belo Horizonte: APM
RIBEIRO, D. M. da C. (1911) Secretaria do Interior. Rascunhos de ofícios n. 10. 7ª secção. Setembro a dezembro de 1911. Códice: SI - 3819. Belo Horizonte: APM
SANTIAGO, E. (1919, 1925). Grupo Escolar Assis das Chagas. Termo de visita do Inspetor Regional. Belo Horizonte: Acervo da E.E. Olegário Maciel.
SECRETARIA DO INTERIOR. (1912) Correspondências referentes ao Ensino Particular. 4ª Sessão - Códice: SI – 2907. Belo Horizonte: APM
SECRETARIA DO INTERIOR (1917). Correspondências referentes ao Ensino Particular. 4ª Sessão - Mapa dos alunos da aula noturna de Matta das Neves. Belo Horizonte: APM.
SECRETARIA DO INTERIOR. (1912). Papéis findos 7ª secção. Códice: SI: 3830. Belo Horizonte:
APM.
SEIXAS, J. F. (1917) Secretaria do Interior. Relatórios. Termos de visitas papéis. Diversos de
Regionais. Códice: SI – 3720. Belo Horizonte: APM
TORRES, F. J. (1913). Secretaria do Interior. Correspondência recebida pelo Secretário do Interior referente à instrução pública. Relatórios de escolas. Códice: SI – 2918. Belo Horizonte:
APM.

CD-ROM DE ATAS | 2667 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2668 | COLUBHE 2012

A IDENTIDADE FEMININA DA
PROPOSTA EDUCATIVA MARISTA
Iran de Maria Leitão NUNES
Universidade Federal do Maranhão

PA L AV R A S- C H AV E

Ideal mariano; Identidade feminina;
Proposta Educativa Marista
ID: 1099

CD-ROM DE ATAS | 2669 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2670 | COLUBHE 2012

1. INTRODUÇÃO
Marcelino Champagnat, o fundador do Instituto Marista (1817), partindo de sua devoção mariana e de sua família, escolheu Maria como Primeira Superiora do Instituto e modelo do
educador Marista, e, a partir dela, definiu seu estilo educativo, cujas características são: uma
Pedagogia da Vida em Família; da Simplicidade, do Trabalho e Constância, da Presença e ser
Marial.
Entretanto, este instituto religioso teve suas atividades educativas desenvolvidas por
quase 200 anos, exclusivamente, por homens e voltadas somente para meninos e rapazes, centralizadas na figura do Fundador; donde decorre uma representação masculina de seu projeto
educativo, esse quadro nos levou a questionar: Se Maria é considerada a Primeira Superiora do
Instituto Marista e modelo do educador Marista, da qual emanam as características da proposta
educativa desse Instituto, podemos afirmar que esta tem em sua base uma identidade feminina, da qual decorre seu modelo de docência?
Para compreendermos como se revela a identidade feminina da Proposta Educativa Marista, consideramos necessário reconhecer que o ideal mariano se apresenta como modelo de
identidade feminina, histórica e socialmente construída, e que ele se configurou não exclusivamente a partir de quem foi Maria, no Século I, mas, sobretudo, a partir do que ela passou a
representar através dos séculos, para os cristãos do ocidente. Além de ser expressão modelar
de mãe, Maria é reconhecida como educadora, por ter sido a Educadora de Jesus em Nazaré,
razão pela qual é o modelo do educador Marista.
Consideramos, pois, que a Proposta Educativa Marista tem uma identidade feminina,
baseada no ideal mariano, tendo Maria como um tipo identitário (Dubar, 1997), embora haja
uma representação masculina do projeto educativo. Porém, há uma lacuna na historiografia
educacional quanto a esse aspecto da identidade dessa instituição escolar, elemento motivador
de nossa Tese de Doutorado (UFRN/ 2006), da qual decorre este artigo, em que investigamos:
que aspectos da vida da Virgem Maria, Marcelino Champagnat se inspirou para definir sua proposta educativa? Como explicar que uma identidade feminina pode dar sustentação a um projeto educativo eminentemente masculino?
Para tanto, realizamos pesquisas bibliográfica e documental, iniciadas com o levantamento em nosso acervo particular, seguidas das visitas realizadas às bibliotecas do Historial
Marista, em Recife, realizadas no período de 19 a 21 de julho de 2002, quando da realização de
nossa pesquisa preliminar; da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, realizada de
11 a 19 de novembro de 2004; e nas bibliotecas particulares dos Irmãos Maristas de Natal, João Pessoa, Salvador e Lisboa, bem como nas bibliotecas dos Colégios Maristas visitados no período de 2003 a 2006.
A pesquisa empírica abrangeu o Colégio Marista de Lisboa (Portugal) e 10 colégios da
Província Marista do Brasil Norte, que correspondia a todos os Estados do Nordeste, Pará e Taguatinga, no Distrito Federal.
Na construção dos aspectos supramencionados, consideramos fontes impressas como:
Documentos do Instituto Marista: Bulletin de L’Institut, publicado pela Casa Generalícia, em
Grugliasco e depois em Roma – Itália, em cujos textos incluem-se as Circulares do Superior Geral; o Boletim Informativo e as Circulares do Provincial da Província Marista do Brasil Norte; o
“Guia das Escolas”, manual didático-pedagógico do Instituto Marista organizado, em 1853; Documentos da Igreja Católica (Do período de 1852 a 1968) publicados e constantes nos arquivos
do Vaticano, disponibilizados na Internet; e Documentos dos Colégios visitados (Do período de
1958 a 1968), como: Livros de Registro de Fichas individuais de cadastro de professores e funcionários, Livro de Folha de Pagamento de Funcionários, e, Guia de Recolhimento de imposto
sindical e relação de professores civis.
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Conforme afirma Burke (1992 p. 13), "os registros oficiais em geral expressam o ponto
de vista oficial”, assim, os historiadores “[...] devem examinar uma maior variedade de evidências. Algumas dessas evidências são visuais, outras orais”. Desta maneira, buscamos outras vias
para tentarmos ampliar o conhecimento sobre nosso objeto de estudo, no caso, as fontes iconográficas e as entrevistas realizadas, nossas fontes sonoras. Assim é que a estes documentos
somamos fontes iconográficas, constituídas pelas fotos localizadas na biblioteca particular da
Residência Marista de Lisboa, no exemplar do livro “Ecos dos Colégios” (1948-1960), e na biblioteca do Colégio Marista de Maceió – Alagoas, bem como aquelas pertencentes ao acervo particular das professoras pioneiras desses colégios e por elas disponibilizadas.
Optamos por entrevistas semi-estruturadas, na busca de “instaurar uma relação de escuta ativa e metódica” e pelo “ato político, que consiste em tornar público, pela publicação,
aquilo a que normalmente não se tem acesso” (Bourdieu, 1997, p. 696-713). As entrevistas
realizadas priorizaram os Irmãos Maristas mais idosos, ex-Irmãos, antigos alunos e as professoras pioneiras dos colégios Maristas visitados no Brasil e em Portugal, tendo em vista que o ingresso das pioneiras no Instituto Marista em termos mundiais ocorreu entre o final da década
de 1950 e o inicio da década de 1960, num contexto provocador deste ingresso, tendo em vista
as mudanças da condição da mulher.
Buscamos aportes em estudos sobre a História da Pedagogia, do Instituto Marista, da
Igreja Católica, da Educação brasileira e das Mulheres; estudos Mariológicos, os referentes à
Proposta Educativa Marista, à feminização e à identidade docente; e produções da Teologia
Feminista. No que concerne à figura de Maria no Instituto Marista, buscamos em seus documentos fundacionais as referências que traduzem a concepção dos Irmãos Maristas sobre ela.
Neste trabalho, optamos pela noção de identidade proposta por Dubar (1997, p. 105)
ao discorrer sobre “uma teoria sociológica da identidade”, para quem a identidade é resultado
de um processo “simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, em conjunto, constroem
os indivíduos e definem as instituições”.
Segundo o autor, este processo envolve mecanismos aos quais denomina de atos de
atribuição “aos que visam definir ‘que tipo de homem (ou de mulher) você é’, isto é a identidade para o outro” e de atos de pertença, “aqueles que exprimem ‘que tipo de homem (ou de
mulher) você quer ser; isto é, a identidade para si” (Idem, p. 106).
Assim, encontram-se dois processos identitários heterogêneos: a atribuição da identidade pelas instituições e agentes em interação direta com o individuo – processo relacional
(Identidade para outro); e a incorporação da identidade pelos próprios indivíduos – processo
biográfico (Identidade para si). Estes dois processos não são obrigatoriamente coincidentes,
mas têm um mecanismo comum: o recurso a esquemas de tipificação que implicam a existência
de tipos identitários.
O estudo, numa abordagem histórica, revela as particularidades do ideal mariano como
modelo feminino e de docência e sua presença na Proposta Educativa Marista, como referência
identitária dessa instituição escolar. Pretendemos assim, nos somar àqueles\as que buscam dar
visibilidade a este tema e contribuir para a compreensão da docência no Brasil, em sua relação
com a identidade de instituições escolares como os institutos religiosos masculinos.
2. A IDENTIDADE FEMININA DA PROPOSTA EDUCATIVA MARISTA
O ideal mariano, como modelo de docência, se traduz, principalmente, pela maternagem na qual se inserem: o afeto, o cuidado, a vida em família. Sendo esta compreendida como
expressão da identidade feminina que, para nós, se revela na proposta educativa Marista mediante estas manifestações de maternagem, tidas como exclusivamente femininas, e que se en-

CD-ROM DE ATAS | 2672 | COLUBHE 2012

contram postas como atitudes a serem vivenciadas pelos Irmãos Maristas, homens que educavam exclusivamente meninos e rapazes.
E, para evidenciarmos o feminino na proposta educativa Marista e que relações podemos estabelecer entre este aspecto pouco visualizado e o ingresso das mulheres professoras
nos colégios da Província do Brasil Norte, iniciamos tomando a expressão de Marcelino Champagnat, ao elencar as características necessárias ao bom educador:

Para educar um recém-nascido, é preciso ter bondade, indulgência,
cuidados, atenções, coração de mãe. Ter coração de mãe é preciso
mais ainda para formar um Irmão jovem. Um Irmão diretor precisa ter
para com os que lhe são confiados os sentimentos maternos que animam São Paulo: “Meus filhos, que eu gerei para Jesus Cristo” (1 Cor
4, 14-15). Por que filhos? O que entender por isso? Que é preciso ser
pai; que precisaria, se possível, ver sentimentos de mãe para conquistar os jovens para Deus e formá-lo à fidelidade; por que não bastam a
mão e o coração de mestre, melhor dito, não servem para isso.
(Champagnat Apud MASSON, 2003, p. 102).
Partindo desta, dentre outras orientações de Champagnat, Masson (2003 p. 102) afirma: “Vê-se, pois, que Marcelino era pai, mas o coração era de mãe.” Neste sentido, Ribeiro.
(1989, p. 95) expressa: “O dom dado por Deus a Champagnat tem rosto feminino. Para ser fiel
ao Fundador, o Marista deve lembrar-se de que na sua missão é imperioso estar animado daquele afeto materno de que deu exemplo a Virgem, sua Superiora”.
O mesmo autor (1999, p. 44-45) assim afirma em seu artigo “Champagnat e nossa missão materna”:

O Concílio lembra a todos os cristãos a sua “missão materna” ou “espírito materno”, dito em outras palavras, todos participam da maternidade espiritual da Virgem [...] São Marcelino Champagnat vivenciou
e deixou, como herança, esta “missão materna”. [...] Sim, Marcelino
Champagnat viveu seu destino materno não só gerando em si o Cristo, na docilidade ao Espírito e a Maria, mas foi mais além, gerou na
Igreja o Instituto dos Irmãos Maristas como garantia de continuidade
de sua experiência religiosa cuja finalidade era ajudar as crianças e
jovens a descobrirem este seu destino materno [estabelecer a vida
sobrenatural] através da educação integral. (Grifo do autor).
A maternidade espiritual esteve presente na vida de Marcelino Champagnat, conforme
atesta Irmão Lourenço, terceiro Irmão do Instituto, em nota sobre o Fundador (Apud Balko,
1979, p. 206), datada de 1840, que relata:

Uma boa mãe não tem mais carinho com seus filhos do que o Padre
Champagnat tinha por nós: a comparação não é bem exata, pois, não
raras vezes, as mães amam os filhos com amor todo o humano, ao
passo que ele nos amava, em verdade, de uma forma toda espiritual.
Ao comentar sobre o aspecto maternal da pedagogia da presença, D’Amorim (1999, p.
6) destacou:

Uma característica bem marcante na educação Marista é a presença.
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Não uma presença qualquer, apenas física, mas uma presença significativa, carinhosa, atenta e preocupada com o bem do educando, ao
mesmo tempo que respeita o conhecimento autônomo dos jovens.
Essa presença, se bem analisada e entendida, é profundamente maternal. Reside aí, talvez, a particularidade que faz a diferença na educação Marista e que chama a atenção dos estudiosos. Os educadores
e educandos se apegam de forma notória e explícita a tudo o que é
Marista. Sem dúvida, na realização concreta dessa filosofia, expressa
na obra e na ação de seus educadores, a face materna de Deus se
manifesta e concretiza. A forma de educar Marista é essencialmente
maternal. A figura de Maria, a Boa Mãe dos Maristas, traz também a
sua contribuição efetiva na consolidação dessa dimensão maternal,
para não dizer feminina, da filosofia Marista de educação. Sem dúvida, neste aspecto transparece o apego filial que educadores e educandos os sentem por tudo que é Marista. A dimensão maternal e
feminina da ação Marista no processo educativo é a pedra de toque
que faz a diferença e que marca em definitivo educadores e educandos.
E, ao afirmar que a proposta educativa Marista visa a uma educação para o transcendente, Goeth (1995, p. 31) evidenciou seu aspecto Marial, como tradução de uma “pedagogia
feminina e materna”:

Na pedagogia de Marcelino Champagnat, pedimos um coração novo:
simples, puro, limpo, capaz de amar, de perdoar, de servir com alegria e gratuidade; coração diferente dos orgulhosos e poderosos, dos
interesseiros e mesquinhos, dos exploradores e opressores, porque a
pedagogia feminina e materna de Maria, expressa em oração, garante
que “o Senhor Deus manifesta o poder de seu braço; dispensa os soberbos; depõe os poderosos de seus tronos; exalta os humildes; sacia
de bens os famintos; despedem os ricos sem nada; liberta e acolhe
seu povo, conforme sua promessa e fidelidade”.
Na expressão desses autores, encontramos o rosto feminino, o coração de mãe, a dimensão maternal e feminina, traduzidos como: afeto maternal, cuidados, atenções, presença
significativa, carinhosa, atenta e preocupada com o bem do/a educando/a.
Portanto, o binômio feminino/maternidade é tomado como característica singular presente em Marcelino Champagnat e sua obra, mesmo se o feminino é expresso ainda com certa
timidez: "para não dizer feminina”, mesmo se reconhecida como "a pedra de toque que faz a
diferença” e sinônimo de fidelidade ao Fundador.
Percebemos, também, a forte referência à maternagem como expressão do fazer docente das primeiras séries e que se revelou um dos motivos da contratação das professoras
pioneiras, exposto na expressão "perfil adequado ao primário".
Vários depoimentos enfatizaram a relação supracitada: “as professoras têm mais jeito
de tratar de crianças de cinco, seis anos, do que um professor” (Irmão 7); “instituíram o Primário, então colocaram professoras por terem mais jeito de ensinar alunos pequenos.” (Ex-Irmão
2).
E as professoras pioneiras também revelaram nuances deste aspecto: “os Irmãos achavam que as mulheres eram mais carinhosas, mais dedicadas com os alunos.” (Pioneira 5). Sendo uma das características apresentadas por uma das pioneiras, conforme atesta o depoimento:
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“Ela era muito mãe, e ao mesmo tempo muito boa profissional, assídua muito educada e paciente.” (Informante 5)
Entretanto, convém frisar, no que se refere à Província Marista no Brasil Norte que vários Irmãos se dedicaram à educação das crianças menores antes do ingresso das pioneiras,
como revelou um dos entrevistados, “entre 1953 e 1954, da 1ª à 4ª séries, o Colégio só tinha
professores Irmãos e eu era um deles”. (Irmão 6).
Alguns desses Irmãos mereceram comentários especiais em suas biografias póstumas,
dos quais destacamos: Irmão Sydine (1870-1913), que “tomou conta da classe dos pequeninos,
que eram bem numerosos agradava-lhe muito o zumbido deste mundo infantil.” (Maria, 1997,
p. 220).
E sobre o Irmão Joseph Ermin (1880-1957) o mesmo autor comentou que ele era “inteligente e se dedicou às crianças dos ‘jardim infantil’, e nesta atividade ia passar toda a vida,
inventando processos para interessar a criançada, mas em 1912, confiaram-lhe os superiores a
direção da Escola de Camaragibe onde se ocupou com suas invenções” (Idem, p. 61).
Desta maneira, depreende-se que a docência das primeiras séries, exercida pelos Irmãos Maristas, ao longo de mais de um século, foi também permeada pela incorporação dos
atributos da maternagem, conforme passamos a explicitar.
Quanto ao afeto, tema recorrente na produção teórica sobre a docência, e em especial
sobre sua feminização, este se encontra presente na proposta educativa, postulada por Marcelino Champagnat, de forma explícita e até indispensável ao processo educativo. Importância
que ele reiterou enfaticamente aos seus seguidores, conforme destacamos:

Para bem educar as crianças é preciso amá-las e amá-las todas
igualmente. Ora, amar as crianças é dedicar-se totalmente à sua instrução e empregar todos os recursos sugeridos por um zelo criativo
para formá-las à virtude e à piedade. (Champagnat, apud FURET,
1989, p. 501).
Desta maneira, é possível compreender o que Marcelino Champagnat expressava ao
afirmar: “O educador que não sabe amar seus alunos, não será capaz de educá-los, pois para
bem educar as crianças é preciso, antes de tudo, amá-las e amá-las todas igualmente”. (Champagnat apud Cotta, 1996, p. 66).
Afeto que se manteve presente nos Colégios Maristas, à época do ingresso das professoras pioneiras, como testemunharam as/os entrevistas/os, ao tecerem comentários sobre o
relacionamento dos Irmãos e professoras pioneiras com os alunos:

Os alunos acharam bom, o nosso ingresso! Porque nós mulheres temos uma maneira especial; quando um ali está triste, a gente nota, a
gente chama, bota a mão no ombro, alisa a cabeça. Isso não é nada
para quem está de fora, mas para quem está recebendo aquele carinho é muito importante. (Pioneira 6).
Paralela à dimensão afetiva do ato de educar, posta em evidência a partir do século XIX
e início do século XX, encontramos as transformações ocorridas na concepção de disciplina pedagógica, que passou de uma disciplina punitiva para uma disciplina preventiva; conforme comenta Carvalho (1999, p. 70) “Essa nova disciplina seria obtida principalmente pelo amor e
empatia de quem educa, de uma educação que apela constantemente à ‘livre vontade’, originando sujeitos que regulam a si mesmos”.
Neste contexto, Marcelino Champagmat preconizou uma disciplina preventiva para
suas escolas, diferente daquela defendida por La Salle (1651-1719), fundador dos Irmãos das

CD-ROM DE ATAS | 2675 | COLUBHE 2012

Escolas Cristãs, que distinguiu duas modalidades de disciplina: a preventiva e a corretiva, na
qual constavam os castigos físicos.
Apesar de, à época, os direitos dos educandos serem desrespeitados e desconhecidos e
os castigos físicos serem comuns, Marcelino Champagnat os considerou como componentes
negativos da ordem e da disciplina, defendendo o respeito aos educandos e aos seus direitos,
tendo assim traduzido seu posicionamento: “É impossível educar uma criança se ela não for
respeitada.” (Champagnat, Apud Cotta, 1996, p. 31), tendo acrescentado:

A finalidade da disciplina não consiste em reprimir os meninos pela
força nem pelo temor dos castigos, mas formar sua vontade e orientá-la para o bem, fazê-los adquirir o hábito da regularidade e da prática da virtude pelo sentimento religioso e pelo amor ao dever. Será
que é com a palmatória que se educam as crianças e se inspira o
amor à virtude? De jeito nenhum. É a razão, a religião que convencem a inteligência, levam o coração ao bem, e não os castigos. É de
se estranhar que se use para educar os meninos, um método que não
se gostaria de ver usado nem para animais. Semelhantes recursos
ofendem a dignidade da criança, tornando desprezível e odioso a
quem os emprega, perturbam a escola, destroem sentimentos de
amor, estima, confiança e respeito mútuos que devem unir mestre e
discípulo e frustram todos os cuidados dispensados ao educando.
De acordo com Pujol et al. (1985, p. 110), desde as Normas primitivas de 1836 está revelada a visão disciplinar a ser assumida nas Escolas Maristas: uma disciplina preventiva em
que os castigos foram abolidos. O que foi ratificado nas Normas coletadas e elaboradas em
1852, conforme destacamos do Capítulo VI, sobre “Os procedimentos dos Irmãos nas correções” (Regras Comuns, apud Silveira, 1994, p. 119).

Não usar demasiada severidade nos castigos nem ser excessivamente
exigente nas tarefas e lições. Manifestar a bondade paternal, ajudando, animando e desejando instruir e formar, buscando unicamente o
seu interesse. [...] O castigo nunca pode ser um capricho, uma vingança ou o fruto de raiva do professor.
Ao mesmo tempo, é sugerido aos Irmãos e ao/a educador/a Marista que assumam esta
disponibilidade diante de seus alunos, mediante a disciplina preventiva, o que encontramos traduzido no depoimento de uma das pioneiras:

Estava sempre com eles, inclusive na hora do recreio, momento em
que aproveitava para conversar sobre diversos assuntos. Tinha uma
pedra em que eu me sentava, e eles ficavam ao redor. Eu nunca deixei de acompanhar os meninos na hora do recreio, tinha medo que
acontecesse qualquer coisa com eles e que eu não estivesse presente.
(Pioneira 8).
Este depoimento traz à luz o outro aspecto a ser evidenciado: o cuidado, revelando-se
a dimensão disciplinadora do mesmo, e que também é visto como uma característica da identidade feminina, pois “muitas atividade profissionais, que se relacionam ao cuidar são consideradas femininas, como, enfermagem, cuidar de crianças pequenas, educação infantil" (Viana ,
2002, p. 54).
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No tocante ao cuidado com os alunos, Marcelino Champagnat considerava deveres dos
Irmãos: zelar pela salubridade do ar; ter muito empenho com a limpeza do colégio e dos educandos; cuidar da postura de seus corpos; evitar manter os meninos durante muito tempo em
posição incômoda e forçada; cuidar da luminosidade da sala, para não haver prejuízos à visão.
Ele enfatizava que os Irmãos deveriam fazer os meninos brincarem durante todo o
tempo dos recreios, incentivá-los a jogar e ensinar-lhes variedades lúdicas; dar especial atenção
aos meninos que vêm de longe, sobretudo em condições de mau tempo; nunca sobrecarregar
os meninos de lições e deveres escolares, nem lhes passar tarefas além de suas capacidades ou
aptidões, dando-lhes sempre tarefas razoáveis.
Deveriam, também, proporcionar conforto aos educandos, fazendo-os sentar em mesas
condizentes com sua estatura, facilitando-lhes a postura correta; abster-se de lhes infligir castigos excessivos. Estas orientações encontram-se registradas no “Guia das Escolas” (Apud. Silveira, 1994, p. 237-240), como competências do fazer docente dos Irmãos Maristas.
E, decorrido mais de um século, as orientações do “Guia das Escolas”, quanto ao cuidado, adaptaram-se às exigências de diferentes contextos, incluindo-se os colégios da Província
Marista do Brasil Norte, estando presentes em sua prática docente, como revelam o depoimento:

O que mais me chamava atenção era a maneira dos Irmãos tratarem
os internos. Eles viviam ali, como se estivessem na casa deles, com
aquele carinho, aquela atenção, aquele cuidado que eles sempre tiveram e o interesse que os Irmãos tinham por eles. (Pioneira 11)
Em que pese a importância da relação entre afetividade e aprendizagem, emoção e
cognição, como nos dizem os estudiosos da área, convém ressaltar que o afeto não é um atributo “natural e exclusivo” das mulheres, bem como o cuidar envolve o ser humano, sentimentos e relacionamento interpessoal pautado na ajuda, na confiança e na empatia mútuas, como
afirma Carvalho (1999, p 82), não se constituindo, portanto, fatores de desqualificação do fazer
docente.
Porém, esta inserção do cuidar, na prática docente das primeiras séries, se configura
com um elemento que a reforça como prolongamento do trabalho doméstico, para o qual não
são exigidos conhecimentos e formação acadêmica, por fazer parte da “natureza” feminina. E,
segundo Piza (Apud Cerisara, 2002, p. 39), o magistério das primeiras séries do ensino, tem
três características do trabalho doméstico:

1º) A crença de que a professora possui um saber natural para ensinar as crianças, o que dispensa o embasamento teórico ou a reflexão
crítica;
2º) Busca de fórmulas práticas que vão sendo testadas no dia-a-dia;
3º) Confiança em um sistema de repetição de regras neutras.
Desta maneira, ao fazer docente foram incorporados atributos identitários da mulhermãe-dona-de-casa àqueles já vinculados à identidade da mulher-professora, o que fez denotar
o caráter de amadorismo com que a prática docente destas passou a ser vista, sobre o que assim esclarece Chamon (2005, p. 68):

A condição de amadora no trabalho é uma condição histórica que se
vincula ao trabalho da mulher. Excluídas de exercer trabalho remunerado na esfera pública, as mulheres foram aliciadas, historicamente, a
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atuar como missionárias em tarefas extensivas ao seu trabalho doméstico.
Assim, a relação da prática docente com o trabalho doméstico nos remete ao espírito
de família, que, na perspectiva de Champagnat, relaciona-se, com a vida da família de Nazaré
e a Pedagogia da Presença, o que é reiterado em seus documentos fundacionais: “para podermos ser verdadeiros educadores é preciso que vivamos no meio dos alunos e que eles permaneçam mais tempo possível conosco”. (Champagnat, apud Furet, 1987 p. 225).
Esta dimensão relaciona-se diretamente ao "espírito do Instituto” que é um espírito de
simplicidade e modéstia, com predileção particular pela vida oculta de Nazaré, imitando, principalmente, o exemplo de Maria, conforme discorremos.
Dimensão que se manteve presente nos colégios da Província Marista do Brasil Norte,
como evidenciamos ao perguntarmos às pioneiras qual aspecto da Pedagogia Marista com que
mais se identificaram, seis delas destacaram o espírito de família, o que foi confirmado por uma
das depoentes, ao referir-se a duas professoras pesquisadas: "Elas gostavam muito do colégio,
como todas nós. Éramos uma família, e, para elas, isso era muito importante." (Informante 5,
ao referir-se às Pioneiras 29 e 30).
Para nós, este aspecto é perpassado pela relação do domínio da esfera pública pelos
homens, e a esfera privada ficaria reservada às mulheres, numa perspectiva tradicional do entendimento desta questão, cabendo questionar se esta predileção pela vida oculta de Nazaré
apresenta-se também como expressão do feminino na Proposta Educativa Marista.
As conexões entre público e privado inter-relacionam-se com a condição feminina e o
exercício da cidadania, visto que, restritas ao espaço privado/doméstico, as mulheres tiveram
negado este direito. Não sendo, portanto, vinculado ao “ser mulher” o “ser cidadã”, como expressão e atributo da identidade feminina.
Assim, consideramos pertinente tornar visível esta relação, fazendo-o à luz do ideal mariano, visto que Maria apresenta-se, para nós, também, como uma mulher cidadã, audaciosa,
de coragem, ativa, presente e atuante em seu tempo terreno, o que redimensiona a concepção
de identidade feminina e nos motiva a questionar: estes atributos de Maria foram, também,
vivenciados pelas professoras pioneiras dos Colégios da Província Marista do Brasil Norte?
Nos discursos das pioneiras, muitos destes atributos se encontram revelados, mesmo se
de maneira indireta, como observamos nas expressões de vaidade e orgulho por elas manifestadas, pelo fato de terem sido as primeiras professoras dos Colégios Maristas em foco, o que
vemos como tradução da coragem de terem vivido este pioneirismo.
Consideramos como atitudes de audácia e coragem o próprio ingresso das pioneiras
nestes colégios, em um universo exclusivamente masculino em seus corpos docente e discente,
apesar das “tremedeiras”, “as orelhas queimavam”, e o “espanto” diante de seus primeiros contatos com os Irmãos e educandos Maristas.
Atitudes que estiveram presentes no percurso biográfico de muitas destas professoras,
de cujos relatos destacamos, como representativo da incorporação destes atributos: “Eu ensinava numa fazenda, para sair de lá para ensinar no Marista foi um salto gigante.” (Pioneira 11).
A mulher cidadã também se manifesta nos depoimentos das pioneiras, por meio do
compromisso com que assumiram sua atividade profissional, conforme expressam os seguintes
relatos: “Ela era uma professora muito capacitada e cumpridora de suas obrigações.” (Pioneira
6, em seu comentário sobre a Pioneira 28).

Ela era uma professora bem gabaritada, enérgica, preparada. Ela dava aulas que não tinham defeitos, e tinha uma energia bem forte com
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os alunos, que a respeitavam religiosamente. (Pioneira 5, ao recordar
a Pioneira 23).
Vemos nestes depoimentos o reconhecimento ao desempenho destas professoras, aos
quais se somam aqueles feitos pelos Irmãos e Ex- Irmãos Maristas, que indicaram, dentre os
critérios para seu ingresso, a competência profissional, a experiência e a seriedade.
Torna-se perceptível que as qualidades, ditas femininas, permeiam o fazer docente, independentemente do sexo de quem o exerce. Desta maneira, vem a foco a construção histórico-social da identidade docente em suas relações com o caráter sacerdotal de sua origem; com
o ingresso da mulher no magistério e a decorrente feminização docente das séries iniciais do
ensino; e com a perspectiva do atual movimento da profissionalização docente, em seus processos interno (profissionalidade) e externo (profissionalismo), na expressão de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurando compreender como uma identidade feminina pode dar sustentação a um
projeto educativo eminentemente masculino, e como as mulheres professoras pioneiras no magistério Marista lograram ocupar espaços no campo docente, religioso e masculino, e suas relações com esta identidade feminina, o presente estudo voltou-se a elucidar a identidade
feminina da Proposta Educativa Marista.
A devoção mariana de Marcelino Champagnat permeou sua vida, configurando, assim,
seu processo identitário biográfico (Dubar, 1997), notadamente com base nas pertenças religiosas de sua família, as quais foram sendo adotadas como suas, passando-se a constituir a base
de sua trajetória profissional marcada pela continuidade desta devoção.
Desta maneira, o caráter mariano de sua identidade imbricou-se com o percurso identitário do Instituto religioso e educacional por ele fundado, no qual a figura de Maria apresentase como um tipo identitário, de uma identidade atribuída aos Irmãos Maristas e a ser por eles
incorporada.
Quanto ao aspecto identitário do Instituto Marista, no que se refere aos seus primórdios, percebemos a confluência dos atos de atribuição e dos atos de pertença (Dubar, 1997) na
construção da identidade Marista, a qual envolve a identidade do Instituto, da Proposta Educativa e do Irmão Marista, num processo dialético de atribuição e incorporação desta identidade
por eles próprios, visando distinguirem-se dos demais institutos educacionais da época, ao assumirem características próprias do ideal mariano.
Assim, a identidade do Irmão Marista foi se forjando ancorada no binômio religiosoeducador, numa articulação de diferentes campos de identificação: o religioso e o do trabalho
ou profissional, e seus respectivos atos de pertença, o que se nos manifesta, principalmente,
mediante a correspondência do Instituto Marista às exigências eclesiais e legais para seu reconhecimento oficial e para o exercício da docência de seus membros, bem como ao exercício da
maternagem à luz do exemplo da Virgem Maria, como Mãe e Educadora.
As informações contribuem para entender que o ingresso das mulheres professoras,
provavelmente, provocou transformações nos Colégios Maristas, tendo ocorrido por via de um
conjunto de atos de atribuição à identidade da mulher professora, aos quais se somaram os da
mulher católica, a que elas “responderam” à luz dos atos de pertença por elas construídos e
expressos em sua identidade de mulher professora.
Convém ressaltar que esta “resposta”, portanto, não eximiu estas pioneiras da vivência
de estratégias identitárias, em suas formas de transações externas e internas (Dubar, 1997, p.
107), em seu processo de incorporação da identidade Marista, e de construção da “educadora
Marista” proposta. Em decorrência deste processo, elas passaram à condição de transmissoras
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da identidade Marista, educando à luz de uma proposta educativa com uma peculiar identidade
feminina.
Entretanto, faz-se necessário considerarmos que os perfis de comportamento feminino
e masculino, suas identidades, são constituídos social, cultural e historicamente, “tendo apenas
uma existência relacional” (Bourdieu, 2002, p. 34), e que estas identidades foram, e ainda são
forjadas a partir de uma representação androcêntrica do feminino, que precisa ser superada.
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A educação para os habitantes das áreas rurais é objeto de debates recorrentes, apresentando
clivagens que tendem a encobrir as condições sob as quais ideias e práticas foram produzidas.
Buscando delinear o lugar que o então ensino primário ocupava nesse debate, na década de
1940, enfoco as representações e ações em torno de uma proposta: “a nova escola rural”.
Partindo da análise da obra de Amaral Fontoura - “Aspectos da Vida Rural Brasileira. Seus problemas e soluções” - aponto a recorrência de concepções que desqualificam os habitantes das
áreas rurais, suas condições de vida e de trabalho. Na obra é proposta a redefinição do ensino
elementar agrícola; busco apreender as representações sociais que a subsidiaram. Trata-se de
um trabalho premiado no concurso de monografia de 1945, promovido pelo Ministério da Agricultura do governo brasileiro. Em tal trabalho, são apresentados os elementos que especificam
a proposta de “uma nova escola rural”, o debate sobre a situação dos habitantes das áreas rurais e propostas para a escola primária.
Amaral Fontoura produz uma crítica à escola primária rural para dar suporte à sua proposta.
Ainda que tais críticas sejam recorrentes à época, o autor detém-se em especificar os aspectos
apontados, articulando-os ao seu objetivo de apresentar “a nova escola rural”. Sob tal perspectiva, aponta os limites da ampliação do número de unidades escolares que sigam o modelo
existente.
As críticas são suportadas pela ideia central de que as escolas rurais eram “urbanizadas”; o sistema educacional tinha “feição citadina”, o que Fontoura considerava um erro, apontando duas
dimensões do mesmo. Primeiro, tomando como pressuposto a diferença entre “uma sociedade
urbana e uma sociedade rural”, reafirma a pertinência da escola rural ter forma e estrutura diferente da urbana. Outra dimensão do erro foi desconsiderar os diferentes fins de uma e de outra. Para Fontoura, a maior diversidade das atividades urbanas leva a que várias agências de
socialização tenham existência nas cidades; nas áreas rurais, a inexistência de tais agências
demanda da unidade escolar atuações que ultrapassam àquelas conhecidas nas cidades.
Para reafirmar suas críticas, apresenta um “inquérito” que realizou com 200 moradores de áreas
rurais do Estado do Rio de Janeiro. A inutilidade da escola rural seria reconhecida. Os materiais
didáticos e a atuação dos professores estariam voltados para os interesses urbanos. Tais concepções, presentes entre aqueles para quem a referida educação estava voltada, reafirmariam
a situação diagnosticada: a escola do campo seria “desprezada ou, pelo menos, olhada com
indiferença pelos habitantes do mesmo”. Os argumentos apresentados apontam a pertinência
de se redesenhar o perfil da agência voltada para as intervenções educacionais básicas junto ao
conjunto dos habitantes das áreas rurais.
A pertinência das críticas sistematizadas por Amaral Fontoura não impediu que em torno da
escola primária fossem delineados aspectos que diretamente interviriam frente aos problemas
diagnosticados; sua proposta voltava-se para as possíveis atuações das escolas.
O fato da escola ocupar o lugar central na proposta, deveu-se ao reconhecimento de que a
mesma era “a única força social organizada no campo” e que conseguia estar presente nos
mais difíceis e longínquos lugares. As intervenções no campo, a partir das escolas, teriam custos menores porque tomariam por base equipamentos e atividades sociais pré-existentes. Os
segmentos populacionais sob os quais a escola já atuaria seriam outra condição favorável para
a implementação da proposta: “a escola vai atuar sobre a juventude, isto é, sobre a parte da
população menos desanimada, menos derrotada pelas lutas e pelo esquecimento em que foram
deixados os campos” (Fontoura, 1945: 82). O potencial de adaptabilidade da instituição escolar
às demandas apresentadas pelo seu entorno foi um dos aspectos mais enfatizado pelo autor da
proposta.
O cerne daquilo que foi proposto estava na transformação da escola existente, dita tradicional,
em lócus de atividades diversificadas, direcionadas para atender ao leque de demandas recorrentes entre os habitantes do campo. As ações eram classificadas como educativas e a imple-
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mentação das mesmas configurariam um perfil institucional à escola que ultrapassaria aquele
que era comumente encontrado nas unidades existentes em áreas urbanas.
Ao propor a redefinição da escola primária no campo como centro social, o autor apontou para
articulações com outras formas de intervenção que tomavam as condições sociais da produção
agropecuária e os habitantes das áreas rurais como objeto de atenção. Teceu críticas gerais ao
que era realizado, especialmente pela ênfase na vertente econômica, com predomínio da difusão de técnicas de produção. Inscreveu a sua proposta num investimento ampliado, de urgente
realização, no qual diversos elementos deveriam ser incorporados com o objetivo de tornar eficiente a solução para o chamado “problema rural brasileiro”. Ao listar e especificar cada um dos
elementos (econômicos, sanitários, culturais, morais, religiosos e sociais), foi inscrevendo a
educação e as possibilidades de atuação da escola rural.
Destaco que ao voltar-se para a articulação da escola primária rural com as demais formas de
intervenções que tomavam a educação como proposta, o autor ensaiou adentrar o debate que,
no período da Primeira República (1889-1930), integrou os investimentos do governo federal na
constituição do seu projeto de ensino agrícola. Neste caso, a escola primária aparece de forma
tênue, elo frágil da corrente a ser fortalecida para fazer frente às situações qualificadas como
problemas.
As intervenções incorporadas a rede social de projetos delineadas para o ensino agrícola apontavam para o propósito de atender demandas diferenciadas, buscando abranger iniciativas que
integravam o sistema formal de ensino e outras tantas voltadas para a preparação profissional
ou aperfeiçoando-as conforme eram exigidas pela divisão do trabalho agropecuário.
O ensino elementar agrícola seria implementado junto à escola primária oficial, cujas atividades
estavam presentes em asilos, orfanatos e colônias, voltadas para o preparo do trabalhador rural
e dos pequenos produtores, público direto dos investimentos dirigidos para a incorporação de
uma “nova ética do trabalho”, na qual a disciplina e a regeneração eram pontos centrais.
A articulação do ensino elementar agrícola à escola primária era objeto de desconfiança dos
ruralistas. Para estes aos trabalhadores rurais deveria ser dirigido um mínimo de instrução, com
a maior parte do tempo, especialmente no período diurno, voltado para a realização das atividades agrícolas. Declarava-se que as fazendas-modelos seriam as instituições apropriadas para
tais atividades de ensino (cf. Mendonça, 1997).
No debate sobre as condições sociais da produção agrícola, diversos segmentos com interesses
sociais vinculados aos temas inscreveram suas contribuições e críticas. A preparação do trabalhador rural era definida como uma das variantes do problema amplo, o qual afetava a todo o
país.
As alternativas vislumbradas propunham a intervenção direta sobre parte da população, qualificando-a como ignorante, cujas maneiras de viver e trabalhar eram tidas como empecilhos à
implementação de ações geradoras do progresso definido como necessário para o campo.
A recorrência das concepções desqualificadoras dos habitantes das áreas rurais é registrada nas
variantes do debate sobre o ensino agrícola, do nível elementar ao superior, como também entre as representações que subsidiavam intervenções para além do sistema formal de ensino.
Cabe destacar que, mesmo frente aos discursos cívicos, como o da Associação Brasileira de
Educação, com exaltação ao potencial das propostas educacionais e críticas à atuação das elites
e às concepções cientificistas, em voga na época, as representações que tomavam a população
do campo eram reproduzidas em uma visão negativa (cf. Carvalho, 1997).
Os registros preliminares deste trabalho investigativo possibilitam apresentar algumas observações.
Dentre elas aponto para a pertinência do olhar mais detidamente para os investimentos regionais e locais que foram pensados e realizados, buscando dar especificidade às agências educativas voltadas para a população rural. A proposta analisada foi pensada para o país como um
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todo, ainda que tenha tomado como base o que foi realizado no interior do Estado do Rio de
Janeiro. O debate sobre a especificidade da educação para o campo tendeu a ser objeto de
atenção de intelectuais em geral, especialmente políticos e profissionais da educação, levandoos aos registros de suas ideias, planos e realizações, elementos estes que estão em grande parte por ser objeto de análise dos historiadores da educação.
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1
Nas últimas décadas, articulando-se aos pressupostos da História Cultural e buscando novos
"objetos", "métodos" e "abordagens", os pesquisadores brasileiros passaram a propor novos
encaminhamentos no desenvolvimento de pesquisas em história da educação. Um dos aspectos
que tem se destacado nesse sentido se refere à incorporação e ao crescimento significativo da
história da escola no âmbito da produção acadêmico-científica brasileira.
Dentro dessa produção, no entanto, destacam-se a predominância de pesquisas abordando a
história de grupos escolares e a quase ausência de pesquisas abordando a história de outras
formas de instituições escolares, como as escolas isoladas1. Com essa constatação, em nível de
Doutorado, propus desenvolver pesquisa enfocando a história das escolas isoladas no estado de
São Paulo.
Neste texto, apresento resultados preliminares dessa pesquisa de Doutorado que venho desenvolvendo desde março de 2011 (Bolsa Capes) e tenho como objetivo analisar e problematizar o
modo com que ocorreu a expansão das escolas primárias isoladas no estado de São Paulo, nas
décadas iniciais do século XX. Como fontes documentais, delimitei os Annuários de ensino do
estado de São Paulo (1907-1937) e os Relatórios dos inspetores de ensino (1933-1943), ambos
documentos oficiais elaborados pela Inspetoria de Ensino com a finalidade de divulgar
resultados da fiscalização e orientação dos inspetores de ensino deste estado. Nesses
documentos, especialmente nos Anuários de ensino do estado de São Paulo, as escolas
primárias isoladas estão apresentadas como escolas especiais, que exigiam maior inspeção e
para as quais os inspetores deveriam direcionar maior atenção e cuidado.

2
Para compreender a história da escolarização no estado de São Paulo, destaco a afirmação de
Souza (1998):

A expansão dos grupos escolares [...] foi lenta nas primeiras décadas
republicanas e não acompanhou a demanda por educação elementar
crescente no Estado. Dessa forma, estes estabelecimentos de ensino
tornaram-se, especialmente nos centros urbanos do interior de São
Paulo, escolas públicas de grande prestígio social. Atendiam, pois,
uma população heterogênea que incluía setores da classe média, profissionais liberais e das camadas populares – filhos de trabalhadores
urbanos mais bem inseridos no mercado de trabalho. Fora dessas escolas estavam os negros, os pobres e os miseráveis. Em muitas cidades, atendiam um número significativo de filhos de pais estrangeiros,
o que assinala a participação dessas instituições educativas no processo de nacionalização do imigrante. (p. 283-284).
Por esse motivo, entendo que as escolas isoladas foram escolas de massas para onde os filhos
de imigrantes, de trabalhadores rurais, de negros e de pobres recorriam; eram escolas que tinha por responsabilidade oferecer escolarização básica e rudimentar para a população que precisava ser civilizada e inserida naquela sociedade.
Essas escolas eram consideradas "células vivas" e principais instrumentos de combate ao
analfabetismo, principalmente pelo caráter de flexibilidade que elas dispunham. No âmbito dos
anseios republicanos de alfabetização da grande massa da população e de atingir e civilizar a
maior quantidade de pessoas possíveis por meio da escola, as escolas primárias isoladas
funcionavam como unidades principais, especialmente pelo motivo de essas escolas –
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principalmente as localizadas nas zonas rurais – se movimentarem em busca de alunos e se
instalarem onde houvesse demanda; o que lhe conferia as características de flexibilidade e
mobilidade e permitia que essas unidades escolares, por excelência, fossem capazes de
contribuir para o movimento pela alfabetização das crianças e civilização de uma grande parcela
da população que habitava "zonas de sertão" neste estado.
A expansão da quantidade de escolas primárias isoladas era justificada, portanto, como meio de
atingir e alcançar uma maior faixa populacional que no âmbito das décadas iniciais do século XX
se dirigia para o interior do estado de São Paulo, acompanhando o movimento de expansão da
agricultura cafeeira.
Conforme analisa Carvalho (2003), para a escrita da história da escola primária no Brasil, mas
especificamente no caso deste texto, no estado de São Paulo, há que se considerar as diferenças sociais, geográficas, econômicas e políticas envolvidas no processo de caracterização deste
estado. Propondo uma análise da história da escola brasileira mais coerente com a dimensão
plural deste país, Carvalho (2003, p. 324) ressalta a necessidade de "[...] transitar pelas regiões
culturais de fronteira que constituem o território social em que a instituição escolar se inscreve
e investigar os processos de escolarização dos saberes elementares [...]" (CARVALHO, 2003, p.
324).
A respeito da organização político-econômica e distribuição geográfica do estado de São Paulo
nos anos seguintes à proclamação da República, Antunha (1976) apresenta aspectos importantes.

[...] ao proclamar-se a República, uma grande parte do território paulista ainda se encontrava inexplorada e pouco habitada. Efetivamente,
excetuando-se o vale do Paraíba, a franja litorânea, a zona do planalto próxima à Capital, avançando até Campinas e um pouco mais na
direção de Araraquara e de Ribeirão Preto, a maior parte do território
estadual era praticamente desconhecida, contando apenas com algumas manchas de exploração e de povoamento, sem grande significação. [...]
Assim, o que era o nosso Estado, sob o ponto de vista econômico e
demográfico, ao proclamar-se a República e ao reformar-se, ou melhor, instituir-se o seu sistema de educação pública? Uma região parcialmente habitada, com uma população que se concentrava
praticamente nas proximidades da Capital e fundamentalmente empenhada na agricultura, cafeeira, de que a região de Campinas (zonas
da Paulista e da Mogiana) era centro. As atividades industriais existentes, em geral, voltadas ao serviço da agricultura, resumiam-se em
umas poucas atividades artesanais e manufatureiras, localizadas sobretudo em sua provinciana Capital. (ANTUNHA, 1976, p. 21-22).
Esse autor complementa que

Os anos de 1888, 1889, 1890, assistem à afirmação do predomínio
econômico e político de São Paulo no seio da comunhão nacional;
acelera-se, a partir desse momento, a ocupação da maior parte do
território estadual, até então inexplorado, substituindo-se a antiga
mataria pelo novo oceano do café; extingue-se definitivamente a escravidão e inicia o crescimento vertiginoso da população do Estado,
com a incorporação e, proporções expressivas do elemento estrangeiro na Capital e nas cidades mais importantes.

CD-ROM DE ATAS | 2692 | COLUBHE 2012

[...] a criação do sistema paulista de educação pública é contemporânea desta fase de arranque do desenvolvimento paulista, do qual ela
é um dos mais expressivos aspectos. Surgiu, portanto, o sistema de
educação de São Paulo nessa atmosfera de progresso, de visão prospectiva, que se observa, na época, em todos os aspectos da vida paulista. (ANTUNHA, 1976, p. 22; grifos do autor).
Por esse motivo, optei por acompanhar no estado de São Paulo, o ritmo de expansão das escolas primárias isoladas2. A partir dessa delimitação observei o crescimento da quantidade de escolas primárias isoladas em cidades que estavam se desenvolvendo ou eram desenvolvidas
economicamente e que se localizavam em regiões de concentração de plantação de café e próximas de ferrovias utilizadas para o escoamento desse produto.
Se nos anos finais do século XIX e nos iniciais do século XX a expansão da população foi gradativa no sentido de Campinas, Piracicaba, Itapetininga e Sorocaba, assim como no sentido das
zonas portuárias, como Taubaté e Guaratinguetá, após a primeira década do século XX, a expansão populacional se direcionou respectivamente ao centro e ao oeste paulista, em cidades
como Catanduva, Rio Claro e Bauru, acompanhando a construção de novas ferrovias.
As cidades a oeste de Bauru, porém, conforme analisa Carvalho (2007), tiveram desenvolvimento posterior ao grande ápice do plantio de café e atenderam aos objetivos de ampliação da
cultura cafeeira, povoamento e ligação com o atual Mato Grosso. Segundo Carvalho (2007):

A particularidade da ferrovia Noroeste do Brasil3 está no fato de que
ela, ao contrário de suas antecessoras que surgiram para auxiliar a
produção cafeeira já existente, abriu novos territórios para o cultivo
do café e para o povoamento. Na medida em que a ferrovia penetrava no então sertão desconhecido, em toda a região a oeste de Bauru,
surgiam estações e, ao redor destas, criavam-se povoados. [...]
Além disso, a área que se localizava a oeste da cidade de Bauru no
início do século XX era identificada como "zona desconhecida habitada
por índios". Sendo assim, a penetração da ferrovia Noroeste trouxe
consigo o povoamento dessa vasta região, criando-se inúmeras cidades ao longo de sua linha.
Entretanto, a principal contribuição da Noroeste do Brasil se deu no
campo econômico. Sabe-se que a produção cafeeira foi a base da
economia brasileira desde meados do século XIX até a década de 30
do século XX. Porém, na virada do século XIX para o XX, a área plantada de café já absorvia toda a região habitada e conhecida do estado
de São Paulo. E a Noroeste do Brasil, como ferrovia de penetração, introduziu toda uma região no processo de expansão da produção cafeeira, que se encontrava até então limitada àquela região já conhecida,
permitindo a continuação da supremacia do sistema agro-exportador
brasileiro por pelo menos mais três décadas. (CARVALHO, 2007, p. 56).
Ainda a esse respeito Antunha (1976) também descreve:

A expansão da cultura cafeeira, incessante e vigorosa até 1929, apesar das crises no mercado do produto, foi possível graças à exploração das chamadas zonas novas, situadas no oeste paulista, adiante
das áreas, tradicionalmente produtores, da Paulista e da Mogiana. A
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marcha para o oeste foi a epopéia bandeirante do final do século XIX
e dos começos do XX; [...]
O início da marcha para oeste ocorreu com a penetração da Mogiana
para adiante de Casa Branca, abrindo à exploração a extraordinária
gleba de terra roxa de Ribeirão Preto, onde se verificou a maior produtividade até então registrada. O centro econômico do Estado deslocou-se da região campineira para Ribeirão Preto, que se tornou assim,
no começo do século, a capital agrícola do Estado. Mais tarde, outras
zonas se incorporariam a esse ciclo e o Estado ficaria totalmente dominado pela monocultura do café, chegando a ficarem prejudicadas
as demais culturas [...] (p. 26-27; grifos do autor).
Considero também que a Reforma educacional empreendida por Sampaio Dória (1883-1964)
em 1920 contribuiu para a expansão da escola primária isolada, pois com essa reforma buscava-se eliminar o analfabetismo mediante alcance de maior quantidade de crianças de diferentes
camadas da população. Segundo Carvalho (2007, p. 228)

[...] a Reforma reduziu a escolaridade primária obrigatória de quatro
para dois anos. Fazendo-o, pretendia estar capitalizando o sucesso do
modelo paulista, sintetizando-o em uma fórmula que o condensasse
em uma formação básica de dois anos, extensiva a toda a população
do estado.
Apesar das inúmeras críticas que recebeu, com a Reforma de 1920 buscava-se, sobretudo, "Levar a escola aos sertões brasileiros, banindo a ameaça representada pelo êxodo migratório e
enraizar extensivamente os serviços escolares nos grandes centros urbanos [...]" (CARVALHO,
2007, p. 233).
Nesse sentido, é possível constatar que a Reforma de 1920 ampliou quantitativamente o número de escolas primárias isoladas, para o que contribui além da diminuição da escolarização obrigatória de quatro para dois anos, mas o objetivo do reformador de civilizar e implantar a escola
no "sertão inexplorado" (CARVALHO, 2003). Isso significa que a orientação da demanda das
escolas isoladas por práticas educativas, modelos pedagógicos e programas de ensino mais sintetizados, se comparados aos dos grupos escolares, somada a escolaridade obrigatória de dois
anos configuraram condições adequadas para o crescimento quantitativo de demanda por escolas isoladas, situadas em bairros, distritos ou zonas rurais.
A partir da leitura e análise dos Anuários de ensino do estado de São Paulo (1907-1937) e dos
Relatórios dos inspetores de ensino (1933-1943), pude constatar a correlação entre o crescimento da quantidade de escolas primárias isoladas nas primeiras décadas do século XX em cidades que se relacionavam à plantação de café e aos desdobramentos dessa produção, como,
por exemplo, a proximidade de ferrovias.
O crescimento extensivo pelo estado de São Paulo, portanto, atrelado ao caminho traçado pelos
produtores de café e pelas ferrovias proporcionou uma demanda crescente por escolarização.
Devido à grande dispersão geográfica e ao povoamento de locais desconhecidos, a escolarização mediante escolas primárias isoladas funcionou como meio de garantir controle específico
sobre uma população que era a maioria no estado naquele momento. Nesse sentido, cidades
como Catanduva, Bauru, Assis, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Santa Cruz do Rio
Pardo, situadas na região central e oeste paulista apresentavam quantidade significativa de escolas primárias isoladas, se comparada ao restante do estado.
Outro aspecto que destaco se refere à distinção entre as escolas primárias isoladas em urbanas
– situadas no perímetro urbano, porém afastado dos centros – e as rurais – situadas no períme-
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tro rural e geralmente sitiadas em fazendas cedidas por fazendeiros para a escolarização de
seus filhos e dos filhos dos colonos. Considerando essa distinção entre as escolas primárias isoladas, constatei maior quantidade de escolas rurais do que urbanas; o que permite pensar que
nas décadas iniciais do século XX a maior parte da população que habitava o interior paulista
residia na zona rural e que as cidades eram habitadas em sua grande maioria por pessoas que
usufruíam de boas condições financeiras.

3
Considerando, portanto, os aspectos que apresentei no tópico anterior, afirmo que apesar de as
escolas isoladas terem sido consideradas um "mal necessário", pois de acordo com os relatos
dos inspetores de ensino, não atendiam aos anseios republicanos da educação pública, essas
escolas funcionaram como decisivas para atender à necessidade de expandir a escolarização
acompanhando o crescimento da população e o povoamento progressivo do estado de São Paulo em direção ao oeste paulista4.
Mediante leitura e análise das fontes documentais, cujos aspectos relativos à expansão das escolas primárias isoladas apresentei neste texto, elaborei alguns questionamentos os quais indico
a seguir com o propósito de explicitar a necessidade de complementar as análises e estudo sobre o tema: quais eram os lugares de onde emergiram as escolas primárias isoladas no interior
do estado de São Paulo?; quais as influências que esses locais tiveram sobre a organização
dessas escolas?; quais aspectos influenciaram na maior ou menor quantidade de escolas isoladas nas cidades?; há diferenças na organização pedagógica das escolas primárias isoladas rurais e urbanas de acordo com o local no qual estavam inseridas? o que significou a maior
quantidade de escolas isoladas rurais que urbanas, em termos de práticas pedagógicas e população atendida?; quais foram as recomendações oficiais relativas à escola primária isolada rural
e urbana?
Com esses questionamentos e dialogando diretamente com a pesquisa de Denise Silva (2004),
tenho recorrido especialmente à abordagem da História Cultural e utilizado as análises de Marta
Carvalho (2003; 2007) e de Roger Chartier (2002) para compreender os aspectos que estão
envolvidos no âmbito da historicidade do movimento de expansão das escolas primárias isoladas no estado de São Paulo, os quais me permitem certa aproximação das "representações"
desse modelo de escola nos documentos oficiais elaborados no âmbito da Instrução Pública
Paulista.
Utilizo, nesse sentido, a análise de Carvalho (2003) a respeito da articulação de conceitos como
"modelos pedagógicos" e "práticas educativas" de modo a ser possível compreender as diversas
utilizações e configurações dos indivíduos envolvidos no cotidiano escolar. Segundo Carvalho
(2003):

Salientar a questão dos usos diferenciados que são feitos de objetos
ou de modelos culturais problematiza o modo como, na historiografia
educacional, questões, temas e objetos de investigação vinham sendo
anteriormente tratados. Isto porque tal problematização desloca o
olhar do historiador da educação dos modelos pedagógicos (tenham
eles o caráter de leis, regulamentos, preceitos doutrinas) para as práticas diferenciadas de apropriação desses modelos.
Esse deslocamento afeta, especialmente, os estudos sobre história da
escola. Pensar essa instituição como produto histórico da interação
entre dispositivos de normativização de uma cultura escolar, e das
práticas dos agentes que delas se apropriam, passou a ser um desafio. O conceito de cultura escolar é mobilizado, pondo em foco as prá-
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ticas constitutivas de uma sociabilidade escolar e de um modo, também escolar, de transmissão cultural. Pondo em foco tais práticas, o
conceito põe em cena, também, os dispositivos que as normatizam,
definindo tecidos nos quais elas se inscrevem: dispositivos de organização do tempo e do espaço escolar; dispositivos de normativização
dos saberes a ensinar e das condutas a inculcar. Mas o conceito põe,
também em cena, uma multiplicidade de novos agentes ─ professores, inspetores, diretores de escolas, alunos, etc. ─ e suas táticas de
apropriação.
Essas mutações [novas abordagens realizadas pelos pesquisadores]
têm exigido a elaboração de conceitos mais adequados para dar conta
da complexa interrelação entre modelos ─ no caso, pedagógicos ─ e
seus usos. Para tanto, tem sido importante a interlocução com a historiografia educacional européia. Conceitos como os de forma escolar
possibilitam "repertoriar através da disparidade indefinida dos gestos
profissionais, as invariantes da intervenção pedagógica, ligadas não
aos imperativos de toda transmissão de saberes mas à 'forma escolar'
da transmissão". Fazendo-o, permitem resgatar as "práticas ordinárias", num "espaço de liberdade" que é "fortemente normativizado por
estas invariantes. (p. 11; grifos da autora).
Apesar de as análises de Chartier (2002) se direcionarem mais à questão das práticas e objetos
para a leitura, suas contribuições transpassam possíveis fronteiras, sobretudo quando esse autor aborda a questão da historicidade das práticas culturais. Buscando compreender essas práticas, Chartier (2002, p. 17) ressalta a necessidade de considerar as "[...] classificações,
divisões e categorias fundamentais de percepção e apreciação do real.", à medida que "[...] são
estes esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode
adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado.".
Considerando esses aspectos, Chartier (2002) compreende que a percepção do social, não sendo neutra, mas produzida a partir de estratégias e práticas, se configura no que o autor conceitua como "representações", "apropriações" e "práticas".
Para Chartier (2002, p. 17), as "representações" "[...] embora aspirem à universalidade de um
diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam.". O conceito de representação, segundo Chartier (2002),

[...] permite articular três modalidades da relação com o mundo social: em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que
produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade
social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas graças às quais uns "representantes"
(instâncias colectivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível
e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da modalidade. (p.
23).
A "apropriação", segundo Chartier (2002)

[...] tem por objectivo uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são sociais, insti-
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tucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem. Conceder deste modo atenção às condições e aos processos
que, muito concretamente, determinam as operações de construção
do sentido (na relação da leitura, mas em muitas outras também) é
reconhecer, contra a antiga história intelectual, que as inteligências
não são desencarnadas, e, contra as categorias aparentemente mais
invariáveis devem ser construídas na descontinuidade das trajectórias
históricas. (p. 27).
Chartier sintetiza que para compreender a abordagem da "história cultural":

[...] é preciso pensá-la como a análise o trabalho de representação,
isto é, das classificações e das exclusões que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e conceptuais próprias de um
tempo ou de um espaço. As estruturas do mundo social não são um
dado objectivo, tal como não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que constroem as suas figuras.
São essas demarcações, e os esquemas que as modelam, que constituem o objecto de uma história cultural levada a repensar completamente a relação tradicionalmente postulada entre o social,
identificado com um real bem real, existindo por si próprio, e as representações, supostas como reflectindo-o ou dele se desviando. (p.
27).

4
Com as fundamentações teóricas e questionamentos que apresentei neste texto, tem sido possível compreender a dinamicidade que envolve o processo de construção e configuração das
escolas isoladas no estado de São Paulo, no período delimitado. Com essas problematizações
que apresentei e com as que tem direcionado a pesquisa de Doutorado que venho desenvolvendo tem sido possível iniciar a abordagem com a qual busco compreender o que de fato está
no jogo das práticas escolares das escolas isoladas paulistas.
É possível observar a partir desses aspectos preliminares a importância de dar continuidade no
desenvolvimento da pesquisa de Doutorado sobre a história das escolas isoladas em São Paulo
para contribuir para os estudos sobre escola primária neste estado e para compreender um aspecto até então não explorado no âmbito da história da escola e da educação brasileiras.
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Até o momento, a única pesquisa que localizei que aborda especificamente a escola primária
isolada no estado de São Paulo é a dissertação de mestrado de Silva (2004), cujo título é "Ilhas
de saber": prescrições e práticas das escolas isoladas do estado de São Paulo (1933-1943), com
a qual este projeto dialoga diretamente. Além da dissertação de Silva (2004), também localizei
a de Shieh (2010), intitulada O que ensinar nas diferentes escolas públicas primárias paulistas:
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um estudo sobre os programas de ensino (1887-1929), em que dentre os programas de ensino
analisados são abordados os destinados às escolas isoladas. Relativa ao estado do Paraná,
localizei a pesquisa de Ritt (2009), intitulada Da escola isolada ao Grupo Escolar Marechal

Rondon de Campo Mourão-PR – 1947 a 1971.
2

Para essa constatação utilizei os dados apresentados nos Anuários de Ensino do Estado de
São Paulo (1907; 1909; 1911; 1913; 1917; 1918; 1922; 1923).
3
A ferrovia Noroeste de Bauru, segundo Carvalho (2007) ligava Bauru/SP a Corumba/MS, tendo
sua construção iniciado em 1905.
4
Para essa constatação, utilizei as informações apresentadas nos Relatórios dos inspetores de
ensino, especialmente das regiões que delimitei para pesquisa: Araraquara (1936; 1940), Bauru
(1933), Lins (1936; 1942; 1943), Presidente Prudente (1936; 1940), São José do Rio Preto
(1933; 1934; 1940; 1943) e Santa Cruz do Rio Pardo (1935; 1936; 1942).
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Introdução
Que elementos podem estar presentes na cultura de uma escola que se destina ao
ensino de moças das frações mais altas da camada média e da elite? Como uma escola destinada ao ensino de moças das frações mais altas da camada média e da elite seleciona e operacionaliza seu currículo? Que tipos de conhecimentos e saberes são focalizados e identificados
como adequados a serem transmitidos pelos agentes professores às agentes estudantes?
O espaço social é composto por agentes que, dotados de volume e estrutura de
capitais diversos - econômico, cultural, social, etc. - configuram dada realidade social, com bases objetivas, isto é, exteriores a ele, como a situação econômica do seu grupo social; e subjetivas, ou seja, dependentes de sua ação.
Nesse contexto, a escola como produto desse espaço social, é dotada de elementos que a permitem salvaguardar os princípios para a qual fora construída, isto é, instruir de
maneira igualitária. É na escola que se dá a institucionalização do ensino e, para esse existir
são necessários programas pré-definidos, metodologias, fixação de locais apropriados, entre
outros, para garantir a aprendizagem de estudantes, configurando-se no currículo escolar.
Em face dessas considerações, perscrutam-se aspectos relacionados à educação
de moças, isto é, faz se uma imersão num universo particular, um colégio confessional destinado somente ao gênero feminino, o qual pode trazer elementos para se pensar na dimensão
educativa de uma dada época. Pretende-se, assim, apreender as ações educativas e as relações
de classe, que contribuíram para criar disposições, formando o habitus das estudantes, moças
das elites na região. “[...] a intenção é dar visibilidade à diversidade educacional da época e
retirar do ostracismo historiográfico projetos, sujeitos e instituições.” (Mancini, Oliveira, & Silva,
2007, p. 124).
Ao propor um trabalho que estuda a cultura da escola - Colégio Nossa Senhora
Auxiliadora, entre as décadas de 1926-1977, enquanto a instituição oferecia o ensino secundário normalista, tem-se em mente três questões: 1º) a relevância, na história da educação, de
temas relacionados à vivência social dos indivíduos como agentes do espaço social numa dada
época; 2º) a necessária inserção de trabalhos acadêmicos voltados ao conhecimento de casos
específicos, que tendem a se estender a outros contextos com condições objetivas semelhantes; 3º) a necessidade de compreensão de facetas dos processos e modos de escolarização de
moças de meios sociais mais favorecidos, apreendendo algumas razões de desigualdades educativas e, consequentemente, de inserção social.
Por meio do levantamento bibliográfico nesta fase da pesquisa que está em andamento e resultou neste trabalho, entre eles textos de memórias de sujeitos que vivenciaram a
escola, busca-se identificar como na cultura do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, naquele período do século XX enquanto funcionou como colégio normalista, educava-se a fim de construir
um “modo de ser” moça na sociedade campograndense, ou seja, um habitus de gênero associado ao pertencimento de classe.

1 Considerações sobre a implantação da Escola Normal em Campo Grande
O processo de implantação da Escola Normal no Sul do estado de Mato Grosso é tema de inúmeros estudos nos últimos anos. Entre eles, Rodriguez e Oliveira (2007) investigam o
período de 1930 a 1950, e apresentam dados das mudanças sociais no Brasil cujas influências
deram-se no âmbito da educação. O desenvolvimento dos ideais liberais e o advento da modernização foram importantes componentes do cenário de inauguração da Escola Normal no estado.
Um dos marcos é apontado a seguir: “A origem da escola normal no sul do estado
está relacionada à instalação do primeiro Grupo Escolar em Campo Grande, em 13 de junho de
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1922, após ter sido autorizado pela Resolução nº 866, de 03 de novembro de 1921.” (Rodriguez & Oliveira, 2007, p. 5).
Entretanto, até encontrar espaço para se expandir, o processo foi marcado por
tentativas intermitentes de fixação. As autoras destacam que:

A Escola Normal, como se pode observar, caracterizou-se por um processo constituído de rupturas e interrupções. Apesar de reiteradas solicitações oriundas dos dirigentes de ensino para que essa escola
ficasse como uma unidade independente, durante vários anos, não
ocorreram mudanças a respeito dessa instituição formadora. (Rodriguez & Oliveira, 2007, p. 3).
Ademais, as condições iniciais eram inadequadas para o funcionamento das instituições públicas, visto que o Estado destinava precário orçamento para a infraestrutura, faltavam professores, no que foi necessário contratar docentes de Cuiabá e São Paulo, e a evasão
escolar ainda era bastante presente no cotidiano das escolas. No conjunto de transformações
sociais daquela época

[...] a implantação da Escola Normal no estado de Mato Grosso e, de
modo específico, no sul do estado, aconteceu num clima de efervescência política que, de certa forma, acabou condicionando a sua instabilidade institucional, com interrupções sucessivas, provocadas pelas
mudanças econômicas e pelas lutas políticas e ideológicas do período.
Isso se evidencia nos vários instrumentos legais que regulamentaram
a sua instalação, sua organização administrativa e curricular, assim
como seu funcionamento. (Rodriguez & Oliveira, 2007, p. 18).
Entre avanços e retrocessos, insere-se a adoção de medidas pelo poder público para a efetivação das propostas de implantação, a concessão ao setor privado, por exemplo. Neste aspecto, inclui-se o colégio em estudo.

Marcilio (1963) destaca, que a partir do governo de José Marcelo Moreira, o Ensino Normal experimentou um processo de reabilitação e
propagação. Nesse sentido, implantaram-se ações políticas concedendo ao setor privado esse ensino, delegando novamente a formação de
professores, principalmente ao setor confessional. (Rodriguez & Oliveira, 2007, p. 11).
É nesse percurso que o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora está inserido como lócus de formação de um grupo específico de estudantes em professoras do ensino primário e,
portanto, importante meio de se conhecer aquele período histórico na educação do Sul de Mato
Grosso.

2 Um espaço na formação de moças

As Escolas Confessionais são uma realidade na história da educação
brasileira. São escolas de disciplina rígida, de doutrina cristã e se dedicaram a atender a uma classe de elite que necessitava de um novo
modo de escolarização com o inchaço que sofria as escolas públicas
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devido às mudanças sociais brasileiras resultantes dos acordos internacionais e da crescente industrialização. (Mancini et al., 2007, p.
119).
Como bem ilustra tal proposição, mergulhar o olhar neste objeto é conhecer aspectos que caracterizaram elementos da educação naquela época, bem como da própria sociedade. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora traz especificidades em relação à clientela atendida
- classe e gênero bem definidos -, como convém à tradição em formar normalistas em dada
época em Campo Grande.
É notório na literatura consultada (Penteado, 1996; Banducci, Albertini & Monteiro,
2006) a pertença de classe das moças que frequentavam a escola, pois na sua maioria eram
filhas de grandes fazendeiros e, portanto, oriundas de frações de classes sociais privilegiadas da
sociedade campograndense. Na obra denominada “Auxiliadora setenta anos”, escrita por Yara
Penteado, antropóloga e ex-aluna do referido Colégio, reúnem-se memórias da escola, com
fundamentação histórica, relatos dos agentes envolvidos, crônicas e imagens.
Grosso modo, é um material rico cujo conteúdo inclui parte das práticas e das vivências dos agentes que participaram desse processo, bem como a configuração da cultura escolar naquele lugar. Segundo registros, o internato funcionou desde a abertura da escola, em
1926, até o ano de 1977, atendendo preferencialmente e quase exclusivamente mulheres (curiosamente existem alguns poucos registros de matrículas de meninos nos dois primeiros anos de
funcionamento).
Ao regime de internato, instituição fechada do tipo total, Penteado (1996, p. 93)
dedicou um dos trechos do livro, tecendo “[...] uma breve leitura sócio-antropológica dessas
instituições [...]”. O propósito é auxiliar na compreensão de um tipo de comportamento da época, ou seja, o que se esperava socialmente das moças. Situa, por conseguinte, disciplina e austeridade como marcas registradas dessa modalidade de educação. Dois depoimentos reunidos
no livro de memórias “No tempo do Auxiliadora: Campo Grande na década de 1950”, ilustram
como eram significativas tais características: “No começo foi difícil, pois saí de Bonito, daquela
liberdade de espaço para a rigidez do regulamento das alunas internas.” (Banducci et al., 2006,
p. 5, relato de Haydeé Monteiro).

Acostumada com a liberdade da vida em Bonito, com a convivência
saudável entre primos e amigos, de repente me vi literalmente enclausurada em quadrilátero que não nos permita ver as ruas, as pessoas, enfim, me sentia tolhida de tudo o que tivera até então.
(Banducci et al., 2006, p. 11, relato de Delma M. Banducci).
A principal preocupação das formadoras, segundo consta, era com o coletivo, e
não com a identidade de cada estudante, imprimindo atitudes e percepções “adequadas” à sua
posição. Os ensinamentos promovidos pela escola eram, portanto, aqueles considerados socialmente aceitos para moças da época:

Havia meninas de várias regiões: Aquidauana, Miranda, Corumbá, Rio
Brilhante, Coxim, Ponta Porã e daqui da cidade, pois era de ‘bom tom’
estudar interna para aprender, além do estudo, trabalhos manuais,
música, religião e até boas maneiras. (Banducci et al., 2006, p. 5, relato de Haydeé Monteiro).
Nesse contexto, os relatos a respeito da severidade na separação de moças e rapazes demonstram de que forma pretendiam moldar comportamentos considerados adequados.
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[...] quero registrar aqui uma história hilariante contada pelo meu marido Álvaro Banducci.
Ele fazia parte da fanfarra do Colégio Osvaldo Cruz, quando foram solicitados para tocar no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, já que naquela época, mais de cinquenta anos atrás, elas não tinham fanfarra.
Imagina só, eram meninas e fanfarra era tarefa para rapazes.
Eles foram e até hoje não conseguiram explicar o trajeto que fizeram
dentro do estabelecimento, trajeto esse determinado pelas “zelosas
freiras” para que não houvesse nenhum contato nem mesmo visual
entre os meninos e as internas. Só sei que eles tocaram sua fanfarra
atrás de um enorme biombo de onde só avistavam os pezinhos das
alunas sob sua batuta. (Banducci et al., 2006, p. 15, relato de Delma
M. Banducci).
A moral e os bons costumes eram constantemente cobrados como parte do currículo das estudantes, como fica claro nesta fala:

[...] aos sábados havia reunião no salão de festas onde eram lidas,
em voz alta, as notas de comportamento, civilidade, ordem e outras,
que não me lembro mais. Eu me sentia envergonhada quando perdia
nota por ‘comportamento’, por exemplo. (Banducci et al., 2006, p. 15,
relato de Delma M. Banducci).
Assim, o colégio era espaço de encontro com as normas sociais vigentes naquele
período, e apresentava uma organização curricular que servisse às futuras tarefas de esposas e
mães de família daquelas alunas, cuja origem social demandava uma formação condizente com
a mesma. “As boas maneiras, até mesmo a forma de bem arrumar uma cama, etc., ajudaram
no meu desempenho como dona-de-casa.” (Banducci et al., 2006, pp. 15-16, relato de Delma
M. Banducci).
3 Prestígio e educação
A classe social é um reduto em que se justapõem as contribuições dos diferentes
tipos de capitais, entre eles o econômico, o cultural, o simbólico e o social, expressando o caráter multidimensional da realidade. O volume e a estrutura destes capitais são a causa e o efeito. Ou seja, não nos basta entendimento que o econômico define a posição social dos agentes
no espaço, sem dúvida joga um importante papel, mas outros elementos podem ajudar a explicar. (Bourdieu, 1996).
Ao afirmar que a instituição eleita para a pesquisa abarca estudantes das frações
mais altas das camadas médias e de grupos da elite campograndense focalizamos os grupos
que possuem condições econômicas ou culturais de estarem desfrutando dessa educação. Nesses grupos há variedades de tipos de capitais, porém o que esses agentes têm em comum é a
posição privilegiada em algum dos segmentos da sociedade.
Destaca-se, por meio de crônicas escritas na ocasião, que em fevereiro de 1926,
na solenidade de instalação da obra, houve ampla divulgação no jornal local bem como a presença de pessoas da “[...] alta classe social campo-grandense.” (Penteado, 1996, p. 31). Embora tenham iniciado o atendimento em condições precárias, fica evidente, desde a fundação, o
prestígio que mantinham perante a sociedade. “O ensino era, sem dúvida, um dos melhores de
Campo Grande.” (Banducci et al., 2006, p. 16, relato de Delma M. Banducci).
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Ademais, nas entrelinhas são apresentadas as características de uma clientela privilegiada, cujo poder aquisitivo permitia o ingresso no colégio, como quando se mencionam os
comportamentos esperados “[...] o que se esperava de uma moça ‘bem nascida’ [...]” (Penteado, 1996, p. 93), ou ao explicitar as aspirações das famílias “[...] restava uma certeza: a melhor
qualidade de ensino e o esmero na educação, elementos qualificadores de status [...] e um
bom partido para a prendada filha casadoira, eram obtidos no internato.” (Penteado, 1996, p.
96).
Por outro lado, o capital cultural obtido na socialização primária das estudantes
demonstra como se investia nessa formação “Eu que vinha de uma casa onde se lia muito, aos
doze anos já devorava os ingênuos romances de M. Delly, aos quatorze, Érico Veríssimo, Machado de Assis e tantos outros.” (Banducci et al., 2006, p. 13, relato de Delma M. Banducci).
Destarte a preocupação que se oferecessem essas condições de inserção cultural
também na instituição educativa, o que, de certa forma, era atendido no Auxiliadora. “Lembrome que tomei contato com a ópera O Guarani numa apresentação nos palcos do Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora, onde uma aluna, sob a direção da senhora Délia (creio eu), contou trecho
da ópera lindamente.” (Banducci et al., 2006, p. 16, relato de Delma M. Banducci).
De certo modo, tais famílias aspiravam que suas filhas tivessem condições de manter a posição social que ocupavam, ou mesmo ultrapassá-la. Nesse contexto, a escola tornavase fator primordial, visto que se constituía num espaço de convivência e formação por excelência, orientando as disposições para manutenção ou ascensão dos capitais. Porém, é necessário
considerar que: “O processo de transmissão cultural entre gerações não ocorre automaticamente, mas depende do empenho com que os envolvidos, pais e filhos, se engajam nesse processo.” (Nogueira, Romanelli & Zago, 2008, p. 12).
4 Formando professoras: olhar para uma realidade da época
Quanto ao grupo social e a categoria profissional docente, o estudo de Pessanha
(1996) indica que durante a primeira divisão social do trabalho a profissão tornou-se um “[...]
um ‘nicho’ ideal para as mulheres das ‘classes médias’.” (Pessanha, 1996, p. 96). Tais “classes
médias” a que se refere a autora, pressupõe-se certa heterogeneidade na homogeneidade, ou
seja, o que chamamos de média pode significar diferentes configurações e aspirações.
Na época levantada para ser analisada na escola secundária normalista, qual seja,
1926-1977, as famílias aspiravam que suas filhas tornassem-se professoras, afinal era a mentalidade predominante de ascensão para aquelas mulheres. Um trabalho que as aproximasse do
“intelectual” e não do “manual”, permitindo que fossem inseridas no mercado de trabalho e
mantivessem sua posição no espaço social.
Sá e Rosa (2004), a partir de um levantamento bibliográfico de produções que
abordam a feminização do magistério no final do século XIX e início do século XX, encontraram
algumas regularidades, e as dividiram em eixos. Num deles, apontam para o fato de que o ingresso de moças de melhores condições financeiras no magistério era consequência da relação
público/privado que lhes era conflituosa devido à incumbência exclusiva de tratar dos assuntos
domésticos.
Em outras palavras, participar desse “universo” significava ter a possibilidade de
estar também fora dos domínios do lar (privado). O magistério, portanto, era visto como o destino para aquelas que desejavam realizar uma atividade no âmbito público, ainda que em continuidade a outras tantas realizadas no lar.
Nesse sentido, a formação oferecida nos cursos normais estaria ligada à socialização primária das estudantes, mas também seria efeito das urgências daquele momento histórico e modificações na dinâmica social, quais sejam: alterações socioeconômicas, aumento na
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oferta de vagas pela necessidade profissionais para atuar com crianças pequenas (devido inclusive à nova mentalidade no campo da psicologia), possibilidade de conciliação do trabalho em
casa com o magistério, entre outras. (Sá & Rosa, 2004).
Em síntese, pensar nas relações que se estabelecem entre estudantes e professores/as, quando há a manifestação de gestos dotados de intenções, incorporados na prática de
ser professor/a e na prática de ser estudante é crer que em cada contexto social investigado há
uma teia de acontecimentos oriundos das condições de formação desses agentes. Isto é, cada
grupo obtém uma série de disposições estruturadas e estruturantes para atuar na prática de
ensino e aprendizagem no interior da escola, estendendo suas ações para outros espaços.
Considerações finais
Como visto, em termos históricos, a partir de um estudo de fontes primárias (leis,
regulamentos, mensagens presidenciais, relatórios e atas escolares), Rodriguez e Oliveira
(2007) discutem que o processo da implantação do Ensino Normal em Mato Grosso foi permeado de rupturas e interrupções. Lentamente, a partir de 1840, influenciada pelas idéias paulistas,
essa instituição formadora passou a fazer parte das pautas do estado. No entanto, somente a
partir de 1930 é que o governo orientou ações para criar um sistema educativo controlado oficialmente.
E entre avanços e retrocessos, a educação normalista foi levada a diante, muitas
vezes em condições precárias, das quais o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora é também participante e fruto. Rodriguez e Oliveira (2007) afirmam que a implantação ocorreu num clima de
efervescência política, o que condicionou sua instabilidade institucional.
Por outro lado, a história da feminização do magistério é objeto de inúmeros estudos, conforme demonstrado em Sá e Rosa (2004), os quais apontam como, nos fins do século
XIX e início do século XX, o ingresso de mulheres na prática docente era considerado portal de
entrada para a vida pública, que até então esteve reservada apenas aos homens.
Logo, os cursos normais destacam-se entre espaços de formação cujo currículo
deveria atender às necessidades de uma sociedade em pleno desenvolvimento de novas representações sobre mulher, criança e escola.
Por fim, desataca-se que a imersão num contexto como esse demonstra possibilidades infinitas para se conhecer um abundante universo pedagógico. A realidade social é o pano de fundo e permeia as relações estabelecidas. Nota-se que existem inúmeros elementos a se
considerar para a educação da época nesta instituição formadora, isto é, posto em relação ao
que se esperava de uma moça das frações mais altas das camadas médias e de grupos da elite.
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Introdução
Esta pesquisa é parte da dissertação de Mestrado em Educação, intitulada “Arthur
Ramos e a criança-problema como criança escorraçada: psicanálise, civilização e higiene mental
escolar no antigo Distrito Federal (1934-1939)”, defendida em abril de 2011 e tem como
objetivo estudar a concepção de Arthur Ramos sobre a higiene mental escolar, na sua relação
com a psicanálise e o processo civilizador (Elias, 1993) vivido pela sociedade brasileira, na sua
percepção. Compreende o período de 1934 a 1939, tempo em que funcionou o Serviço de
Ortofrenia e Higiene Mental (S.O.H.M.) do Instituto de Pesquisas Educacionais chefiado pelo
médico, a convite de Anísio Teixeira, que era o Diretor do Departamento de Educação da
Secretaria Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal à época. O serviço tinha como
finalidade a organização de trabalhos de cunho preventivo e corretivo, atendendo e tratando os
possíveis problemas psíquicos da criança no lar e na escola e suas dificuldades com a
aprendizagem, atuando nas escolas públicas do ensino primário do Distrito Federal, mais
precisamente, nas Escolas Experimentais. Essas Escolas eram como escolas-laboratórios, onde
técnicas da escola renovada eram experimentadas, ensaiadas a fim de serem ampliadas às
outras instituições educacionais do Distrito Federal. Ramos desenvolveu todo seu estudo e
trabalho baseados na psicanálise.
Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas fontes documentais como os
livros sobre o assunto, os impressos de vulgarização dirigidos aos professores e famílias, todos
de autoria de Arthur Ramos, além de reportagens de jornais e revistas de grande circulação no
País, inquéritos dirigidos às diretoras e professoras das Escolas Experimentais,
correspondências, estudos realizados pelo médico, bem como as fichas de observação
comportamental de alunos das Escolas Experimentais oriundas do S.O.H.M. Esta pesquisa
procura responder a seguinte questão: qual a importância da psicanálise e da higiene mental
escolar para a transformação da sociedade brasileira em sociedade civilizada? Para efeito de
reflexão, tomou-se por base a abordagem histórica desenvolvida através do entrelaçamento da
análise dos citados documentos com o conteúdo bibliográfico, em uma perspectiva teórica
baseada na concepção de Norbert Elias sobre o processo civilizatório, na visão de Sigmund
Freud sobre as relações entre o indivíduo e o que ele denominou a “civilização” e a higiene
mental como forma de tratar as neuroses em decorrência da civilização buscando entender as
concepções de Arthur Ramos sobre esses processos.
O estudo desenvolvido por Norbert Elias (1993) sobre o processo civilizador é baseado
em uma dinâmica caracterizada pela transformação da personalidade do indivíduo e,
consequentemente, do seu comportamento junto à sociedade a qual estava inserido. Essa
mudança se deu por meio do desenvolvimento da necessidade de moderação das pulsões o que
provocou uma racionalização das atitudes, além da habilidade de previsão de autocontrole que
segundo Freud (2006) não acontece de forma impune. Em paralelo a tudo isso, houve a
monopolização pelo Estado da violência física, pois não cabia mais ao indivíduo decidir seguindo
sua própria consciência sobre seus conflitos com outros e, sim, ao campo jurídico. Além disso,
constatamos também que tal processo depois que passou a fazer parte do indivíduo como uma
“segunda natureza”, começou a ser ensinado às crianças, porém é importante ressaltar que
segundo Elias (1993) não foi indolor para elas, deixando cicatrizes. Na fase adulta, alguns
conflitos inerentes ao processo de civilizar na infância retornam e, como não foram
solucionados naquela época, nunca deixam de perturbar os relacionamentos na presente fase.
Nessa mesma perspectiva, Ramos entendeu que era na infância que a higiene mental
tinha que atuar, pois para ele a criança que fosse tratada ou que recebesse prevenção se
tornaria um adulto mentalmente saudável e preparado para se tornar doutor a fim de contribuir
com o progresso da nação.
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Para o médico, a esperança da higiene mental estava na criança, pois o adulto como
um ser formado teria maior dificuldade em conseguir ajustar-se à sociedade, mas na criança o
desajustamento poderia ser prevenido. Então, como a higiene mental, na abordagem de Arthur
Ramos, compreendeu a criança? Quais questões foram colocadas como importantes para a
prevenção e o cuidado da criança na visão do médico alagoano? Podem-se apontar duas
questões primordiais: a primeira delas, a consideração dos instintos infantis e a segunda, a
substituição do termo de criança anormal para o de criança-problema.
Infância: idade de ouro para a higiene mental escolar1
Arthur Ramos de Araújo Pereira (1903-1949), formado pela Faculdade de Medicina da
Bahia e discípulo de Raimundo Nina Rodrigues2, nasceu em Pilar, no Estado de Alagoas.
Defendeu sua tese de doutorado aos 23 anos, intitulada Primitivo e Loucura, totalmente
sustentada na teoria psicanalítica.
Cabe assinalar que Arthur Ramos desde o início de sua vida acadêmica se interessou pela
psicanálise e, por dominar idiomas como o inglês, francês e alemão, teve contato com os textos
originais de Freud, além de trocar correspondências com ele. No período de 1926 a 1934 o
médico dedicou a maior parte dos seus estudos à psicanálise e a sua divulgação, entendendo-a
como a “nova diretriz da psiquiatria”.
É importante frisar que, em 1933, o médico filiou-se à Liga Brasileira de Higiene Mental
(LBHM), tornando-se membro titular da Seção de Estudos de Psicologia Aplicada e Psicanálise.
A LBHM foi fundada, em 1923, no Rio de Janeiro, pelo psiquiatra Gustavo Riedel3. Mais
adiante, a LBHM reformula os estatutos de 1923 e lança luzes à intervenção preventiva dos
psiquiatras nos meios escolares, profissional e social. Esses médicos denominam-se cada vez mais
como higienistas e, concomitantemente, a higiene mental aparece como a teoria geral que
contém e orienta a prática psiquiátrica. Cabe ressaltar que o que balizava a invasão do campo
social pela higiene mental era o progresso teórico da eugenia4. É importante esclarecer que a
eugenia não foi uma criação dos programas de higiene mental. Segundo Costa (2007), é possível
identificar na História, que a paternidade da preocupação eugênica com o povo brasileiro não
pertence à Psiquiatria e, sim, aos intelectuais e, somente depois, aos médicos. Ou seja, a fim de
justificar as vicissitudes da República, a elite dirigente branca procurou transferir toda a
responsabilidade para o povo afirmando que, devido ao clima quente e a mistura com raças
inferiores, havia se transformado em pessoas preguiçosas, indisciplinadas, pouco inteligentes etc.
Esses intelectuais entendiam que em relação ao clima nada podia ser feito, porém o problema
racial poderia ser resolvido.
Cabe ressaltar que o movimento da Higiene Mental dividia-se em dois segmentos, sendo
o primeiro eugenista, ligado à concepção nazista de “purificação da raça” e o segundo visava
atuar nas escolas primárias, atendendo às crianças que necessitassem de intervenção psicológica
baseada na psicanálise.
Arthur Ramos, como um dos expoentes do higienismo no Brasil, compunha esse
segundo segmento. Para o médico a eugenia era algo que ele refutava, pois entendia que a
hereditariedade humana era ainda “um capítulo cheio de incertezas”, e completava dizendo que
“não podemos absolutamente criar uma ciência eugenética experimental no homem, e daí
extrair conclusões extremadas para uma pretensa higiene racial”. (1939, p. 34).
É importante ressaltar que Ramos não negava o caráter hereditário de muitos
“fenômenos humanos, não só no domínio orgânico, como no psicológico” (1939, p. 34), porém
ele não defendia a onipotência da hereditariedade e, sim, a influência de meio, principalmente
da família, além do meio social e cultural, no seu sentido mais amplo, na formação da
personalidade do indivíduo. É nesse sentido que o médico afirmava “daí a importância, hoje, do
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estudo da criança, considerada dentro das suas constelações de família” (1939, p. 36).
Para Arthur Ramos, a atividade da higiene mental era intersticial e dividia os seus
métodos de estudo e ação com outras ciências, como a psicologia humana normal e patológica, a
sociologia, a psicologia social e a criminologia, além de:

Examinar a criança em todas as idades: o lactante, o pré-escolar, o
escolar. Indaga das causas de desajustamentos familiares, as
discórdias domésticas, o problema da incompatibilidade matrimonial.
Entra no estudo do trabalho humano, dando normas para a
orientação vocacional, para a adaptação do homem a sua profissão.
Resolve os problemas de sexo. Funda clínicas de hábito e direção da
infância e centros de conselhos aos pais. Penetra em todas as
atividades da comunidade, prevenindo e resolvendo conflitos, zelando
pela saúde psíquica da personalidade humana. (RAMOS, 1939, p. 21).
Para o autor, a esperança da higiene mental estava na criança, pois o adulto como um
ser formado teria maior dificuldade em conseguir ajustar-se à sociedade e, para tanto, seria
necessário provocar “um desmonte na máquina complexa das suas emoções, dos seus
instintos, da sua inteligência, para ajustá-lo a novas situações.” (1939, p. 21). Mas, na criança,
o desajustamento poderia ser prevenido e é por isso que centros de higiene mental,
psicoclínicas, clínicas de hábito e de direção da infância, segundo o autor, foram fundadas a fim
de estudá-lo, baseados nos princípios da higiene mental, “essas clínicas tendem a se
desenvolver em todos os países civilizados, por iniciativa particular ou oficial.” (1939, p. 23). O
movimento da higiene mental, principalmente, no Brasil, entendia que uma nação para ser
próspera devia ser civilizada e, para ser civilizada, fazia-se necessário investir na criança que
era vista como o embrião do adulto que, no futuro, comporia a força de trabalho do país.
Segundo Gondra (2002, p. 315):

O projeto civilizatório tem na higienização do mundo social uma de
suas faces mais expressivas. Civilizar e higienizar conformam uma
gramática fortemente articulada. No entanto, o reordenamento
político, econômico e cultural, por exemplo, impôs outros signos que
deveriam contribuir para marcar e identificar o Brasil do início do
século XX. Um deles foi a própria idéia de progresso e outra a de
ordem, desdobráveis em vários níveis e esferas. No registro desses
deslocamentos, contudo, é possível detectar permanências, sendo
uma delas a própria vontade de higienizar a sociedade, a escola e a
infância [...].
De acordo com Ramos (1939), as crianças cuidadas de acordo com os preceitos da
higiene mental não se tornariam indivíduos desajustados, criminosos, neuróticos, loucos ou
qualquer outra natureza de desajustamento e não correriam o risco de se tornarem adultos
inúteis e desocupados que “atravancavam as avenidas das grandes cidades...” (1939, p. 23). O
autor entendia que “se a higiene mental tem essencialmente em mira a prevenção das doenças
mentais e dos conflitos de comportamento em geral, da personalidade humana, é para a criança
que tem de lançar as suas vistas.” (1939, p. 41).
Como a higiene mental, na abordagem de Arthur Ramos, compreendeu a criança?
Quais questões foram colocadas como importantes para a prevenção e o cuidado da criança na
visão do médico alagoano? Podemos apontar a questão sobre o estudo dos instintos infantis e a
substituição do termo de criança anormal para o de criança-problema. Vamos iniciar pela
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questão dos instintos infantis, deixando para tratar sobre a mudança do termo no próximo item
deste artigo.
Para ele, “a criança é uma entidade dinâmica, vivendo a vida intensa dos seus instintos”
(1939, p. 42), portanto ele considerou seis atividades instintivas na infância: fome, sede,
eliminação, sono e repouso, jogo e sexo. Tais atividades deveriam ser minuciosamente
investigadas na criança a fim de não incorrer no risco de se ter a personalidade afetada por
algum transtorno que ora pudesse se manifestar através dessas atividades instintivas.
A fome e a sede foram consideradas por Ramos como atividades primordiais para a
criança, pois a escola freudiana defendia a ideia de que havia uma fusão de atividades instintivas
que se polarizavam na captação dos alimentos e na sua eliminação e até ligadas ao sexo e que
eles denominavam de atividades captativas, que seria o ato de absorver os alimentos, e oblativas,
a função de eliminação. O médico afirmava que muitos traços da personalidade e do caráter
achavam-se relacionados a essas atividades instintivas inconscientes, por isso a importância do
seu estudo para a higiene mental infantil. Portanto, era primordial para ele acompanhar e orientar
o ritmo e a forma como se executavam as atividades digestivas na primeira infância.
Outro aspecto que era investigado pela higiene mental em relação à alimentação, dizia
respeito a alguma dificuldade apresentada pela criança para se alimentar, a quantidade e
qualidade das refeições, as atitudes do adulto em relação a ela na hora da refeição e até os
hábitos ligados à sede.
O estudo sobre as atividades oblativas ou de eliminação intestinal e urinária, é outra
contribuição importante da higiene mental. A atividade de eliminação intestinal e urinária da
criança era investigada da seguinte forma: a) quando começou a rotina; b) se havia
incontinência; c) como era o ritmo; d) como era a forma de controle e atitude dos adultos; e)
como eram os hábitos de limpeza etc.
O sono infantil era também um dos instintos de importância para a higiene mental,
sendo considerado o primeiro “apetite” infantil que apresentava caráter rítmico e a
recomendação era para que os adultos respeitassem a tendência normal da criança ao sono e
repouso. Ele explicava que progressivamente as horas de sono tanto diurno quanto noturno
iriam diminuindo com o avanço da idade e que aos dois anos o sono diurno deveria
desaparecer. O sono da tarde tendia a parar por volta dos cinco anos de idade. O único sono
que acompanhava o ser humano definitivamente era o sono noturno, orientava Ramos, como
uma necessidade fisiológica de repouso e reparação das fadigas do metabolismo e psicológica,
como uma evasão temporária da realidade.
Importante para a higiene mental era investigar, desde cedo, se havia alguma
dificuldade de sono, como o sonambulismo, pesadelos, distúrbios emocionais, loquacidade
hipnagógica que é o falar dormindo, medo exagerado da escuridão, do isolamento, de “almas
do outro mundo” etc.
Cabe salientar que o médico procurava apontar para a necessidade de as famílias
manterem suas casas limpas, arejadas, organizadas e higiênicas. Acreditamos que tais
recomendações se justificavam, tendo em vista as condições precárias em que viviam as
famílias dos alunos das escolas públicas do Distrito Federal, porém sabemos também que
somente as famílias mais abastadas tinham condição, por exemplo, de colocar a criança em um
quarto separado dos pais e manter a limpeza, higiene e etc, pois nas famílias das classes
populares até a água era escassa. Então como manter um ambiente limpo e higiênico nessas
condições? Acreditamos que, o objetivo de Ramos era justamente o de conscientizar as famílias
para esse cuidado, evitando assim proliferação de doenças ou desvios de conduta, porém
esbarrava em uma situação social que extrapolava sua alçada de atuação. Em relação às
famílias mais favorecidas economicamente, a orientação de Ramos sobre o lar era que fosse o
mais livre possível, a fim de a criança ter acesso a todos os cômodos sem medo ou restrições.
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A vida instintiva da criança também é composta de atividades recreativas, segundo
Ramos (1939). Para a higiene mental o jogo é uma atividade indispensável à saúde física e
mental dela, cabendo aos adultos garantir a liberdade dos pequenos para tal fim. Fornecer
brinquedos de acordo com o grau de seu interesse, facilitar o contato com outras crianças,
examinar tendências reveladas nas atividades de jogo e encaminhá-las convenientemente, eram
algumas recomendações dadas pelo médico alagoano.
Ele entendia a recreação como uma espécie de “válvula de segurança” através da qual
havia a libertação de energias instintivas, tanto que a higiene mental aconselhava que as
atividades espontâneas de jogo não só fossem respeitadas, além de examinadas
minuciosamente e melhoradas, a fim de proporcionar um ensino agradável também nas
escolas.
O último instinto ao qual Ramos se refere é o sexual. E ele chamou a atenção para um
assunto que até então era reprimido e não muito aceito pela sociedade, ainda mais em se
tratando de sexualidade infantil. A escola psicanalítica de Freud trouxe contribuições relevantes
sobre esse assunto.
Ramos (1939) procurava encontrar um ponto de equilíbrio em relação ao instinto sexual,
e criticava certos sexologistas que chamava de extremados, pois superestimavam a importância
do sexo na vida psicológica humana. Para ele, a sexualidade devia ser tratada naturalmente,
sem “escândalos intempestivos”, da mesma forma como eram estudados as outras atividades
instintivas humanas.
O primeiro caminho a ser tomado pela higiene mental foi o do reconhecimento da
existência dessas atividades na infância, isso porque o próprio esquecimento que os adultos
tem de sua fase infantil e, principalmente, da vivência dessas mesmas atividades, os impediam
de perceber essas manifestações como algo universal, pois foram tão censurados, que a
tendência geral era o esquecimento das experiências desagradáveis e tão castigadas. Assim,
para os responsáveis e educadores era uma tarefa difícil compreender essas manifestações
como algo natural e saber lidar com elas de forma adequada.
E por fim, Ramos (1939) focou sobre as curiosidades infantis, como: a) como nascem
os bebês; b) porque a mamãe tem a barriga crescida; c) porque a menina não tem um órgão
sexual como os meninos etc; a orientação era para que os pais não enganassem as crianças
com respostas falsas e, sim, que as instruíssem de maneira dosada, dando uma explicação leal,
sem mistérios ou artifícios, devendo ser individual, ou seja, responder a cada criança de acordo
com sua própria curiosidade, buscando sempre exemplos simples de acordo com a maturidade
infantil.

Mudança do termo criança anormal para criança-problema: uma pequena análise
Sempre que nos propomos a pensar sobre as questões infantis, nos sentimos
impulsionados a começar nossa reflexão baseada nos adultos, pois entendemos, assim como
Arthur Ramos, que o meio familiar exerce grande influência em seu comportamento e
aprendizado de uma forma geral.

Em vez de considerarmos a criança um ser isolado, responsável pelos
seus atos, ou julgada portadora de uma “tara” ou de um fato adverso,
a higiene mental, aproveitando a lição da psicologia social
contemporânea, ensina-nos a olhar a criança como uma entidade
móvel, complexa, boiando à mercê de múltiplas influências do seu
meio, e reagindo das mais variadas maneiras a essas influências. Não
há a “criança-problema”, como tipo único de reação, e sim
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“problemas” da criança, em graus variados, subindo a escala de uma
complexidade crescente. Para a solução desses “problemas”, devemos
armar a equação da criança com os termos fornecidos, em primeiro
lugar pelas pessoas e “imagens” da sua ambiência familiar. (RAMOS,
s.d., p. 48).
Desta forma, antes de discutirmos a questão da mudança do termo de criança anormal
para criança-problema, pensamos ser necessário estudar o significado do termo normal e anormal
para a higiene mental em relação ao adulto.
A higiene mental mudou seu foco de assistência aos alienados para a prevenção e da
prevenção para o largo estudo sobre o homem normal. Então, cabe a questão: qual o critério para
definição de normalidade? Segundo Ramos (1939), era impossível conseguir diagnosticar uma
pessoa normal tanto do ponto de vista orgânico como mental. Ele entendia que conceitos de
“saúde” e “doença” envolviam julgamentos de valor pelo próprio doente.
Segundo o autor, para a psicologia existem vários critérios que diferenciam a
normalidade da anormalidade psíquica; no plano psíquico, anormalidade seria a perda da
adaptação social; em relação ao critério patológico o homem anormal seria aquele que tem
lesões em determinados órgãos, apreciáveis aos meios técnicos de diagnóstico; o critério
estatístico entende que anormal é aquele que se desviou da norma ou da tendência central de
uma população ou grupo de medidas. O normal seria aquele que predomina em certas
ocasiões, como a conduta mais comum. Desta forma, a norma do grupo estabelece o conceito
de anormal para um comportamento individual, ou em outras palavras, a norma individual diz
respeito a consecutivas “medidas” de conduta, de um dado indivíduo, em ocasiões distintas. Ele
seria anormal, quando apresentasse uma variabilidade pronunciada de comportamento, ou seja,
quando suas atitudes desviassem claramente daquelas que ele exibia normalmente ou
habitualmente, segundo Ramos (2003). Na sociologia, o homem anormal seria aquele que não
consegue se adaptar à sociedade à qual está inserido. Enfim, a higiene mental concentra e
investiga todos esses conceitos, buscando aplicá-los a cada caso particular.
Revisitando a origem do termo anormal escolar, Ramos (s.d.) salientou que foi trazido,
principalmente, pela pedagogia francesa, isso porque seu estudo começou dentro das paredes
dos hospícios, através da campanha para instalação de pavilhões especiais para os idiotas.
Desta forma, o termo se generalizou e a pedagogia européia o empregava para designar todas
as crianças que, pelas mais variadas causas, não conseguiam acompanhar as classes comuns.
Segundo Ramos (1939), o que devia ser levado em conta, num sentido normativo, era
a adaptação social do comportamento. Ainda de acordo com o autor (2003, p. 173), “o conceito
de anormalidade é, pois, relativo e hoje está sendo tomado em relação aos próprios conteúdos
culturais do grupo de que o indivíduo faz parte.” Assim, é possível constatar que a higiene
mental amplia sua ação, tornando-se uma psicologia social aplicada, investigando todo o tipo de
desajustamento do comportamento humano.
Arthur Ramos (2003) explicou que cada sociedade definiu seus padrões de conduta
mais ou menos para cada tipo de situação social. Porém, esses padrões não eram imutáveis e,
normalmente, existia uma amplitude em torno do que seria a norma e, para que o indivíduo
tivesse a aprovação do seu grupo social, sua conduta devia ser compreendida em seu meio.
Assim, caso o indivíduo não viesse a se sujeitar a tais padrões de conduta, era visto como
alguém desajustado, ou em outras palavras, o indivíduo ajustado seria aquele cujo
comportamento estava de acordo com os padrões relativos ao grupo ao qual ele pertencia e,
consequentemente, o desajustado seria o indivíduo que se desviava destes padrões.
Evocarmos o pensamento de Elias (1993) e Freud (2006) sobre a questão do
ajustamento e desajustamento nos parece pertinente, a fim de entender a concepção de Arthur
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Ramos. Segundo Elias, a necessidade de o indivíduo ter que conviver cada vez mais em uma
teia de interdependência forçou-o a modelar suas pulsões, a fim de manter sua existência
social. Da mesma forma, Freud alertou para o fato de que se o mundo externo não satisfaz as
necessidades desse indivíduo, surge nele um grave sofrimento que, de acordo com o
pensamento de Elias, fica sujeito a grandes ou pequenas perturbações, ou seja, o indivíduo
para ser ajustado a uma sociedade precisa encontrar equilíbrio entre o comportamento que lhe
é exigido na vida em sociedade e o controle das suas emoções.
Entendemos ser importante lançar luzes em relação à utilização de testes como recurso
para identificação de problemas nos alunos, através da psicologia experimental e que foram
amplamente divulgados e defendidos nas décadas de 1930 e 1940. Eles se apresentavam
naquele momento como uma grande ferramenta a fim de tornar o ensino mais racional e
eficiente, permitindo que os alunos conseguissem aprender mais e melhor. Desta forma, esses
testes ajudavam a separar os alunos considerados normais dos anormais, que dificultavam a
fluidez das aulas e necessitavam de uma educação especializada, voltada para objetivos mais
práticos e menos ambiciosos.
Segundo Godinho-Lima (2004), os testes para identificar o Quociente Intelectual ou
Q.I. e os Testes ABC para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e
escrita, foram os que mais se destacaram. Alfred Binet (1857-1911), pedagogo e psicólogo
francês, criou uma série de provas com o objetivo de descobrir o potencial global da criança
para a aprendizagem, através de tarefas da vida cotidiana como ordenar, compreender, inventar
e criticar e, juntamente, com Theodore Simon (1872-1961), médico e psicólogo francês,
elaborou e publicou uma escala métrica de inteligência. A idade mental era dada pelas questões
com maior grau de dificuldade que ela conseguia resolver e, para se calcular o nível intelectual,
havia a subtração entre a idade mental e a idade cronológica. Em 1912, o psicólogo alemão
William Stern (1871-1938) substituiu a subtração pela divisão, dando origem ao termo
Quociente Intelectual ou Q.I. para designar a razão entre idade mental e cronológica. Segundo
Ramos (s.d.), o Q.I. mediria os vários graus de inteligência, sendo o quociente 100 a média
normal, acima de 100 seriam os supernormais e abaixo de 100 seriam os atrasados mentais ou
oligofrênicos nos três graus de debilidade (70 a 80), imbecilidade (10 a 50) e idiota (0 a 10).
No Brasil, também no início do século XX, as escolas públicas enfrentavam um alto
índice de reprovação na primeira série do ensino primário o que foi um motivo de grande
preocupação para a administração escolar, já que representava o fracasso da escola pública em
alcançar seu principal objetivo de ensinar o povo a ler e escrever, deixando assim de cumprir o
ideário de se ter uma nação civilizada e próspera. A fim de solucionar o problema, o educador
Lourenço Filho criou os Testes ABC, que tinham como objetivo medir a maturidade das crianças
para o aprendizado da leitura e escrita, selecionando os indivíduos em três grupos homogêneos
que seriam as crianças fortes, médias e fracas, proporcionando a organização da população
escolar, além de dar condições aos professores de prever o tempo necessário à aprendizagem
da leitura e escrita de que aqueles alunos necessitariam.
Discutimos até aqui os conceitos de normal, anormal, ajustado e desajustado, a fim de
compreendermos em que sentido eles eram empregados, principalmente, para designar
algumas crianças, além dos testes utilizados para medir a capacidade delas. Assim, podemos
dizer que, mesmo os testes tendo sido utilizados em larga escala pelo mundo e, aceitos, à
época, como um recurso eficaz para auxiliar professor e aluno, evitando o fracasso escolar,
além de terem uma aplicação simples, bem como apresentarem baixo custo, a grande
contribuição de Arthur Ramos nos anos de 1930 foi ter olhado para a criança dita anormal com
outros olhos e combatido essa ideia de que todo o escolar que apresentasse algum
desajustamento ou um baixo Q.I., era anormal e, como tal, era tratado. Dessa forma, muitas
crianças saíram da posição de anormal para problema, o que para o momento foi um avanço
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muito grande, pois passaram a receber outro tipo de atenção, ou até podemos dizer, uma
atenção mais adequada à situação apresentada por elas.
Apesar de o médico alagoano entender que os testes utilizados eram indispensáveis
para uma apreciação em graus quantitativos do psiquismo infantil, cabe assinalar que sua
crítica recaía sobre o fato de que um “simples” teste não poderia definir se uma criança
apresentava alguma anormalidade.
Desta forma, a avaliação em relação à inteligência do aluno passou de unicamente
quantitativa a, também, qualitativa. O objetivo era ter uma visão completa da criança, fosse na
escola, fosse em casa, no seio familiar. Já não cabia mais a idéia de avaliar o aluno de forma
isolada ou sob um único aspecto, era preciso investigar não só as questões orgânicas, mas
também o ambiente em que a criança vivia e era educada (Cf. Papadopoulos, 2010a).
Ramos afirmou que:

Logo se verificou que uma enorme percentagem de crianças
classificadas como 'anormais', não eram portadoras de nenhuma
anomalia mental, mas sofriam a ação de causas extrínsecas. Para que
então continuar chamando de 'anormais' a essas pobres criaturas
vítimas da incompreensão dos adultos, do seu meio, da sua família,
da escola? (RAMOS, s.d., p. 19).
Cabe então o seguinte questionamento: se o termo anormal não se encaixava mais
para designar a criança que apresentava algum desajustamento no comportamento e,
consequentemente, alguma dificuldade de aprendizagem, então como essas crianças passaram
a ser designadas? (cf. Papadopoulos, 2010a). Segundo Ramos (s.d.) criou-se o conceito de
criança-problema, em substituição ao termo que considerava pejorativo e estreito de criança
anormal.
Enfim, algumas considerações
O discurso, a intenção e o movimento dos intelectuais que permearam a nação
brasileira no período estudado, foram pautados na obtenção do crescimento do País através da
mudança de comportamentos “coloniais” para comportamentos “civilizados” nos mais diversos
significados do termo.
A busca pela conquista de uma conduta considerada civilizada se deu, principalmente,
através de duas instituições educadoras importantes que foram: família e escola. A criança era
o foco e a esperança do alcance desse objetivo por se tratar de um indivíduo em formação e,
portanto, mais propício a absorver o que era proposto para o desenvolvimento da nação.
A fim de entender metologicamente essa dinâmica, retomamos o pensamento de Elias
(1993) que afirmou que a conduta civilizada significava mudança na constituição psicológica do
indivíduo e que, desde a infância, era possível “sintonizar-se em um padrão altamente regulado
e diferenciado de autocontrole, chegando a um nível elevado de automatismo, se tornando uma
segunda natureza” (p. 197) do indivíduo. Desta forma, entendemos porque estava na criança o
caminho para se alcançar o intento desejado.
Portanto, focamos neste artigo o envolvimento de Arthur Ramos com a psicanálise e a
LBHM, ressaltando que sua linha de trabalho era voltada para a higiene mental infantil e para
os problemas sociais, bem como para os pontos considerados importantes para o estudo da
higiene mental de adultos e crianças de um modo geral. Em relação à criança verificou-se como
a higiene mental preocupava-se em averiguar e orientar passo a passo os caminhos infantis
como forma de prevenção.
Poderíamos até questionar o fato de Ramos aderir à substituição do termo anormal
pelo de criança-problema e continuar rotulando o aluno da mesma forma. Porém, cabe salientar
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que para a época, essa substituição foi um avanço, tendo em vista que crianças que
apresentavam algum tipo de problema que não fosse de ordem patológica eram tratadas como
anormais e trancafiadas em uma classe especial ou até mesmo em asilos para loucos. O que se
tinha era uma visão unilateral da situação o que impedia que os personagens envolvidos
pudessem perceber que as situações eram distintas e mereciam outro tipo de encaminhamento.
Enfim, Arthur Ramos enxergava na criança através da higiene mental escolar o caminho
para um futuro próspero da nação, pois no período estudado constatamos que o País estava
vivendo um momento onde a busca pelo progresso e modernização através da “civilização” dos
comportamentos estavam em voga, além disso, o mundo começava a conhecer a psicanálise e
a higiene mental como forma de lidar com os problemas emocionais dos adultos e das crianças
e, no Brasil, principalmente, na Capital Federal, foi influenciado por esses movimentos recém
surgidos, mesmo não tendo a aceitação de todos os intelectuais da época em relação ao uso da
psicanálise.
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Este título é uma frase dita por William White, um conceituado psiquiatra e higienista norteamericano e endossada por Arthur Ramos.
Raimundo Nina Rodrigues foi por alguns anos professor de Medicina Legal na Faculdade de
Medicina da Bahia. Seus discípulos, além de Arthur Ramos foram: Homero Pires, Oscar Freire,
Flamínio Favero, entre outros. Mesmo apresentando uma posição racista e etnocêntrica, seus estudos
foram considerados relevantes por ter iniciado um levantamento sobre a língua e a religião africanas.
Cabe assinalar que mesmo Arthur Ramos sendo seu discípulo não coadunava com suas ideias racistas.
Segundo Maia (1961) apud Costa (2007), Gustavo Riedel foi um dos pioneiros da Psiquiatria
brasileira, se dedicando à reforma da assistência psiquiátrica. Antes da fundação da LBHM, ele criou
um ambulatório de profilaxia das doenças mentais, anexo a Colônia do Engenho de Dentro, de que foi
diretor. Posteriormente, ele organizou um serviço aberto para psicopatas, um laboratório de
Psicologia e uma escola de enfermagem onde eram formadas as monitoras de higiene mental.
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4

Segundo Pequignot (1970) apud Costa (2007, p. 49), “eugenia é um termo inventado pelo fisiologista
inglês Galton para designar o estudo dos fatores socialmente controláveis que podem elevar ou
rebaixar as qualidades raciais das gerações futuras, tanto física quanto mentalmente.”
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Introdução
Este trabalho trata da gestão participativa como um traço constitutivo da identidade de uma
escola da rede privada de educação da cidade de Campinas, SP, que atende ao segmento da
população de classe média e média-alta. Essa Escola nasceu, em caráter emergencial, do esforço conjunto de um grupo de pais, coadjuvado por um grupo de professores, unidos em torno
de um ideal comum: a defesa de um projeto educacional de cunho humanista, que visava à
formação integral do homem como um ser crítico e participativo, ao cultivo de valores sociais,
assim como à promoção da autonomia do educando frente à construção do seu próprio conhecimento – projeto que fora abruptamente interrompido pela sociedade mantenedora em outra
instituição escolar, da qual a Escola Comunitária de Campinas se originou, em 1977, no período
de redemocratização do país.
As leituras teóricas específicas sobre a História das Instituições Educativas ou Escolares levaram-me a abordar essa Escola como “uma totalidade em construção e organização”, tanto no
plano histórico como no plano pedagógico e a problematizar a relação dessa escola com o meio
sociocultural no qual se inseriu (MAGALHÃES, 1999:68) observando os quadros de mudança e
de permanência – às vezes sutis, às vezes flagrantes – inerentes ao ciclo de vida de qualquer
instituição.
Inserida num contexto geográfico, histórico e social preciso, que lhe dá forma e sentido, a Escola Comunitária de Campinas foi tomada como um organismo vivo, cuja dinâmica interna se
relaciona com o complexo movimento da sociedade na qual ela definiu dialeticamente seus contornos, forjando sua identidade (SANFELLICE, 2007) – a qual está especialmente calcada em
sua intenção de ser uma escola diferente, adjetivação que viria a ser sua marca distintiva. Esse
perfil diferente traduz-se, desde a origem dessa escola, em suas singularidades: o ideário que
configura seu projeto pedagógico, as práticas educativas/culturais intrínsecas a essa opção pedagógica, e o seu modelo de constituição jurídica na forma de Sociedade Civil, que prevê a gestão participativa, a qual deve envolver todos os sócios da Instituição – pais, professores e
funcionários –, características que só podem ser percebidas como singulares quando contrastadas com o perfil de outras escolas imersas no mesmo sistema educacional e no mesmo período.
Ou seja, é no diálogo entre o singular e o todo que esta instituição foi abordada, pois uma escola não existe a despeito da sociedade em que foi engendrada, nem independentemente dela
(BITTAR; FERREIRA, JR. 2009).
O objetivo deste trabalho é entender o modo como se deu o processo participativo dentro dessa instituição, as oscilações que essa participação sofreu, ao longo de seus 30 anos
(completados em 2007), e as razões dessa oscilação. Para tanto foram analisados, à luz do método histórico-crítico, documentos institucionais como a Ata de fundação da Sociedade e seu
Estatuto, o Regimento Interno da Escola e seu Projeto Pedagógico, assim como diversas Atas
de Assembleias Gerais e Extraordinárias. Um conjunto de entrevistas, já transcritas, realizadas
com pais e professores fundadores, por ocasião dos 25 anos da Escola, também está no rol de
documentos analisados.

Uma escola onde todos podem participar
Quando o discurso institucional associa a Escola Comunitária a uma escola diferente essa associação não se restringe ao âmbito pedagógico. A diferença também se explicita pela opção democrática de administração, anseio que redundou de sérios confrontos entre a equipe
pedagógica e a mantenedora, quando essa equipe ainda trabalhava no Colégio Progresso Campineiro, tradicional instituição escolar da cidade.
Nesse colégio, quando a autonomia da equipe pedagógica começou a ser solapada por uma
intervenção da Mantenedora − entendida como indevida −, pais e professores se uniram contra
a postura autoritária da entidade e, após muitos debates e discussões, deixaram a Instituição.
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Tratava-se de pais e professores que haviam sido instados a uma participação cada vez maior
nos rumos da educação oferecida pelo Colégio, desde que esse deu início, em 1962, a seu
processo de renovação educacional e, portanto, não era mais possível reprimir suas vozes.
O grupo demissionário e os pais fundaram, então, a Escola Comunitária de Campinas, onde a
autonomia da equipe pedagógica é entendida como um princípio, garantido nos Estatutos da
Sociedade que lhe dá suporte, conforme seu Art. 19, Cap. IV (Da administração da Sociedade):
“É órgão assessor do Diretor Pedagógico a Equipe Pedagógica, constituída por todos os
professores de cada unidade filiada, que gozará de independência plena e autonomia”.
Com essa medida, esperava-se assegurar o pleno desenvolvimento do projeto pedagógico em
que os pais fundadores apostavam, sem o perigo de outras ingerências. No princípio, inclusive,
a intenção dos pais era a de que não houvesse mantenedora, mas logo descobriram que seria
impossível erguer uma escola particular sem uma entidade que lhe desse sustentação jurídica.
Esse repúdio à ideia de se ter uma mantenedora a que a Equipe Pedagógica ficasse subordinada é bastante compreensível e totalmente justificado, após os choques sofridos no Colégio Progresso. Por isso existia uma legítima preocupação em que a equipe pedagógica e a equipe
administrativa caminhassem juntas sem, no entanto, uma sobreposição de papéis: cada qual
deveria atuar dentro de sua alçada, como explica um pai:
Nós tínhamos que fazer uma integração completa entre a equipe pedagógica e a equipe administrativa. E a mantenedora dá a ideia de
separação, de distanciamento, entre a direção e o capital. E a escola
são os alunos, os pais, o trabalho dos professores. E nós tínhamos
que integrar esses dois organismos e [assim] fizemos na [...] Com isso nós conseguimos dar corpo às ideias e [aos] anseios que a gente
tinha de integração sem influência da direção administrativa. [...] (A.)
Por isso o extremo cuidado no momento de se elaborar e redigir os Estatutos dessa Sociedade,
pois seriam eles, juntamente com o Regimento Interno da Escola, que norteariam os rumos da
educação que planejavam para seus filhos: era preciso “nortear o que nós queríamos, que
estrutura é esta: a estrutura comunitária?” (L., pai).
Não se pretende aqui dissecar os Estatutos da Sociedade, mas pinçar, entre seus artigos e
parágrafos, aqueles que nos auxiliem a compreender essa “estrutura comunitária” que os pais
buscavam e que acabou estabelecida de modo a assegurar inúmeras instâncias de participação
aos seus associados, condição necessária – mas não suficiente – para uma Escola que se
pretende democrática.
A primeira redação desses Estatutos, que é de 1977, e foi apresentada aos pais na reunião do
dia 7 de novembro, data de fundação da Escola Comunitária, conforme sua Ata, que destaca a
“eleição do Diretor Geral e do Diretor Executivo, membros que, segundo disposição estatuária,
irão compor a Equipe Central que é o Conselho de Administração da Sociedade” e informa que
a Assembleia Geral delegou aos Diretores poderes para escolher “os demais integrantes do 1º
Conselho de Administração da Sociedade”, ressalvando-se que “o Diretor Pedagógico” seria de
livre escolha de sua equipe.
Constituída juridicamente como sociedade civil, por tempo indeterminado, com Estatuto
próprio, a Sociedade Comunitária de Educação e Cultura tornou-se a entidade que mantém a
Escola. São seus sócios “professores e funcionários, enquanto prestarem serviços a
estabelecimentos de ensino mantidos pela Sociedade; pais dos alunos, enquanto mantiverem
filhos em algum dos cursos mantidos pela Sociedade” (Art.5º).
Em relação à sua estrutura administrativa, foram, primeiramente, instituídos dois órgãos: a
Assembleia Geral e o Conselho de Administração (Art.10º). A Assembleia Geral é “constituída
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pela totalidade dos sócios” e será “convocada e presidida por um dos membros do Conselho de
Administração” (Art.11º); já o Conselho de Administração funciona como Equipe Central –
denominação trazida do Colégio Progresso, onde fora instalada numa tentativa de
descentralização do poder no âmbito das decisões pedagógicas – e congrega “pais,
funcionários, professores e alunos maiores de 18 anos, conforme a Assembleia Geral
determinar” (Art.13º).
O Conselho de Administração tinha por função precípua, “fixar a orientação geral da sociedade e deliberar sobre os meios para a consecução de seus fins”; e “criar condições para
garantir à equipe pedagógica [...] independência e autonomia”, entre outras (art. 14º) e era
articulado em dois níveis setoriais de trabalho: o Administrativo, a cargo de um Diretor Geral e
de um Diretor Executivo e o Pedagógico, a cargo de um Diretor Pedagógico. Os Diretores Geral
e Executivo seriam escolhidos pela Assembleia Geral e o Diretor Pedagógico, indicado pela
Equipe Pedagógica.
Essa divisão entre os setores administrativo e pedagógico era uma condição necessária, no entender de todos, para o bom andamento da nova Escola, cada qual sabendo exatamente os
limites de seu campo de atuação, conforme sua então Diretora Pedagógica:
[...] o trabalho pedagógico era o mesmo [que no Progresso], a única
coisa é que, ali, nossa percepção de que a parte administrativa precisava de uma estrutura grupal aconteceu. A gente não queria ter a Sociedade Mantenedora isolada, só pedir dinheiro, mas queríamos uma
Sociedade que estivesse junto, decidindo, pensando... Essa foi a
grande mudança [...] isso já começou estabelecido, tanto é que no
primeiro regimento já tem bem definida a independência da Equipe
Pedagógica. Mas por que registrar essa independência? Porque [foi]
justamente por causa disso que não deu certo [no Progresso]. Independência, assim, na parte que nos coubesse, pedagógica. Nós apresentamos nosso projeto pedagógico-orçamentário e ele é discutido
por cursos. Vemos os custos, se há possibilidade, se a mensalidade
for ficar muito cara, já que ela é determinada pelo rateio, eles sugerem: “vocês não podem tirar alguma coisa?” Veja, eles nunca interferiram: “tira isso ou tira aquilo”, isso não. [...] (PAULO, 2001: 53-54).
Tal configuração manteve-se até os anos de 1990, quando os Estatutos Sociais passaram por
revisão e foram alterados, em 1992, como resultado de intensas discussões ocorridas em Assembleias, devido a uma paralisação dos professores ocorrida em 1991. A reformulação agregou à administração da Escola um novo órgão − o Conselho Comunitário, perfazendo um total
de três os órgãos deliberativos, na seguinte ordem hierárquica: Assembleia Geral, Conselho
Comunitário e Conselho Administrativo, que não apenas teve seu nome modificado, mas também perdeu a prerrogativa de convocar e presidir a Assembleia – ficando tal incumbência ao
Diretor Geral –, assim como perdeu seu status de Equipe Central, que foi transferido ao Conselho Comunitário (ATA, 27/10/1992).
O Conselho Comunitário nasce subordinado à Assembleia Geral, e passa a se constituir o principal fórum de debates sobre as questões consideradas fundamentais para a Sociedade. Esse
novo órgão reúne-se mensalmente e congrega todos os setores da Sociedade, a saber: Diretores, membros do Conselho Administrativo (6); Coordenadores de Cursos (5); Coordenadores
das Comissões Operacionais Permanentes (até 8); Representação de cinco alunos (2 de cada
curso e um do Grêmio); Representação de pais (um por série, em número de 15); Representação de professores (2 por curso, em número de 8); Representação de funcionários (2); Gerente
Administrativo.
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Alerte-se que, embora Sociedade e Escola sejam órgãos distintos, os Estatutos regem a Sociedade, mas também determinam a forma como a Escola deve ser administrada. Sua estrutura
administrativa prevê uma diretoria não remunerada, cujo mandato dura dois anos, eleita em
Assembleia, e composta de seis Diretores: Diretor Geral, Diretor Associado, Diretor Administrativo Geral, Diretor Financeiro – cargos privativos dos pais; Diretor Administrativo Escolar e Diretor Pedagógico, cargos privativos da equipe pedagógica, que os indica, sendo, porém, a
homologação de seus nomes, feita pela Assembleia Geral.
Muito embora a opção da Escola por uma estrutura administrativa que descentraliza o poder de
decisão e estimula a participação de seus associados tenha sido especialmente motivada pelos
conflitos vividos no antigo Colégio, não se pode desprezar o momento político em que essa opção foi feita: a década de 1970, na qual havia já uma luta da sociedade civil por participação;
uma luta por autonomia, descentralização e democratização do sistema escolar, e, num sentido
mais amplo, uma luta do país pelo resgate da democracia, que se vislumbrava pouco a pouco.
No espaço dessa década viveu-se a forte repressão e censura, passou-se pela “distensão lenta,
gradual e segura”, iniciada em 1974, com a posse do general Ernesto Geisel, até se chegar à
“abertura”, encetada em 1979, pelo general João Baptista Figueiredo – o que propiciou à sociedade encontrar outros modos de se mobilizar e de se organizar (PEREIRA, 2006). Nesse sentido, tudo o que envolvesse a ideia de participação democrática estava em alta e, por isso,
também, a grande adesão de seus sócios em torno de sua prática.
Em vista do exposto, pode-se afirmar que, muito antes de a “gestão democrática da educação”
consagrar-se um princípio na Constituição da República de 1988 – que tratava do pacto federativo nos termos da autonomia dos entes federados – e ser consolidado na nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96 - Art.3º, inciso VIII; art.14, Título II), tornandose peça-chave na administração das escolas, a Escola Comunitária já vivia esta experiência administrativa desde 1977. E, ao longo desses anos, já pudera sentir que a construção da democracia na escola se faz arduamente, a partir de um diálogo constante, no qual se tecem os
acordos, mas, também, do qual nascem muitas vezes, os impasses, que geram mais discussão
e debate. Durante essas décadas, experimentou ainda momentos de ativa participação de seus
sócios assim como outros de participação inexpressiva, com os espaços esvaziados.
Nesse mesmo período, o país lutava para a construção de uma sociedade mais democrática e a
gestão democrática da escola pública insere-se nesta mesma luta, isto é, no “rol de práticas
sociais que podem contribuir para a consciência democrática e a participação popular no interior da escola” (BASTOS, 2005:22).
Vale lembrar, porém, que a letra da Lei não é suficiente para assegurar que uma instituição
escolar se torne efetivamente democrática. Assim, por mais que o termo seja tomado, hoje,
como um valor, sabe-se que ainda não foi totalmente incorporado à rotina de diversas escolas –
o que prova o quanto é difícil transformar uma estrutura já cristalizada, e, muito embora exija
tremendo esforço dos envolvidos, deve ser incansavelmente buscada, pois:
É indubitável sua importância como um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade
para a construção de uma escola mais justa, humana e igualitária. É
indubitável sua importância como fonte de humanização. Todavia,
ainda muito se tem por fazer... [...]
O desenvolvimento humano se dá através de atos inovadores, de novas ideias, de novas formas sociais que despertam novas necessidades e abrem novas possibilidades de ação. A viabilidade de tal
compreensão só é possível mediante a gestão democrática da educação, no seu amplo sentido e abrangência, pois só ela permite o cons-
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truto da participação coletiva por meio da criação e/ou aperfeiçoamento de instrumentos que impliquem a superação das práticas autoritárias que permeiam as práticas sociais e, no bojo dessas, as
práticas educativas (FERREIRA, 2000: 167 e 170).
Transformar uma escola para fazê-la democrática inclui uma série de medidas que precisam ser
tomadas com “a finalidade de promover a partilha do poder entre dirigentes, professores, pais,
funcionários”, e de facultar a todos os envolvidos uma legítima participação “nas tomadas de
decisões relativas ao exercício das funções da escola com vistas à realização de suas finalidades” (PARO, 2007:1). Tais medidas visam modificar substancialmente a estrutura da escola e
envolvem a criação ou manutenção de mecanismos coletivos de participação (conselhos, APM,
grêmio estudantil...); a escolha democrática dos dirigentes escolares; e a instituição de iniciativas que estimulem o envolvimento da comunidade (alunos, pais e professores) com e na escola
– medidas que vêm sendo incluídas de maneira heterogênea no cotidiano dos inúmeros estabelecimentos de ensino da rede pública.
No que concerne especificamente à organização do trabalho pedagógico, a LDBEN de 1996 outorgou à escola autonomia também para elaborar seu próprio projeto pedagógico. No entanto,
para além dessa autonomia outorgada, que João Barroso (1996) denomina autonomia decretada, deve nascer outra, a construída, fruto do diálogo – nem sempre sereno – entre os grupos
que participam da organização do trabalho pedagógico na escola. De acordo com esse autor, a
construção da autonomia numa escola resulta sempre
da confluência de várias lógicas e interesses (políticos, gestionários,
profissionais e pedagógicos) que é preciso saber articular, através de
uma abordagem que podemos designar de “caleidoscópica”. A autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a autonomia
dos pais, ou a autonomia dos gestores. A autonomia, neste caso, é o
resultado do equilíbrio de forças, numa determinada escola, entre diferentes detentores de influência (externa e interna), dos quais se destacam: o governo e os seus representantes, os professores, os alunos, os
pais e outros membros da sociedade local (p.186).

Uma escola onde todos devem participar
Ao longo da pesquisa pode-se observar que os caminhos por que passaram a adesão ao direito
de participar dos rumos dessa instituição relacionam-se pari passu ao momento sociopolítico do
país. Por ter sido criada já chamando seus sócios a participarem dos diversos canais abertos
para esse fim, a participação deles na gestão da Escola é muito mais que um direito garantido
pelo Estatuto da Sociedade que a mantém: revela-se um dever efetivo de seus sócios, quase
uma “missão”, a qual asseguraria a longevidade de seu projeto como instituição escolar, por
isso qualquer esvaziamento na participação fere os princípios pelos quais essa Sociedade se
instituiu, sendo entendido como um risco de descaracterização de seu projeto, por isso o desvelo com a manutenção dessa prática, que é cuidada atenciosamente, como reitera um Editorial
do jornal escolar:
Participar da vida da ECC é uma missão e uma tarefa fundamental e
necessária. Missão porque esta participação se insere no compromisso
de formação integral do filho. Tarefa porque é somatório de todos os
esforços [...] que dá a motricidade necessária e indispensável à existência e [ao] funcionamento dessa Comunidade de Ensino. Assim,
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Participação parece ser a palavra e o ato mágicos que dão continuidade, sustentação e vida à proposta de educação da ECC. [...] Participar da causa significa, ao mesmo tempo, nos envolvermos nos
projetos, conhecermos pessoas, influirmos no processo decisório de
forma a torná-lo mais democrático e fraterno (O Comunitário, maio,
1989).
O desvelo para com a participação é muito importante visto que ela é um traço constitutivo da
própria identidade da Escola, e qualquer esvaziamento traz preocupação, pois denota desdém
pelo direito de participar dos rumos da instituição – o que fere os próprios princípios com os
quais ela se instituiu:
Uma vez consagrada como direito e como instrumento de realização
da democracia, a participação na educação e, designadamente, na escola, assume contornos normativos. Deste ponto de vista, a passividade e a não-participação representam uma ruptura preocupante,
assumindo, num primeiro momento, e por referência àquele princípio
normativo, contornos considerados negativos. [...] a participação deve
constituir uma prática normal, esperada e institucionalmente justificada (LIMA, 2001: 71).

Por isso, os sócios são constantemente estimulados a se envolver intimamente com a vida da
Sociedade e da Escola, como convém a uma instituição onde se pretende que a experiência da
democracia seja vivida plenamente – o que só se concretiza quando existem oportunidades que
permitam às pessoas descobrirem o que significa realmente “o modo de vida democrático e
como ele pode ser vivido” (APPLE; BEANE, 2000). Entretanto, a possibilidade da participação
não garante que ela ocorra efetivamente e nem mesmo da forma como foi idealizada.
Segundo Licínio Lima (2001:76), o envolvimento traduz-se por “atitudes e empenhamento variável dos actores face às suas possibilidades de participação” na organização a qual
pertencem, “em termos de mobilização de recursos e vontades convocados/empenhados na
tentativa de defender certos interesses e de impor certas soluções”. Toda a participação acarreta um envolvimento, no entanto, alerta o autor, pode-se falar em um continuum que abrangesse desde a efetiva participação, que beira à militância, até a passividade total. Nesse sentido, a
participação ativa se caracterizaria por um elevado grau de envolvimento, individual ou coletivo,
e revela
capacidade de mobilização para a acção, conhecimento aprofundado
em direitos, deveres e possibilidades de participação, atenção e vigilância em relação a todos os aspectos considerados pertinentes, afirmação, defesa e alargamento das margens de autonomia dos actores
e da sua capacidade de influenciar as decisões. Não despreza as garantias formais oferecidas, procurando mesmo desenvolvê-las e conquistar outras, e utiliza uma variada gama de recursos que podem ir
da eleição de representantes, da participação nas reuniões, divulgação da informação, produção de propostas, elaboração de requerimentos, petições etc., até formas de contestação e de oposição, com
recurso a lutas sindicais, greves etc. (LIMA, 2001:77).
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Tal caracterização está em consonância com as primeiras mobilizações do grupo quando da
fundação da Escola, e permanece ainda hoje na ação de grande parte dos pais e da equipe pedagógica, como, aliás, não poderia deixar de ser dada a sua “estrutura comunitária”. O trabalho
voluntário dos pais-diretores; a participação, também voluntária, de pais e professores, nas
Comissões permanentes ou transitórias; a presença nas Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, vão tecendo um cotidiano de participação e exercício democrático dentro da instituição.
Entretanto, esse cenário idílico, desde logo, foi paulatinamente cedendo lugar à falta de interesse e de participação que ia surgindo entre os pais e mesmo entre a própria equipe de professores e funcionários.
A pesquisa evidenciou que a participação ativa dessa comunidade foi bastante flagrante no
momento da fundação da escola – em que os todos precisaram se mobilizar – e nos anos subsequentes, enquanto a escola firmava-se no cenário educacional da cidade. Contudo, essa mobilização e esse envolvimento inicial foram, pouco a pouco, arrefecendo, pois os canais de
diálogo não foram fruto de conquista e já estavam assegurados na Escola – e como bem sinaliza Demo (1996:18), a participação não existe “como dádiva ou como espaço preexistente. Existe somente na medida de sua própria conquista”.
Por isso o fato de haver canais de participação (dádiva) já instituídos, pode ter, em alguma medida, contribuído para que os sócios ficassem menos ativos. Além disso, na ausência de situações prementes, as pessoas se permitiram ser menos intervenientes, comportamento que pode
denotar – ou se transformar em – desinteresse/ alheamento, acarretando uma alienação de
seus associados acerca de suas responsabilidades ou das possibilidades de desempenhar certos
papéis dentro da Escola. Daí a preocupação constante com a postura não participativa de seus
sócios, que, de acordo com Lima (2001:78), promoveria:
O absentismo em geral e a falta de comparência a certas reuniões,
as dificuldades de eleição de representantes, a resistência oferecida à
aceitação de certos cargos e funções, falta de informação e o desconhecimento da regulamentação [...] especialmente a relativa à participação [...]. Configura, frequentemente, uma estratégia de não
envolvimento ou de um envolvimento mínimo sem expressão na acção. Não sendo indiferentes aos cursos da acção e ao tipo de políticas tomadas, os actores parecem descrer das possibilidades de
influenciar as decisões ou recusam o preço que para tal seriam forcados a pagar, preferindo remeter o papel de luta e reivindicação para certas minorias activistas [...].
Já era esperado – e temido – todavia, que, quanto mais a Escola crescesse, tanto em número
de alunos/famílias, quanto de professores e outros funcionários, mais difícil seria partilhar os
princípios fundantes da Instituição, aqueles que moveram pais e equipe pedagógica em direção
à sua construção e que justificariam o envolvimento das pessoas. É óbvio, porém, que a não
aderência à efetiva participação não se explica apenas pelo crescimento da Escola: muitos são
os fatores na sociedade moderna que podem levar a um menor envolvimento, como a falta de
tempo ou mesmo de energia, em virtude do acúmulo de trabalho, para se comprometer com
uma atividade extra; sem descartar, é claro, o individualismo feroz que ronda homem hodierno.
Bastos (2005:23) adverte ainda que
O cenário político no Brasil e no mundo, hoje [anos 2000], não é mais
o da década de 1970-1980. A sociedade civil não está aglutinada em
torno da democratização do Estado e da sociedade, mas na grande lu-
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ta pelo emprego e pela subsistência. A crise do socialismo real provocou outras crises no poder político e nos mercados. A estabilidade financeira da moeda e da inflação aliada aos grandes índices de
desemprego coloca como problema prioritário: garantir o emprego para sobreviver. E a luta pela democracia parece ter alcançado um patamar satisfatório, na medida em que os governos eleitos garantem
um mínimo de representatividade popular. Em 1996, o real, a inflação, as reformas da previdência social e administrativa ocupavam este
cenário.
A pequena participação revela-se também nas instâncias mais altas, na dificuldade de se formarem novas chapas para a eleição da Diretoria, como desabafa o pai-Diretor Financeiro, Miguel
Del Monte Filho, eleito em Assembleia em 13/05/1988 e reeleito em 25/05/1990:
São sempre os mesmos velhos pais, um número pequeno dentre os
700 sócios, arcando com tudo, assumindo as preocupações da Escola. Se as coisas estão bem encaminhadas, a comunidade se acomoda. Poucos vêm ajudar, a participação nas Assembleias e reuniões do
Conselho é muito pequena. [...] Está na hora de outros pais assumirem. [...] É preciso mais gente. (O Comunitário, março, 1991)
A queixa do pai traz à tona uma situação conhecida por todos: quando “as coisas estão bem
encaminhadas, a comunidade se acomoda”. Denota-se que a participação voluntária relacionase, muitas vezes, com as situações que prenunciam algum tipo de risco iminente, em que a
Sociedade ou a Escola estejam sob qualquer ameaça – seja em seus princípios, seja em sua
identidade, seja em sua autonomia.
Cardoso (1995), em seu estudo sobre a gestão dessa escola, identifica outra situação em que
se evidencia uma enorme força de arregimentação da Sociedade: as questões que se fariam
sentir no bolso dos sócios, como aumento de salários e, por conseguinte, da mensalidade escolar; ou outras que trariam algum benefício pecuniário, como o Seguro Educação, cujo modelo é
próprio e oferece bolsa integral caso o responsável pela mensalidade venha a falecer. Essa participação seletiva mostra que os sócios estabelecem prioridades ou hierarquias entre os temas
levados à Assembleia Geral, escolhendo aqueles que parecem precisar de mais apoio. Trata-se
de uma escolha subjetiva e a participação fica reduzida às premências de cada um dos associados.
Deve-se levar em conta, por outro lado, que a “estrutura comunitária” com tantas instâncias de
participação é pródiga em reuniões: além das duas reuniões ordinárias da Assembleia Geral, há
as do Conselho Comunitário, com periodicidade mensal, e as do Conselho Administrativo, que
se dão semanalmente; há as reuniões das Comissões, sem periodicidade fixa; há as reuniões
semanais que são estritamente pedagógicas, porém muitos professores são também membros
de Conselhos ou Comissões. Enfim, a própria estrutura gera desgaste nos envolvidos e aqueles,
para quem a participação é voluntária, acabam, efetivamente, selecionando as reuniões às
quais comparecerão.
Por isso é interessante trazer o questionamento de Lima (1996:84) a respeito da participação
mítica, e admitir que, mesmo em condições consideradas ótimas, os indivíduos “podem não
estar interessados em participar, que qualquer tipo de participação arrasta geralmente inconvenientes e não só vantagens, [...] que o desejo de maior participação não é sinônimo de maior
envolvimento” etc., e ainda lembrar que ante a possibilidade da participação, nem sempre as
pessoas estarão “prontas para participar sob todas e quaisquer condições”.
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De qualquer modo, a Escola precisa combater a apatia e a indiferença em torno do direito da
participação voluntária e o faz por meio de uma prática que se tornou usual em seu cotidiano: a
chamada à reflexão, como se vê numa Circular (Março, 2006) interna dirigida à Equipe Pedagógica às vésperas da eleição da nova Diretoria:
Penso que seja o momento de fazermos uma reflexão séria sobre este modo de dirigir uma Escola. Uma escola que se quer democrática,
mas que pode, sim, contar com especialistas. Porém, o que é essencial, precisa ser pensado e dirigido por pessoas que tenham o mesmo
ideal. [...]É o momento de fazermos um esforço maior para priorizarmos o nosso tempo, para colaborarmos com a nossa experiência e
a nossa presença nesse processo democrático.
[...] faço um apelo: que aceitem a sua indicação para participar durante dois anos desta experiência.
Temos atualmente muitos professores novos na nossa equipe e
mesmo nós, mais antigos, precisamos reler o Estatuto da Sociedade.
A Diretora Pedagógica entendia muito bem o quanto era prejudicial à “estrutura comunitária”
que os sócios se afastassem das instâncias de participação; afinal, tratava-se de princípios primordiais da Sociedade – aqueles pelos quais os fundadores se bateram com tanto entusiasmo –
e o quanto era salutar resgatá-los e reavivá-los, por isso a cópia do Estatuto, por isso a insistência para que ele fosse (re)lido.
Para encerrar, não se pode deixar de mencionar outra questão que ronda o conceito de participação democrática, que é justamente a confusão em torno de seu próprio conceito. Nos primeiros anos da Escola, essa dificuldade em lidar com esse conceito – abstrato, como qualquer
conceito – manifestava-se em situações muito práticas: se era uma escola que instava à participação, muitos pais acreditavam que tudo dentro da Escola deveria posto em discussão. “A gente não tinha a vivência da participação” – resume a atual Diretora Pedagógica, referindo-se aos
anos de ditadura militar, que inviabilizaram o aprendizado democrático, dos quais o país mal
havia saído no fim da década de 1970.
Considerações Finais
Esta pesquisa revelou que o direito à participação dentro de uma instituição escolar sempre é
suficiente, e pode, comumente, sofrer oscilações em virtude de diversos fatores, cabendo à
própria comunidade escolar zelar pela manutenção desse direito e estimular a participação de
seus membros.
Percebeu-se que, se a possibilidade de participação, que a própria “estrutura comunitária” demandava, causava euforia, ao mesmo tempo mostrava o quanto as pessoas ainda estavam
despreparadas para experimentá-la: muita energia foi gasta em conflitos internos com pais, que
não entendiam que a participação, embora necessária, também impunha limites. A participação
responsável, entendeu-se depois de muitos atritos, era também um aprendizado e iria sendo
construída na vivência diária da democracia na Escola, à medida que as instâncias fossem sendo mais conhecidas e divulgadas, e que o próprio cotidiano escolar fosse apontando os caminhos. Conforme Apple e Beane (2000: 42),
o modo de vida democrático implica um processo criativo de busca de
modos de extensão e expansão dos valores da democracia. Contudo,
este processo não é simplesmente uma conversa participativa sobre
qualquer coisa. Pelo contrário, é necessária a consideração inteligente
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e reflexiva dos problemas, eventos e questões que emergem no decurso da nossa vida colectiva.
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De Orientador a TAE (1946 – 1970)
O ano de 1946 marca a entrada oficial de pedagogos no CPII1. Nessa data são criados
dois cargos de Orientador Educacional para o quadro permanente do Colégio (Internato e Externato). O provimento dos cargos seria feito por “Técnicos de Educação”2 indicados pelo Diretor.
O técnico de educação era um personagem com diferenças marcantes, se comparado
ao pedagogo dos dias atuais. Se hoje o curso de pedagogia é procurado, em grande parte, por
mulheres de renda média a baixa, cujos pais possuem, em sua maioria, até o ensino fundamental completo (BRAÚNA, 2009); em 1939, quando foi criado o curso de pedagogia no Brasil, as
mulheres que conseguiam frequentar um curso universitário provavelmente possuíam um perfil
social distinto. Além de suas famílias possuírem, certamente, maior acesso à informação para
superar questões como o forte sexismo da época3; também precisariam de certo poder aquisitivo, pois, com os filhos estudando, estes não poderiam trabalhar para ajudar a família.
Ainda que se pudesse falar em certo status dos egressos de pedagogia, se mal comparados aos dias de hoje, o debate sobre a manutenção ou não do curso e sobre seu conteúdo
permaneceu desde sua criação. Quando instituído pelo Decreto-lei nº 1.190/39,
[...] o curso de pedagogia já apresentava aquele que seria
seu problema fundamental: o da identificação do profissional a ser
formado como bacharel. [...] A não ser para a ocupação dos cargos
de técnicos de educação no Ministério da Educação, o diploma de bacharel em pedagogia não era uma exigência do mercado, e, mesmo
ao licenciado em pedagogia, a situação do mercado não se encontrava claramente definida. (SILVA, 2006, p.50).
Em 1962, através do parecer nº 251, o conselheiro Valnir Chagas descarta a ideia de
extinguir o curso e indica o profissional a ser formado por ele: o técnico de educação. Essas
alterações não foram suficientes para regulamentar o mercado de trabalho e a função desse
técnico.
Em 1969, outro parecer do mesmo conselheiro, de nº 252, sanava uma questão: a da
identidade. O curso passava a formar licenciados em pedagogia, visando à formação de professores do ensino normal e os especialistas. Mas, por outro lado, provocou uma inversão:
Se a partir de 1962 o pedagogo era identificado como um profissional que personificava a redução da educação à sua dimensão
técnica – o técnico de educação – o currículo previsto para formá-lo
era de cunho predominantemente generalista. Em 1969 consegue-se
recuperar a educação em seu sentido integral na figura do especialista em educação, porém, sua formação nessa direção fica inviabilizada
pelo caráter fragmentado da organização curricular proposta (SILVA,
op. cit., p.54).
Esse parecer, segundo a autora, foi o mais “fértil” em suas potencialidades quanto à
definição do mercado de trabalho, mas não obteve o mesmo êxito oferecendo condições para
que esse mercado fosse ocupado.
Acredito que podemos trazer algumas contribuições para esse debate. Uma delas advém do fato de que no mesmo ano da inclusão dos dois orientadores educacionais no quadro
efetivo da escola, foi determinado4 que seus vencimentos e vantagens fossem equiparados aos
dos Professores Catedráticos (cargo de alta importância na escola); outra se refere à candidatura à chefia do Gabinete de Educação do Colégio que, à época, ficou restrita a esses novos
agentes.
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O Regimento foi alterado,5 incluindo, como opção à Chefia do Gabinete de Educação, os
Professores Catedráticos. O debate chegou ao Diário Oficial da União, quando o diretor do Internato questionou o direito de férias do Chefe de Gabinete de Educação, que pleiteava o mesmo período de férias dos professores catedráticos, alegando a equiparação estabelecida pelo
decreto citado em nota. Em resposta, o relator da “Divisão de Pessoal” (D.P.)6 apontou que as
vantagens advindas com a equiparação seriam apenas para fins pecuniários, não restando dúvidas que as vantagens dos professores não teriam equiparações. Para concluir o “desmerecimento da causa” ele utilizou a própria forma do Colégio de legislar7 sobre os não-docentes.
O que mais chama a atenção é que o relator ignorou o Título VI do Regimento Interno,
que trata do corpo docente. É possível encontrar no Artigo 225:
O corpo docente é formado pelos professores de carreira
mencionadas no art. anterior e mais: a) os docentes livres; b) os
atuais professores dirigentes, professores, padrão N e professores do
ensino secundário e professores extranumerários ref. 29; c) os professores contratados; d) os orientadores educacionais com suas
atribuições específicas; e) os preparadores com suas atribuições
específicas. (Decreto nº34.742, de 2 de dezembro de 1953) (Grifos
meus).
Ainda assim, não há mais registros de solicitação de esclarecimentos ou recursos ao parecer da “Divisão de Pessoal”. É intrigante que o debate, aparentemente encerrado com uma
justificativa tão questionável, não tenha fomentado o interesse de registro no Colégio. Por outro
lado, esse silêncio nos evidencia o desconforto causado pela situação: um novo agente, de nível
superior, deveria ser integrado ao corpo de servidores da escola, para cumprir função específica
que gerava discordâncias até no próprio Ministério da Educação.
Os orientadores educacionais continuaram seu trabalho apesar das adversidades, lidando com a dinâmica discente e com as famílias dos alunos. Esse, inclusive, é hoje o trabalho técnico-pedagógico possível no CPII, que considera o serviço de orientação importante para a
“manutenção do bom funcionamento da escola”, conservando os mesmos princípios de organização dos tempos de sua fundação8.
Com o passar do tempo, o CPII multiplicou suas unidades escolares, seu quadro de
alunos, professores e técnicos, conseguindo manter considerável padrão de qualidade de ensino. Para isso não contou com supervisores educacionais, tampouco com pedagogos coordenadores. Sua coordenação pedagógica foi, e ainda é, desempenhada pelos próprios professores.
A princípio, podemos inferir que, sendo a supervisão exercida ora como um fator exógeno (sempre mantida por agentes externos sobre os agentes da instituição, a exemplo dos
Inspetores do “Departamento Nacional de Ensino”, de 1931), ora como uma intimidação interna
(das autoridades da instituição sobre os professores), não haveria motivos relevantes para que
se consolidasse uma supervisão na estrutura organizacional da escola. Ao menos se essa ideia
partisse das bases docentes. É possível acreditar, pois, que na tentativa de superar essa imposição, a própria classe docente tenha se organizado para supervisionar – até mesmo porque
não há outra classe nas altas hierarquias da escola e, como veremos, as relações de grupos
identitários cercam-se de proteção para não perderem seu status.
A supervisão em si não nasce na escola, mas na fábrica. Surge no período da Revolução Industrial9, quando o supervisor é aquele que observa a ação de todos os operários para
que produzam o máximo utilizando o mínimo de tempo e de recursos. Se a produção não está
satisfatória a responsabilidade é dos operários, que precisam de uma supervisão mais ativa,
mais próxima, que “aponte os erros”.
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As décadas de 1970 a 1980
Verificamos que o CPII incorporou algumas táticas supervisoras sem assim utilizar-se da
mão de obra do especialista pedagogo e, provavelmente, a resistência do corpo docente foi
aceitar somente a supervisão que fosse estabelecida por eles mesmos.
Percebemos, entretanto, que era a formação desse profissional que gerava os debates
mais acalorados entre os teóricos do campo, por isso trataremos de alguns episódios que nos
situam como o pensamento docente da ANFOPE, essencialmente, levou diversos pedagogos a
compreenderem sua identidade profissional “baseada na docência”. Essa percepção interfere
diretamente no trabalho desempenhado na escola e, de forma peculiar, no trabalho técnicopedagógico do CPII.
A década de 1970 é apontada por alguns teóricos como um momento prodigioso,
quando os ideais de progresso engendrados na década anterior tomaram forma no Brasil. Esse
período compreende, também, uma etapa muito significativa para o curso de pedagogia, pois é
quando culmina o “processo de atuação do professor Valnir Chagas”, que irá influir na forma
pela qual o curso é concebido até os dias de hoje.
Através da revisão de literatura foi possível perceber que muitos autores buscaram evidenciar, como explicou Saviani (2008, p.110), “que a subordinação da educação ao desenvolvimento econômico significava torná-la funcional ao sistema capitalista, isto é, colocá-la a
serviço dos interesses da classe dominante [...]”. Dessa forma, ficava claro como o processo
educativo contribuía para as relações de exploração. Esse momento para a educação era de
resistência e, por conseguinte, de intenso debate sobre o capitalismo e a utilização do espaço
escolar para a disseminação de seus princípios.
Como exemplo de autores preocupados com tais questões, encontramos Libâneo
(2006), que analisa as argumentações que culminaram na conclusão de que o pedagogo é o
agente da divisão técnica do trabalho na escola (o que teóricos em oposição persistem em
manter como justificativa) onde: de um lado estaria o diretor e os especialistas, de outro o professor, numa relação de desigualdade e desqualificação de seu trabalho docente. Questiona:
E como se elimina essa fragmentação? Eliminando a divisão de tarefas
que está na base da fragmentação do trabalho pedagógico e transformando todos os profissionais da escola em professores. Foi natural,
daí, chegar-se à tese da docência como base do currículo de formação
dos educadores, pela qual o curso de pedagogia passa a ter como
formação essencial a formação de docentes. (Ibidem, p. 854-855)
Ainda de acordo com o autor, as décadas de 1970/80 exigiram um posicionamento dos
educadores em prol de uma educação de qualidade sem a concepção produtivista (tayloristafordista) invadindo a escola. Mas definiu como “postura militante” a impertinência de seus contra-argumentadores que não dialogavam com análises específicas sobre o trabalho na escolar,
permanecendo com as mesmas justificativas de décadas anteriores (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999,
p.251).
Em artigo sobre a reforma do Ensino Superior, Freitas (1999) argumenta que o posicionamento dos autores acima se distanciou do que a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação (ANFOPE) defendia:
Ao contrário do que afirmam alguns autores (Libâneo e Pimenta,
1999), a Anfope tem assumido historicamente uma posição contrária
a qualquer proposta que vise criar centros específicos de formação de
professores, separados dos centros e dos cursos que formam outros
profissionais da educação e pretendam separar a formação de profes-
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sores da formação dos demais profissionais da educação ou do ensino, ou dos especialistas. (FREITAS, op. cit., p.22)
Trava-se um embate ideológico, pois Libâneo segue com o mesmo posicionamento
afirmando, por exemplo, que o cerne de todas as questões problemáticas da resolução do CNE
“é o tema da divisão do trabalho pedagógico, que irá incidir na redução do curso de pedagogia
à docência e na eliminação das habilitações [...]” (LIBÂNEO, 2006, p.853).
Segundo o educador, essa crença equivocada surtiu efeito junto aos intelectuais de
educação coincidindo com o movimento político que se instaurava em 1980 – quando foi criado
o comitê cuja tese seria a bandeira da ANFOPE: “a docência constitui a base da identidade profissional de todo educador (Encontro Nacional, 1983)”. Ele analisa as argumentações e afirma
que eles não se apoiam na teoria pedagógica, mas na sociologia. E explica:
A organização da escola sob o capitalismo implicaria uma degradação
do trabalho profissional do professor. A formação no curso de pedagogia seria fragmentada, pois formaria, de um lado, pedagogos, que
planejam e pensam, e de outro os professores, que executam [...] A
divisão social do trabalho, expressão das relações capitalistas de produção, e que se manifesta na organização do processo de trabalho e
reproduz-se em todas as instâncias da sociedade, inclusive nas escolas, onde haveria dois segmentos de trabalhadores opostos entre si,
os especialistas (diretor, coordenador pedagógico) e os professores,
instaurando a desigualdade e promovendo a desqualificação do trabalho dos professores. E como se elimina essa fragmentação? [...] Eliminando a divisão de tarefas que está na base da fragmentação do
trabalho pedagógico e transformando todos os profissionais da escola
em professores. Foi natural, daí, chegar-se à tese da docência como
base do currículo de formação dos educadores, pela qual o curso de
pedagogia passa a ter como formação essencial a formação de docentes. (Ibidem, p.854)
O autor não acredita que uma só licenciatura seja capaz de abarcar todas as disciplinas
necessárias à formação do bacharelado, unindo as disciplinas necessárias à formação do docente alfabetizador de adultos, de crianças especiais e de toda uma gama de necessidades de formação que não caberiam em uma única licenciatura, tal como é feito hoje (LIBÂNEO, 2008, p.
60-63).
Concordam com ele Selma Garrido Pimenta e Amélia Maria Santoro Franco. Em artigo
sobre as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, Franco, Libâneo e Pimenta (2007, p.85)
ratificam seu posicionamento ao afirmar que é preciso integrar as três dimensões do curso de
pedagogia10 para tentar tirá-lo do “limbo profissional e identitário em que se encontra e de sua
falsa e inconsistente identificação como professor.”
Tais debates estavam acirrados alguns anos depois de, sem despertar a atenção dos
estudiosos, a União reestruturar o funcionalismo em 1970 e, novamente, em 1973.quando divide os cargos dos servidores federais em grupos: “Outras Atividades de Nível Superior”, onde
são classificados os técnicos em assuntos educacionais – segundo a observação de sete níveis
hierárquicos, da categoria funcional e de critérios seletivos, como tempo de trabalho na função
que desejava pleitear e habilitação para desempenhar tal função.
É interessante pensar no que se deve esperar de um agente cuja técnica é “assunto
educacional”, notando que os pedagogos formam apenas um dos grupos de profissionais que
compunham este novo cargo. Retomamos o problema da abrangência e da generalização, que
nada definem.
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Mas, ainda há outra questão: este cargo, existente apenas na esfera federal, está presente em instituições que, apesar de possuírem objetivos educacionais, não possuem a especificidade de uma escola. Isto é, um museu possui como um de seus objetivos fazer com que
seus visitantes consigam pensar historicamente, conhecendo determinados pontos de sua cultura e história, para isso conta com bacharéis em história, arquivistas, bibliotecários, etc. Depois
do referido enquadramento, esses profissionais, caso fossem para uma instituição de ensino,
passariam a desenvolver as funções de um técnico em assuntos educacionais. Voltamos, então,
ao debate das décadas anteriores: a formação em pedagogia faz alguma diferença?
Trazendo, mais uma vez, a educação como resposta às novas demandas sociais, o final
da década de 1970 apontava que este serviço poderia, e deveria, contribuir decisivamente para
o aumento da produção. O progresso do país dependia da prontidão dos cidadãos para trabalhar nas recém-criadas indústrias, e também por esse motivo não eram raras as aproximações
do contexto escolar ao contexto da fábrica, ou da empresa. Cabe retomar o debate anterior,
sobre a supervisão educacional, que demonstrou que essa aproximação gerou resistências dos
profissionais da escola contra toda e qualquer teoria que pudesse ser comparada ao meio de
produção e possibilitasse, segundo eles, a mercantilização da educação.
A década de 1980 é, para o CPII em especial, um momento difícil de transição. Uma
das dificuldades residia em buscar elementos capazes de substituir a representação significativa
do poder exercido pelas cátedras desde os primeiros tempos do Colégio, que foram extintas
durante o regime militar, mas que ainda mantinham relações estreitas com determinados segmentos da escola. O Plano Geral de Ensino de 1981 (PGE) mencionava a necessidade da “formação de uma nova elite intelectual”. Essa nova elite surgiria a partir da elaboração de um
novo programa curricular que seguisse, como em momentos anteriores, as diretrizes do Estado.
Desse PGE surge a iniciativa de organizar o 1º Encontro Pedagógico, que buscava, dentre outras questões, “minimizar as diferenças representadas pelos grupos liderados pelos professores catedráticos”. Diante desse quadro, pergunta-se: por onde andavam os TAEs do
Colégio? Se a situação, neste debate para a elaboração de novas diretrizes de avaliação e currículo do CPII, não era de liberdade para os docentes – historicamente advindos de uma atuação
política –, para os técnicos não teríamos muito a acrescentar. O que há de significativo é pontuar que, em meio a essa onda de mudanças e discussões acerca dos novos rumos do poder
hegemonizante da escola, surge um setor de “controle pedagógico”, que utilizará preceitos da
supervisão das décadas de 1960 a 1980.
Chamado inicialmente de Seção Técnica de Ensino e Avaliação (STEA), esse setor, criado oficialmente em 1981, resultava de algumas experiências anteriores do trabalho de orientação pedagógica “encabeçadas por professores que haviam participado do curso de
especialização, promovido pelo CEPE/RJ, em convênio com o Ministério da Educação, beneficiando o Colégio Pedro II” (CPII, 1990, p.1) somados aos novos anseios para “o novo velho Colégio Pedro II”, como tratava o lema do PGE daquele ano.
A experiência de trabalho das STEAs foi riquíssima no sentido de contribuir para experiências de trabalho pedagógico não docente na escola. Ainda que sua chefia fosse limitada a
professores com especialização em supervisão educacional e houvesse um número significativo
de docentes desempenhando suas tarefas no setor:
A STEA, no período de sua implantação, foi ignorada pelos alunos e
também por representantes do corpo docente. Não faltou, ainda,
quem a visse com desconfiança e má vontade e resistisse a qualquer
tipo de solicitação ou orientação, temendo ser alvo de ação “fiscalizadora” ou de “cobranças” e até uma ação “controladora”, que teriam
como ponto de partida a Secretaria de Ensino (CPII, 1996, p.XXIII).
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Uma das características marcantes para um grupo é o “sentimento de pertença”. Assim,
quando um professor está fora da sala de aula, ele automaticamente deixa de pertencer ao
grupo de professores, pois a representação de professor está ancorada nas aulas que ministram. O ato de lecionar é que confere ao professor sua identidade profissional. Aos docentes
desviados de função, as desconfianças: por que, para quê, e por intermédio de quem, esses
docentes que “não trabalham” estariam naquela situação?
O momento, de reestruturação e renovação iniciado com o Plano Diretor para a década
de 1990, exigia que determinadas arestas fossem aparadas. Por esse motivo, o termo supervisor surge, ainda que timidamente, dentro dos objetivos do setor. Ainda na mesma proposta, é
possível compreender que se fala em um “supervisor integrador” que seria capaz de “controlar”,
verificar e integrar o novo currículo que se pretendia. Mas, aos poucos, percebe-se que a pretensão era acomodar os pilares de um setor de supervisão educacional, quando esclareciam
que a supervisão educacional “se efetiva na razão direta em que seu papel é integralmente definido e seu valor devidamente internalizado por toda a equipe escolar” (CPII, 1990, p.6).
Nesse contexto de mudanças e disputas, a supervisão é peça-chave. Um olhar mais
atento irá perceber que os debates em torno da pedagogia e da atuação deste profissional não
se ocupavam de forma geral da orientação educacional, mas da supervisão e da coordenação
pedagógica, bem como da administração e de outras formas de gerir uma escola. A orientação
educacional, além de ser “melhor aceita”, possui uma regulamentação mais clara, desde 196811.
Esse setor, ou essa seção, foi uma das tentativas mais concretas de implantar uma supervisão educacional sistematizada na escola, passando desde as técnicas de supervisão adotadas na época até a busca por pessoal qualificado, representado aqui pelos docentes com
especialização.
A STEA, naquele momento de novas disputas, de divisões de poder sobre uma nova
proposta de organização curricular, seria o olhar da Secretaria de Ensino sobre o currículo e,
portanto, sobre o rendimento docente e discente. Por mais que fossem seus pares os professores, os agentes da pretensa supervisão tinham o propósito de desempenhar e conduzir o controle idealizado pela Secretaria de Ensino, ou seja, representavam o instrumento das políticas
públicas centralmente decididas. Cabe lembrar que os TAEs não exerciam o papel de supervisores educacionais, já que apenas executavam as determinações advindas das camadas superiores e da chefia imediata – sempre um docente, nem sempre com especialização.
De forma bem diferente veio atuando o Serviço de Orientação Educacional. Como tornamos claro anteriormente, esse trabalho é mais antigo no Colégio: os primeiros orientadores
efetivos datam de 1946. Mas, como também procuramos evidenciar, a forma mais comum de
trabalho não-docente no CPII é a orientação dos discentes para os estudos, atividade desempenhada desde os primeiros inspetores de alunos, nos tempos imperiais, e ratificada com frequência.
Apesar de encontrarmos na literatura atual sobre a orientação educacional indicações
para um trabalho preventivo a partir de projetos, por exemplo, o CPII concebeu, e ainda concebe, sua orientação “com um enfoque emergencial, atuando em situações já estabelecidas e
que estejam comprometendo o processo ensino-aprendizagem” (CPII, 1996, p.XXV) - Grifo no
original. Embora considere uma atuação preventiva em seu plano de trabalho, o SOE (Setor de
Orientação Educacional), pelo que encontramos nos relatórios arquivados no NUDOM (Núcleo
de Documentação e Memória do Colégio Pedro II), trabalhava efetivamente atendendo os casos
emergenciais. Pelas atividades do setor elencadas no plano acima citado, percebemos a ratificação da antiga concepção do trabalho centrado na inspeção de alunos, ação da qual dependia
“essencialmente sua boa educação12”.
Falamos em novas demandas a partir da abertura da escola na década de 1980, quando o Colégio começou a atuar no primeiro segmento do Ensino Fundamental. Com o ingresso
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por sorteio para essas novas turmas houve grande diversificação no alunado que partia de diversas localidades do Rio de Janeiro e pertencia a distintas classes sociais. Apesar dos concursos serem mantidos para as turmas de 6º ano e para a 1ª série do Ensino Médio, as crianças
originadas do “Pedrinho” 13 diferiam muito do perfil com o qual o Colégio estava acostumado a
lidar.
Buscando soluções para os embates que aconteciam, o orientador educacional passou a
ser muito solicitado para uma conversa milagrosa com os alunos indisciplinados e/ou os que
não aprendiam. Por isso fala-se tanto na responsabilidade do setor em “encaminhar os casos
necessários [...] objetivando a rápida e eficaz solução da dificuldade surgida” (CPII, 1996,
p.XXVI-XXVII).
O TAE dos anos 2000: pedagogos no CPII?
Podem-se inferir outras questões na busca pela identidade profissional desses indivíduos dentro do colégio, principalmente se comparamos os perfis que foram sendo traçados
desde 2004, pelos editais de seleção expostos no quadro a seguir.
Quadro 1. Comparativo de Editais de Seleção do Colégio Pedro II
Vagas EsEdital /

Características

Ano

do Cargo

peciais
Vagas

(Portador

Síntese das Tarefas

Requisitos Básicos

Acompanhar e avaliar

gogia com Habilitação

as normas e os proce-

em Orientação Edu-

dimentos constitutivos

cacional ou Gradua-

de Deficiência)
Graduação em Peda-

Pedagogo / Orientador Educa-

01

cional

do processo educativo;

ção em Pedagogia

executar trabalhos de

com Especialização

administração, orienta-

em Orientação Edu-

ção e supervisão edu-

cacional com Registro

cacional.

em Órgão de Classe
competente.

003/2004
Coordenar e/ou participar das atividades de
ensino, planejamento e
orientação, supervisio-

Técnico em Assuntos Educacionais

04

01

nando e avaliando estas
atividades para assegurar a regularidade do
desenvolvimento do
processo educativo.
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Graduação na área de
Educação e registro
no Órgão de Classe
competente.

Coordenar e/ou participar das atividades de
ensino, planejamento e
orientação, supervisionando e avaliando estas
Técnico em As14/2007

suntos Educaci-

04

onais

atividades para assegu-

Curso Superior em

rar a regularidade do

Pedagogia ou Licenci-

desenvolvimento do

aturas

processo educativo.
Assessorar nas atividades de ensino, orientação educacional e
supervisão pedagógica.
Coordenar e/ou participar das atividades de

Técnico em As06/2010

suntos Educacionais

06

01

ensino, planejamento e

Curso Superior em

orientação, supervisio-

Pedagogia ou Licenci-

nando e avaliando estas

atura Plena com es-

atividades para assegu-

pecialização em

rar a regularidade do

Orientação Educacio-

desenvolvimento do

nal e/ou Supervisão

processo educativo.

Educacional ou Peda-

Assessorar nas ativida-

gógica e/ou Psicope-

des de ensino, orienta-

dagogia.

ção educacional e
supervisão pedagógica.

FONTE: Editais de Seleção do Colégio Pedro II (2004, 2007, 2010).
Apesar dos equívocos na seleção dos profissionais, como provas e indicações bibliográficas idênticas para propostas distintas de atuação, o quadro busca evidenciar como o Colégio
determinou, através de processos de seleção, o profissional que deseja: um pedagogo especialista. A pergunta exibe a contradição que ainda não pôde ser explicada: para quê pedagogos
especialistas em coordenação pedagógica e supervisão, se “o Colégio” aparentemente não aceita, ainda, que esse tipo de trabalho seja desenvolvido plenamente?
Considerações Finais
Houve uma Proposta de Formação Continuada para os servidores técnicoadministrativos do SESOP (Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica), em março de 2005.
Partia da necessidade de pensar a formação numa abordagem que fosse além da “aprendizagem do fazer”, tomando como perspectiva uma formação para além das técnicas e conteúdos
do curso, propondo uma reflexão crítica “durante e sobre a ação”. Pretendiam seus idealizadores formar uma equipe técnico-pedagógica capaz de concretizar a proposta de supervisão educacional e pedagógica do Colégio. Em tempo: um dos objetivos do curso era elaborar tal
proposta. Pelo documento ficou evidente que: [...] a identidade profissional daqueles que exercem a função técnica e pedagógica no Colégio Pedro II não é algo que pode ser adquirido de
forma definitiva e externa, mas se constrói a partir de inúmeras referências [...] o que inclui
desde sua história familiar, sua trajetória escolar e profissional, até seus valores, interesses e
sentimentos, suas representações e saberes, enfim, o sentido que tem em sua vida fazer parte
da equipe técnica e pedagógica no (do) Colégio Pedro II [grifos no original] (CPII, 2005, p.2).
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Apostamos na conclusão de Dubar (2005, p.140) que acredita que é na articulação entre a transação subjetiva e a objetiva que está a chave do processo de construção das identidades sociais e a identidade profissional é uma das formas identitárias sociais.
O trabalho investigado em três das quatorze unidades escolares que o CPII possui, evidenciou que parte do público investigado possui orgulho e sentimento de pertença à instituição
o que, por vezes, supera o desgaste emocional provocado pelo não reconhecimento profissional
abordado por outros. Esperamos, a partir destes pequenos avanços, começar a desvelar e contribuir para a superação dos entraves que ainda dificultam o trabalho do pedagogo escolar.
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O termo “entrada oficial” refere-se ao decreto Decreto-Lei nº 8.558, de 4 de janeiro de 1946.
Houve, anteriormente, a “passagem” de outro profissional não docente no contexto pedagógico do Colégio, chamado de Inspetor.
2
Na visão de Saviani (2008), o Decreto nº 1.190, de 1939, que dá organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia, “instituiu um currículo pleno e fechado para o curso de Pedagogia [...] não
os vinculando aos processos de investigação sobre os temas e problemas da educação. [...] supondo que o
perfil profissional do pedagogo já estaria definido, concebeu um currículo que formaria o bacharel em
pedagogia entendido como o técnico em educação que, ao cursar didática geral e especial, se licenciaria
como professor.” (p. 37-41).
3
Em meio às atribulações do campo educacional, havia o campo político, onde a mulher ocupava uma posição desprivilegiada. Trata-se do Código Eleitoral Provisório, instituído pelo Decreto nº
21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que permitia que as mulheres votassem (apenas as casadas, com autorização do marido; viúvas e solteiras com renda). O voto feminino passou a ser obrigatório apenas em
1946.
4
Decreto nº 8.893, de 24 de janeiro de 1946.
5
Decreto nº 39.037, de 18 de abril de 1956.
6
A Divisão de Pessoal era o órgão que, na esfera federal, determinava as questões relativas aos
servidores, incluindo contratações, demissões, advertências, afastamentos etc.
7
O referido artigo consta do Decreto nº 34.742, de 2 de dezembro de 1953, que normatiza: “A
orientação educacional é um serviço complementar do Colégio, não se confundindo com as atividades
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gerais do ensino, com as quais, no entanto, deverá manter a mais estreita e constante ligação, para o que
funcionará sempre em consonância com a Congregação”.
8
Refiro-me às funções do inspetor de alunos dos tempos imperiais, que deveria zelar pelas tarefas do aluno, inspecionar seus livros, tomar lições e manter sua conduta dentro das normas do Colégio –
Regulamento nº 8, de 31 de janeiro de 1838.
9
Sobre o cenário da Revolução Industrial e suas relações com a educação, consultar Manacorda
(1996, p.271).
10
Essas três dimensões seriam, de acordo com os autores supracitados: os pedagogos especialistas ou cientistas, o pedagogo escolar e o pedagogo docente.
11
A profissão de orientador educacional foi regulamentada pela Lei nº 5.564, de 21 de dezembro
de 1968, e modificada pelo Decreto nº 72.846, de 26 de setembro de 1973.
12
Trecho extraído do Regulamento nº 8, de 31 de janeiro de 1.838, artigo 25, onde é ressaltado
que “das atividades do inspetor depende a boa educação dos alunos”.
13
Codinome pelo qual as Unidades Escolares I geralmente são tratadas.
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1 – A história das instituições
A) As mudanças na colonização portuguesa do século XIX
Portugal foi colonizador por muito tempo, mesmo depois da perda dos domínios
americanos: desde a segunda metade do século XV até 1974-75, quando o comando da
Revolução de 25 de abril optou por ceder a independência às colônias africanas e ao Timor1.
Até então, estendia-se por um amplo domínio que abrangia quatro continentes, como, aliás, é
consagrado nas lembranças de cunho oficial do passado lusitano. Além de ser recente o
fenecimento do caráter colonial do país, a imagem de detentor de terras no além-mar
conformou parte da identidade lusitana por um longo período.
Mesmo quando se esperava que se desmantelasse o chamado Império português,
devido às inúmeras pressões advindas de potências mundiais ao longo do século XIX, das
instabilidades políticas e econômicas na própria metrópole e, igualmente, das incertezas da
opinião pública, de governantes e de parte da intelectualidade quanto à conservação de
territórios no ultramar, manteve-se e revigorou-se o espectro do colonialismo em Portugal.
Após o processo de independência do Brasil2 e o amainar das revoluções liberais na
metrópole (isto na segunda metade do século XIX), a relação portuguesa com seus domínios
extraeuropeus entraria numa nova era – num período no qual parte da historiografia denomina
como Terceiro Império (Alexandre, 2000; Bethencourt e Chadhouri, 1998) –, em que se
retomariam as forças do empreendimento colonizatório, ao mesmo tempo que se mudaria a
região principal onde incidiria a carga exploratória econômica e administrativa, passando-se a
priorizar as colônias africanas (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe).
Contudo, o que continuou como traço primordial na colonização portuguesa, até o final
do século XIX, aproximadamente, seriam as atuações individuais e espontâneas dos
empreendimentos de cunho exploratório-mercantilistas – muitas vezes ligadas ao tráfico e à
escravização de nativos – e ações estatais instáveis, sobretudo de cunho militar-repressivo.
Corrobora-se com esta afirmação, por exemplo, a manutenção de formas de trabalho
compulsório, assim como as missões militares ao interior das colônias, estas com alto grau
destrutivo e de desagregação dos vários grupos que se revoltavam contra o domínio europeu
na região. De alguma forma, conservava-se uma estrutura de domínio soberano sobre o mundo
lusitano do além-mar.

(...) a política colonial carecia de objetivos finais claros. Sendo mais
um processo de curto alcance que um sistema bem definido,
vagamente incluía conceitos de autogoverno na sua forma britânica, e
de integração política nas formas francesa e portuguesa. Em termos
gerais, mantendo o equilíbrio entre estas políticas de ‘diferenciação’ e
‘identidade’, a administração colonial da época de entre guerras foi
descrita por quem a praticava como necessariamente empírica, um
exercício de adaptação cultural e política (Betts e Usiwaju, 1987, p.
341).
Entretanto, surgiram, na mesma época, vários projetos de mudanças de rumo no
governo do ultramar, resultando em instituições que apregoavam iniciativas questionadoras do
predomínio do trabalho compulsório e do controle territorial via repressão, propondo-se ir além,
ou seja, incorporando ideais de colonização que na época estavam em voga na Europa, como o
civilizar, o educar, o higienizar e a modernização econômica.
Dentre alguns dos estabelecimentos lusos, que surgiram ao longo dos anos 1800 e
1900, dedicados que eram às colônias, foram escolhidos dois: ambos com funções acadêmicas
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e educativas, que pudessem ser fonte alentada de informações acerca de uma mudança da
relação da metrópole portuguesa com seus territórios do além-mar; que possibilitasse enxergar,
empiricamente, transformações na história das instituições, no qual se passasse de uma
manutenção imperial de características hegemonicamente soberanas, para algo que priorizasse
a organização de um governo das populações de forma mais eficiente, isto como principal
maneira de exercício do poder.
A primeira instituição é de iniciativa privada: a Sociedade de Geografia de Lisboa; a
outra foi a Escola Superior Colonial, de organização estatal. Com estas duas instituições,
intenta-se descrever e analisar parte do que podemos nomear mutações na colonização
portuguesa.
B) Sociedade de Geografia de Lisboa
Instituição fundada em 1875 – no bojo de outras congêneres3 na França, na Alemanha,
no Reino Unido e na Bélgica –, tinha como ambição a organização de um conjunto de
conhecimentos acerca do próprio Império, com intuitos de redimensionar as ações
colonizatórias. Em seus quadros, normalmente, estavam profissionais diretamente envolvidos
no cotidiano colonial, como militares, intelectuais, políticos, médicos, juristas, viajantes, etc.
Organizavam congressos, conferências, publicações, viagens científicas, museus e exposições,
atentos na compreensão e disseminação de um conhecimento acerca das terras ultramarinas.
Em todos os casos, o objetivo primordial na elaboração de um escopo de informações e
análises sobre a África (a região que acabou assumindo a prioridade investigativa) foi, ao
menos no início, de tentar manter e aumentar o domínio jurisdicional sobre este continente. No
caso específico lusitano, cujos territórios eram alvo de ambições das chamadas nações
imperialistas como a Inglaterra e a Alemanha, a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL)
assumia a responsabilidade de ajudar na preservação do Império. Ou como escrito no próprio
site da instituição, atualmente: “A S. G. L., surge-nos (...), nas suas origens e nas actividades
iniciais, como uma instituição particular fortemente interessada e integrada num problema
dominante da vida política portuguesa na segunda metade do século XIX e intimamente ligada
a uma das preocupações dos seus governos: a posse, a governação e o fomento dos territórios
africanos (...)”4.
De forma crescente, foi adquirindo influência sobre os mandatários do Estado
português nas matérias concernentes ao planejamento e às ações colonizatórias, criando
seções internas de pesquisa, como também, preocupando-se com a formação de alguns
funcionários para a governança das colônias. Pertencentes ao grupo de sócios da entidade, por
exemplo, estavam pessoas ligadas à administração direta das colônias ou que teriam posições
privilegiadas no comando dos ditames portugueses no além-mar (Carvalho, 1999).
Indo além, organizou variadas atividades pedagógicas e de propaganda da política
colonialista na metrópole e no exterior: as “Semanas das Colônias”, realizadas anualmente
desde 1927; a manutenção de um Museu Colonial e Etnográfico; a cessão de parte do edifício
para sede da Escola Superior Colonial, desde a fundação até 1934; participação e organização
de diversos congressos e conferências coloniais, realizados em Portugal e no estrangeiro; os
Serviços de Intercâmbio Escolar, desde 1932; etc. (Paulo, 1996).
A SGL teve seu apogeu, no que concerne a influência sobre as políticas colonialistas,
até o final da II Guerra Mundial. Após isto, foi aos poucos se tornando um centro de estudos de
papel acessório, pese-se a seu favor a manutenção, até os dias atuais, de seu periódico Revista
da Sociedade de Geografia de Lisboa e de uma sede com centro cultural, arquivo e biblioteca.
Completando, mostrava-se, assim, que os desejos de colonização de meados do século
XIX, foram compondo um sistema investigativo elaborado e montado na Metrópole na prática
de neocolonialistas, e que se organizaram em formato institucional (ainda espontâneo e
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privado), sendo aos poucos capturado pelo Estado português, na forma de propaganda, saber
constituído e na constituição de quadros administrativos.
C) Escola Superior Colonial
Fundada em 1906, integrado ao então Ministério das Colônias, sua finalidade foi de
melhor preparar teoricamente e de ampliar a disciplinarização dos agentes estatais portugueses
que fossem enviados ao ultramar. Foi uma instituição que paulatinamente centralizou a
formação dos funcionários de vários postos: desde docentes, passando por magistrados,
trabalhadores ligados à burocracia, administradores públicos, cientistas e até exploradores em
geral.
Como afirmado no Dicionário dos educadores portugueses, “o ensino ministrado pela
Escola [Superior Colonial] deveria formar um corpo de funcionários física e moralmente são,
que conjugasse o saber prático, fruto do contacto directo com a vida colonial (através, por
exemplo, de estágio nas colónias) [e] com o conhecimento teórico proporcionado pela
proximidade aos modelos educativos do ensino superior universitário” (Nóvoa, 2000a, p. 392).
Desde o último quartel do século XIX em geral e no próprio princípio da SGL, já
apareciam reivindicações do surgimento de uma instituição de ensino superior dedicada aos
funcionários deslocados ao ultramar, que agregasse conhecimentos e ações que pudessem
maximizar o poderio imperial português. Teixeira de Vasconcelos em 1878, por exemplo,
advogava por institucionalizar as experiências imperiais. Adolfo Coelho propôs ao Curso
Superior de Letras de Lisboa, na década de 1880, um currículo extenso sobre a colonização
portuguesa para ser ministrado aos alunos desta instituição; porém, não fora efetivado
(Almeida, 1939, pp. 254-259).
No final do século XIX surgiram disciplinas dedicadas ao estudo do além-mar
português, em meio aos currículos universitários, como o curso de Higiene Colonial no Instituto
19 de Setembro, a disciplina de direito colonial na Universidade de Coimbra e história e
geografia do além-mar na Escola do Exército. Relevante mesmo fora a fundação da Escola de
Medicina Tropical, em 1902. Entretanto, a proposição que surtiu efeito em meios estatais veio
no 1º Congresso Colonial Nacional (1901), ocorrido na SGL, em que quatro teses defenderam o
ensino para os colonizadores (id., ibid.).
Numa delas, o Conde Penha Garcia (então presidente da SGL e, posteriormente,
primeiro diretor da ESC) defendia que “o ensino colonial (...) deve organisar-se como elemento
de ensino geral; (...) e como ensino especialisado destinado a preparar agricultores,
comerciantes e industriais para as colónias” (apud Santa-Rita, 1928, p. 143).
Paulatinamente, cresceu a percepção da necessidade da organização de um tipo de
ensino superior dedicado às ciências coloniais, que dispusesse o fortalecimento de um sistema
de ideias imperiais e a formação especializada de pessoal técnico-administrativo. Almejava-se
constituir um campo de conhecimentos atrelado a uma mentalidade de parte da intelligentsia
europeia da época da viragem dos 1900, calcados que eram na invenção de nacionalismos (no
caso português, atrelado à imagem de povo imperial) e a ação no ultramar, justificada por
encarnar o processo de progresso civilizacional (Paulo, 2001, pp. 31-35).
Algum tempo se passou para se convencer um dos gabinetes de governo para que o
Estado português incorporasse um ideal institucionalizado de organização da colonização. Como
já dito, o surgimento da Escola Colonial nos idos dos 1900, e a obrigatoriedade do diploma
deste estabelecimento de ensino para ir trabalhar na África e Timor por Portugal veio a partir de
1930 (Santa-Rita, ibid., p 145).
Mesmo após a II Grande Guerra e o horror do Holocausto, resistindo à enxurrada de
críticas às chamadas ciências colonizatórias – muitas delas, inclusive, surgidas dentro de
centros universitários das próprias potências coloniais – a ESC manteve sua estrutura de
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investigação e de ensino, fossilizando e reproduzindo os discursos raciais e eurocêntricos de
cariz missionário-civilizatório. Apenas a partir da década de 1950 ensaiaram-se mudanças na
estrutura do estabelecimento de ensino superior, alterando-se, por exemplo, seu nome para
Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (ISEU, em 1954).
O ISEU passaria a ser, aos poucos, mais crítico com relação ao Estado Novo e sua
atuação nas colônias, até que a demissão do professor e diretor Adriano Moreira do Ministério
do Ultramar em 1961 isolara o instituto, provocando um recuo de sua influência a apenas o
campo acadêmico. Com as independências de 1974-1975, O ISEU abandonou, de certa
maneira, a preponderância dos estudos no mundo lusófono, ampliando seu leque de ofertas
educativas e de pesquisa, passando a ser o atual Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP-UTL).
Não obstante, é pertinente se recordar que há uma distância temporal considerável em
relação à fundação de instituições de ensino superior colonial, comparando a de outras
potências imperialistas e a portuguesa. A escola francesa, para ficarmos apenas neste exemplo,
iniciou suas atividades no ano de 1889.
Sem tentar avaliar se Portugal atrasou-se demasiado ou não ao se lançar num
designado colonialismo institucional, o que queremos considerar, primeiramente, é como isto
ocorreu e o porquê da incorporação da colonização como razão do Estado português. Para
corroborar esta primeira questão, é bom se recordar que havia discussões no século XIX acerca
da venda das colônias africanas às nações imperialistas, em nome de um maior atrelamento a
Europa e, principalmente, com a Espanha, numa espécie de nova União Ibérica federalista5.
Deste modo, quais seriam os meandros das ideias, projetos e práticas, em Portugal de
finais do século XIX e boa parte do século XX, para o surgimento e manutenção de um ensino
colonial de ensino superior? E por que o Estado português, principalmente após o golpe militar
de 1926, assumiu uma política colonialista com esta base institucional científica e escolarizada,
alçando-a como protagonista da política exterior?
2 – A passagem das ações de alcance soberano para uma teoria civilizacional das
populações ultramarinas
Gostaríamos de relatar rapidamente dois momentos da colonização portuguesa.
Primeiramente, um acontecimento do final do século XIX, elencado entre as inúmeras
resistências à dominação lusitana na África. O segundo já seria uma construção teórica do
colonialismo, produzida em plena crise da I República, já quando existia a ESC há duas
décadas.
Ngungunhane foi um líder local de uma província do interior do atual Moçambique. Foi
alcunhado de “Leão de Gaza” pelos portugueses, região que comandava. Como tantos outros
denominados “monarcas negros” – do interior de uma África cada vez mais dominada e
repartida por Estados-nacionais europeus – foi obrigado a conviver com as invasões e disputas
geopolíticas promovidas pelas potências imperiais, aumentadas, sobretudo, após a Conferência
de Berlim (1884-1885). No seu caso específico, foi envolvido em querelas territoriais entre GrãBretanha e Portugal, no qual foi levado a se posicionar contra as tropas lusitanas.
Após sangrenta guerra, Portugal derrotou os “exércitos tribais”, ampliando seu domínio
militar sobre a região fronteiriça de Gaza. Este conflito repetiu outros tantos, não indo além do
que mais uma contenda por jurisdição territorial, em meio ao movimento de retalhamento da
África efetuado pelos países europeus invasores (Isaacman y Vansina, 1987, pp. 201-209).
Todavia, uma das decorrências específicas desta luta foi o sequestro do próprio “Leão
de Gaza”, que foi levado a Lisboa, onde fora exposto por dias em uma jaula, no Rossio, uma
das praças centrais desta cidade. Este ex-líder, diga-se de passagem, apresentado como uma
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fera dominada e a ser domada, nunca mais retornou às suas terras, morrendo no exílio, em
território metropolitano.
Ademais de se tentar diminuir a desconfiança de parte da população em relação à força
da monarquia – que soçobrava como regime político, principalmente depois do ultimato inglês
de 1890 – a exposição pública desonrosa de um “derrotado” pelo Império luso, poderia nos
demonstrar a percepção de que a colonização servia mais como um exercício de subjugação, ao
menos por parte dos mandatários estatais. Exercer-se-ia o poder sobre os povos colonizados,
invocando-se uma consciência simplória de obediência, e encarando-se as populações, inclusive
as metropolitanas, como súditos a serviço de desígnios imperiais de características ainda
soberanas.
Saltando-se para trinta anos adiante, mais especificamente no ano de 1925, quando o
Agente Geral das Colônias Armando Zuzarte Cortesão – chefe de uma entidade responsável
pela administração das terras de além-mar portuguesas –, na apresentação do primeiro número
do Boletim Geral das Colônias, utiliza as seguintes assertivas acerca do que deve ser a obra
colonizatória:

A evolução da ideia colonial tem, há vinte anos a esta parte, influído
de tal maneira nas diretrizes a seguir pelos povos colonizadores, que a
orientação e, sobretudo os processos usados são hoje absolutamente
diversos do que eram então. Alguns dos idealismos humanitários
trazidos, no tratado de Versalhes, para o campo das realidades e a
demonstração que a grande guerra insofismavelmente fez do enorme
valor que as colónias têm para as respectivas metrópoles, fazem com
que a opinião internacional tenha os olhos postos em todos os povos
coloniais, seguindo atentamente os seus movimentos. A política
colonial dos países que possuem colónias tem fatalmente de se
orientar por estes dois grandes e basilares princípios: a) os indígenas
das colónias devem ser considerados como seres humanos e não
como simples animais, constituindo a sua educação e bem estar uma
missão sagrada que a Civilização delega nos povos colonizadores; b) a
humanidade carece das riquezas inexploradas de vastas regiões
coloniais, exigindo dos povos que as detêm a sua rápida utilização.
Todo o colonialismo moderno mais ou menos direta e estreitamente
gira em volta destes princípios que, seja qual for a maior ou menor
perfeição dos processos administrativos em prática, ninguém pode
deixar de seguir. E é isso o que Portugal há muito tempo vem fazendo
nas suas colónias (p. 3).
Pode-se compreender, de maneira básica até, comparando-se este extrato transcrito
com a história do “Leão de Gaza”, que o Estado português, em 1925, percebe a população
como um sujeito, execrando, inclusive uma colonização que desumanizasse os colonizados, algo
que ocorrera de maneira evidente no enjaulamento de Ngungunhane. Como Armando Cortezão
escreveu: “(...) os processos usados são hoje absolutamente diversos do que eram então”.
Reconfigura-se uma ética colonizatória, incorporando preceitos ditos humanistas, e
compondo-se com um dispositivo civilizatório europeu, em resposta a demandas externas – o
docente cita o fim da I Guerra Mundial como marco de mudança da maneira como as
metrópoles deveriam se relacionar com seus domínios extraterritoriais. Contudo, se
perscrutássemos mais, encontraríamos outras motivações para a mudança da perspectiva
estatal.

CD-ROM DE ATAS | 2755 | COLUBHE 2012

A intenção colonizatória migra, então, da já citada imposição militarista de expansão
territorial (este sendo o centro das ambições imperiais da época) para uma abordagem que
privilegiasse o controle populacional, adquirindo uma complexidade que um domínio militarpolicial não daria conta. Afinal, reproduzindo novamente o que afirmou o burocrata da Agência
Geral das Colônias “(...) os indígenas das colônias devem ser considerados como seres humanos
e não como simples animais, constituindo a sua educação e bem estar uma missão sagrada que
a Civilização delega nos povos colonizadores” (id., ibid.). Entra-se numa época em que há uma
espécie de aumento das ambições imperiais, de não apenas dominar, explorar e povoar
territórios, mas colonizar a natureza humana (Negri e Hardt, 2004, p. 15).
O colapso da soberania colonizatória, ocorrido em todas as potências imperiais
europeias, deu-se por não se conseguir gerir as grandes massas populacionais nascentes que
eram postas em circulação nas colônias. A título de ilustração, poderíamos citar, por exemplo,
os aumentos da emigração metropolitana, da circulação de trabalhadores nos mundos
especificamente imperiais e da expulsão e deslocamento forçado dos povos originais de seus
territórios (devido a guerras, novas epidemias, desorganizações sociais, por motivações
econômicas, etc.).
O arrefecimento de um poder soberano, este que vinha sendo questionado desde o
último quartel do século XIX nas Sociedades de Geografia e Escolas Coloniais europeias, impôs
ao século XX a reorganização de novas formas de exercício do poder colonial. Tratava-se de
substituir uma maneira de mandar – calcada nas ações militares, no trabalho compulsório e na
exclusão ou abandono das populações coloniais das vidas nacionais – por uma nova, que
permitisse a descentralização dos poderes, um manejo mais flexível do governo das populações
e uma maximização econômica e social dos indivíduos.
Para o Estado português, a educação dos colonizadores parece ter sido uma das opções
estratégicas para manter sua autoridade sobre o mundo do ultramar, ajudando a fazê-la
transitar de um governo primordialmente violento e repressor, para outro mais adaptado aos
embates com os enunciados de autonomia dos povos, assim como uma reconfiguração de uma
identidade nacional portuguesa atrelada a uma missão emancipadora.
3 – As tentativas de transformação dos agentes estatais coloniais em totalidades
ordenadas: alguns aspectos de uma colonização institucional
Agora, a citar trecho do Anuário da Escola Superior Colonial, do ano letivo de 19191920, em que o docente Ernesto de Vasconcelos discorre acerca da história da ideia de uma
institucionalização de um ensino colonizador.

Não é para admirar, portanto, a insistência da Sociedade de Geografia
(...) em pugnar pelo estabelecimento de uma instituição de ensino
colonial, como sendo uma das questões que lhe é permitida pelo
estatuto e se coaduna com a sua índole de agremiação de estudo e
propaganda geográfica ultramarina. Sabe ela, e muito bem (...) que
todas as nações, possuidoras de colónias, procuram os meios de
organizar a administração dos seus domínios da melhor forma
possível, adaptando-a ao modo de ser e à natureza d’essas colónias
(p. 6).
O professor da Escola Colonial escreve da necessidade de constituição de mecanismos
disciplinares que incidissem sobre os agentes estatais, concluindo ser esta uma ferramenta
primordial na busca de uma administração eficiente das colônias. Vemos, assim, que a
racionalização de uma administração pragmática passa a exercer um papel primordial no
esforço de controle das populações coloniais, objetivando mobilizar o Estado imperial cada vez
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mais profundamente ligado à realidade social colonial (Negri e Hard, ibid., p. 107). Constituirse-ia um novo sujeito para ser enviado aos domínios portugueses do além-mar: o do dever, que
demonstrasse sua sujeição às normas advindas da instituição irradiadora de um conhecimento
sobre como se portar e agir como colonizador. A mesma instituição que estava dotada do
discurso oficial do colonialismo.
Projetava-se uma reorganização de toda a administração numa racionalidade baseada
na busca de uma verdade de cariz totalizador e englobador. Propunha-se a reinvenção de um
universal imperial – lembremos que anteriormente atrelado a uma visão policialesca do ultramar
– na construção de uma linguagem lógica e normatizadora do agente estatal colonial, este o
disseminador de uma maneira de ser civilizada.
Surgiriam, então, processos disciplinares que deveriam se associar à produção de
discursos de verdade sobre as colônias. Algo reiterado no trecho do prefácio do livro Raças do
Império, do professor de antropologia da Universidade do Porto Mendes Correia – que nos anos
de 1940 foi docente e diretor da ESC e presidente da SGL na década seguinte – e produziu
larga literatura sobre as populações portuguesas do ultramar:

Ora, reatando em moldes científicos a velha tradição portuguesa de
bem conhecer as populações indígenas e de se interessar pela sua
condição e capacidades, tem-se tratado ultimamente, entre nós, com
especial afinco, do estudo dessas populações e faculdades
respectivas, no duplo intuito, a um tempo afetivo e útil, de cuidar de
seu bem-estar e de as tornar colaboradoras prestimosas da tarefa de
engrandecimento e prosperidade da Nação (1943, p. 5).
O passo institucional posterior ao disciplinamento do corpo de funcionários seria,
portanto, o de criar um campo de conhecimentos colonizatórios, com o intuito de impor um
discurso próprio acerca do que se deveria administrar. Criar-se-ia uma comunidade de agentes
estatais que aceitassem como natural a diferença, mas que se capacitasse para um governo
“afetivo e útil”, que desembocasse numa vivência colonial produtiva para a Nação. Verdades
seriam fabricadas em relação às colônias, dedicadas que seriam a entender a alteridade, e
atender a eficiência do poder metropolitano. Para ajudar na análise de uma das compreensões
do que seria a diferença, citamos mais um trecho do livro Raças do Império.

Toda a gente sabe que não há homogeneidade de raça entre a
população da metrópole e das colônias e dentro, mesmo, em cada
uma destas. (...) a integridade política e moral do Império, a unidade
da Nação, corresponde a diferenças de costume, de organizações
sociais, de tendências psicológicas, de virtualidades realizadoras, com
que há de entrar em conta na administração, fomento e economia de
nossos territórios. (id., ibid.).
Incorpora-se a ideia da existência de multiplicidades de vivências coloniais, e por sua
vez, agenciamentos específicos a se usar nestas populações. Abre-se mão da exclusão como
política ultramarina; ao contrário disto, promove-se um movimento paradoxal de inclusão dos
chamados “indígenas”, pois o antropólogo da ESC fala da existência de uma heterogeneidade,
que, contudo, devesse convergir numa unidade nacional.
Apresenta-se um discurso que invoca a positividade da alteridade, aceita desde que
passasse a ser promovedora “de virtualidades realizadoras”. Adicionava-se, assim, como
parâmetro de linguagem, a modulação das ações dos colonizados, para torná-los produtivos ao
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poder colonial e capacitando-os a uma vida em nome da “integridade política e moral do
Império”.
Como afirma o pensador pós-colonialista Homi Bhabha, “(...) trata-se de um dispositivo
que desencadeia o reconhecimento e a recusa das diferenças raciais/culturais/históricas. A sua
função estratégica predominante é a criação de um espaço para ‘povos súditos’ mediante a
produção de conhecimentos, através dos quais é exercida a vigilância” (2005, p. 149). O
dispositivo colonizatório deve produzir um colonizado, a partir de agora; e para tanto, haveria
de se buscar a constituição de um colonizador.
Introduz-se a visibilidade dos povos do Império, num jogo relacional que ao mesmo
tempo afeta o colonizador, reformando-se a ambos, numa simbiose infinita, produtora
automática de regimes de verdade. Um dos resultados mais inequívocos fora a mudança na
ética com relação ao tratamento dos povos não europeus submetidos. A jaula do “Leão de
Gaza” vira uma obsolescência e uma aberração, mas não se modifica a intenção manipulativa.
Aprofunda-se sim um poder formatado pela linguagem da diferença, e por regimes de verdade
cujo objetivo principal seria de melhor governar para um mais poder estatal.
4 - Conclusão
Partindo da fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, passando pela criação de
uma Escola Colonial e indo adiante no século XX, no refinamento e expansão da organização da
colonização sob a égide de instituições e de um pensamento solidificado em vários campos do
conhecimento, constituiu-se uma realidade simbólica complexa do que seriam os povos do
ultramar, num corpo de teorias e práticas do exercício do poder.
Há que se compreender, então, que há uma influência mútua e ativa entre os experts
do além-mar e as grandes ambições políticas do Estado português, sendo que o dinamismo a
ser descrito pelo conhecimento construído sobre suas colônias, adaptou-se a demandas de
governo das populações sob uma ética civilizacional ocidental, em detrimento da manutenção
de uma maneira soberana sobre os territórios. Isto se converteu em duas proposições
educacionais, usadas ao mesmo tempo: por um lado, atendeu-se a um desejo cosmopolita por
parte do campo acadêmico colonial; por outro lado, aos planos de reforço do nacionalismo,
valorizando-se tudo que fosse entendido como sendo português.
Compreendemos por cosmopolitismo, por um lado, noções identitárias políticas caras
aos Estados Nacionais e às chamadas sociedades civilizadas europeias, exemplificadas em
autonomia. No caso de estabelecimentos educativos normatizados, conjecturas ligadas à
constituição de um sujeito universal, posto dentro de um sistema mundial de educação, onde
modelizações estandartizadas de pedagogia circulam, realocadas às realidades locais (Nóvoa,
2000b, p.138).
Com respeito ao nacionalismo, mesmo com o avanço da internacionalização de
currículos e demais ideias pedagógicas, houve um movimento do Estado português, dentro dos
tais aparelhos institucionais de controle social, de valorização de uma educação com influências
locais, inserido em desejos de inventar uma identidade única num território amplo como o
colonial, obviamente que se diferenciasse dos demais Impérios, ligados entre outras formas, à
língua, à cultura e demais conhecimentos passados pelos centros educacionais coloniais e
metropolitanos.
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6 – Notas

1
Com exceção de Macau, retomada pela China a partir de 1999. A Índia portuguesa foi
anexada pelo Estado indiano em 1961.
2
Adotaremos uma periodização mais comprida possível, que abarque desde a chegada
da Família Real portuguesa, em 1808, até o chamado golpe da maioridade de 1840.
3
Alguns exemplos: a Société de Géographie de Paris (1821), a Geographie Gesellshaft
von Berlin (1828) e a Geographical Society of London for the advancement of geographical
science (1830),
4
Trecho retirado do sítio http://www.socgeografialisboa.pt/historia. Consultado em
07/05/2012.
5
Indicam-se pensadores iberistas como, por exemplo, Teófilo Braga, Eça de Quierós e
Oliveira Martins, entre outros.
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Introdução
Recentes pesquisas no campo da História da Educação tem se debruçado sobre a presença das instituições escolares protestantes no cenário educacional brasileiro. Parece consenso
afirmar que as escolas protestantes de origem norte-americanas, com seu modelo de organização escolar e com a circulação de novos métodos de ensino, contribuíram diretamente para a
expansão da ideologia liberal e para a penetração de uma cultura que viria a instalar no âmbito
escolar novas normas e práticas no sentido descrito por Dominique Julia (2001). Os primeiros
protestantes de origem missionária que aqui chegaram dividiram-se estrategicamente entre os
principais núcleos republicanos paulistas. Segundo Vieira (2011, p. 276), estes missionários protestantes tinham como estratégia suprir as necessidades espirituais e educacionais dos imigrantes de fala inglesa e penetrar na cultura brasileira como modo de transmitir os ideais de uma
civilização cristã, nos moldes americanos. Dessas instituições protestantes que se estabeleceram no Brasil no último quarto do século XIX interessa-nos a vertente protestante metodista
representada pelo Colégio Piracicabano.
A história da educação metodista no Brasil inicia-se com a chegada dos primeiros imigrantes norte-americanos, para Santa Barbara do Oeste, no interior paulista, na segunda metade do século XIX. Após um curto processo histórico que envolveu a participação de figuras tais
como a dos irmãos Manoel e Prudente de Moraes Barros, eminentes advogados que exerciam
grande influência na região, em torno da necessidade da criação de uma escola norteamericana em Piracicaba, foi fundado em 1881, com apenas uma aluna, o Colégio Piracicabano
(Cf. VIEIRA, 2011). Após a criação dessa primeira instituição escolar, muitas outras se sucederam, com um nível de ensino que aos olhos e às pretensões dos idealistas liberais e republicanos viriam fornecer o respaldo ideológico que viam na educação os pressupostos necessários
para a implantação e preservação de seus objetivos. Um modelo educacional que pudesse, ao
mesmo tempo, revelar as fragilidades do sistema imperial e manter coesa a sociedade em torno
dos ideais republicanos civilizatórios.
De acordo com Hilsdorf (2002, p. 93), uma das primeiras pesquisadoras a se debruçar
sobre esta temática, pode-se dizer que hoje já existe um razoável conhecimento acumulado
nesse campo de investigação, contudo ainda existem espaços para outros olhares que tragam
novas contribuições para a confirmação de sua relevância no contexto educacional brasileiro.
Um exemplo é a pouca investigação sobre a proposta pedagógica do Colégio Piracicabano no
período extensivo a Primeira República. Esta constatação tem ficado evidenciada com a atuação
do Grupo de Pesquisa Educação e Protestantismo, em especial com a linha de pesquisa História
e Memória das Instituições Escolares Protestantes no Brasil, desenvolvida no Programa de Pós
Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, e que tem direcionado suas investigações para a história do Colégio Piracicabano no período da Primeira República. O trabalho inicial do grupo tem revelado o fato de que há uma grande quantidade de fontes
documentais, arquivadas na própria instituição e que ainda necessitam de um maior rigor investigativo. O grupo tem observado que as pesquisas neste campo temático concentram-se, em
sua grande maioria, na história da fundação das escolas metodistas e seu relacionamento com
as elites republicanas, dando pouca atenção propriamente para a análise dos processos pedagógicos postos em circulação. A disponibilidade e quantidade de materiais têm motivado os
pesquisadores deste grupo a investigarem temas diversificados da história do Colégio Piracicabano dentro do contexto da história das instituições escolares a partir da abordagem teóricometodológica da História Cultural, na perspectiva de construção de um processo histórico que
confira identidade à instituição educativa analisada, fugindo das abordagens meramente descritivas e dos registros oficiais proporcionadas pela acumulação e justaposição de informações,
que tende, muitas vezes, ao exagero das descrições apologéticas (Cf. MAGALHÃES, 1999).
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Constitui-se, portanto, intenção e objetivo da presente pesquisa investigar e descrever
as propostas pedagógicas do Colégio Piracicabano nas três primeiras décadas da República,
divulgadas nos prospectos institucionais e os efeitos culturais numa sociedade fortemente marcada por processos tradicionais de organização social. Por isso, buscou-se detectar elementos
nestes prospectos que descrevam a forma como é apresentado o Colégio a sociedade, a organização do ensino, o conjunto de disciplinas, o calendário escolar, a rotina e horários das atividades curriculares e extracurriculares, bem como os sistemas de internato e externato.
A presente comunicação pretende divulgar parte dos resultados obtidos no âmbito de
desenvolvimento de uma pesquisa maior, especificamente no que se refere à cultura escolar
expressa nos anúncios dos prospectos do Colégio Piracicabano, entre os anos de 1910 a 1930.
Assim a escolha do recorte temporal para esta comunicação foi estabelecida levando-se em
consideração a questão do pertencimento desta investigação ao relatório final do projeto de
pesquisa Entre a memória e arquivo:Colégio Piracicabano- 1881-19351; em segundo lugar, pelo
fato de que o tema sugerido e o período proposto circunscrevem-se numa quantidade razoável
de informações disponíveis, em estado de boa conservação, em acervos, bibliotecas e museus
da própria instituição ainda não totalmente investigadas. No intuito de compreender o processo
de evolução da proposta pedagógica foram escolhidos três prospectos que identificam momentos históricos diferentes, a saber, 1913, 1921 e 1930 e, portanto, expressam o pensamento de
três períodos dentro da Primeira República. Serão utilizadas ainda outras fontes documentais,
tais como as propagandas divulgadas nos jornais da época tratada. Esta escolha foi motivada
para representar décadas diferentes dentro dos movimentos de entusiasmo e otimismo pedagógico, mas também porque os prospectos que representam estes anos continham maior quantidade de informações a serem coletadas e analisadas.
O arcabouço teórico-metodológico desta investigação segue o proposto pelo projeto de
pesquisa maior e se utiliza principalmente das contribuições dos estudos de Roger Chartier sobre os conceitos do papel das práticas e das representações; de Dominique Julia sobre o conceito de cultura escolar; das reflexões de António Nóvoa e Justino Magalhães sobre o campo de
pesquisa das instituições escolares, dentre outros autores e conceitos capazes de dar suporte a
construção desta investigação.
Interessa-nos aqui fazer um recorte delimitado, que possibilite pôr em cena as propostas pedagógicas do Colégio Piracicabano, elaboradas por seus profissionais, numa época em
que as exigências de universalização do ensino primário colocavam em pauta a necessidade de
configuração de uma organização pedagógica racional e republicana. Para tanto, a partir da
análise dos prospectos de divulgação, busca-se compreender as estratégias ligadas à difusão
dos saberes pedagógicos como dispositivos de conformação das práticas escolares. Na análise
dessas fontes, procura-se indagar acerca dos propósitos que perpassam as propostas pedagógicas, das representações em relação à escola e seus agentes e, ainda, da articulação entre as
pautas de ensino e os objetivos de modernização pedagógica em voga no período.
A investigação aqui proposta preocupou-se em observar os elementos indicativos nos
prospectos e anúncios que diferenciavam as práticas pedagógicas proposta por esta instituição
em relação a outras práticas estabelecidas, bem como a capacidade do Colégio Piracicabano
criar uma atenção sobre suas práticas e representações e sobre a situação da própria educação
escolar em Piracicaba. O resultado final deste trabalho será melhor evidenciado no cruzamento
das diversas informações que estão sendo analisadas no conjunto da pesquisa maior. Aqui são
apresentados apenas os resultados parciais da análise dos Prospectos do Colégio Piracicabano
para os anos de 1913, 1921 e 1930.
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Proposta pedagógica nos prospectos de divulgação do Colégio Piracicabano
O Colégio Piracicabano foi fundado em 1881, pela missionária norte-americana Martha
Hite Watts, com a ajuda de políticos de prestígio do partido republicano e tinha como “missão”
principal proporcionar ao sexo feminino uma educação inovadora e liberal para os padrões da
época (cf. VIEIRA, 2011).
Estas mulheres conceberam a estupenda idéia de elevar o sexo
feminino proporcionando á mulher uma educação liberal que a salve da ignorância, das superstições, e do estado de servidão, de
que Ella, em muitos paizes, soffre, preparando-a, ao mesmo tempo, a ganhar sua vida independentemente, a dirigir bem a sua própria família, a agir, e a cumprir intelligentemente a sua missão
n’esta vida, e a preparar-se para a vida de alem. (PROSPECTOS,
1913, p. 03)
Poucas escolas no final do século XIX estavam destinadas a formação da mulher e em
geral as que existiam eram dirigidas a uma formação diferenciada daquelas destinadas à educação dos meninos. Em geral a educação destinada a mulher incluía o aprendizado do piano, da
língua francesa, habilidades com a agulha e conhecimentos culinários, em geral aperfeiçoados
pela presença de preceptores geralmente estrangeiros. Extremamente dependentes da figura
masculina, as mulheres, em geral, viviam circunscritas a atividades sociais bastante restritas
(MESQUITA, 2002). Em carta enviada a Woman’s Missionary society da Igreja Metodista do Sul
dos Estados Unidos, assim Watts relatou a situação da mulher neste período: “As mulheres aí
na América clamam pelo direito de voto, mas aqui a necessidade é de liberdade” (MESQUITA,
2001, p. 57).
A primeira professora a ser contratada foi Jeanne Marie Rennotte (1842-1952). De origem belga e com formação acadêmica na França veio a ser por alguns anos a mão direita de
Watts. “Ambas participaram de alianças políticas, afrontaram padrões pedagógicos e sóciais.
Rennotte foi a face pública dessa ousadia, escrevendo no maior jornal da cidade, lutando para
que as mulheres fossem vistas além de simples máquinas de reprodução” (ELIAS, 2006, p. 19).
Enquanto Watts se preocupava com as questões administrativas, Rennotte dedicava-se integralmente à elaboração e defesa dos princípios educacionais que alicerçavam o Colégio, de
acordo com as concepções educacionais inovadoras em relação à educação feminina (VIEIRA,
2011), auxiliando-a na elaboração e implantação da pedagogia desenvolvida no Colégio Piracicabano. Devido a esta preocupação com a mulher, o Colégio tornou-se referência em São Paulo
para a educação feminina. O jornal local A Gazeta de Piracicaba estampava no dia 21 de janeiro
de 1883 a seguinte notícia:
N’este estabelecimento de instrucção primária e secundária recebe-se
meninas como internas e externas. A diretora pede aos senhores Paes
de família o obsequio de dirigirem-se ao Collegio para ter as necessárias informações relativamente ás horas de trabalho e á divisão das
matérias alli ensinadas:
Portugues, Francez, Latim, Ingles e Allemão, Arithmetica, Álgebra,
Geometria, Astromonia, Cosmographia, Geographia, História Universal, História Pátria, História Sagrada, Litteratura, Sciencias Naturaes,
Desenho, Música, trabalhos de agulha...
Dois anos após sua fundação o Colégio Piracicabano instituiu uma associação composta
de mulheres, alunas e professoras, denominada “Sociedade Litteraria Piracicabana”. Com o objetivo de obter “a luz através dos livros”, realizava saraus literários contando sempre com presença de grande público. O redator da Gazeta elogiou a iniciativa inédita na cidade com as
seguintes palavras:
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(...) cousa nunca vista nesta cidade. Existe no Collegio Piracicabano
uma associação, denominada – “Sociedade Litterária Piracicabana” e
composta de alumnas do mesmo collegio, d’entre as quaes foram eleitas a vice-presidente, a secretária, a bibliothecaria, e a tesoureira.
Nunca homens exerceram taes cargos nesta terra; pois há agora, e
exercidos por meninas, cônscias da importância delle, e revestidas de
toda a gravidade. (GAZETA DE PIRACICABA, 29/ abr/1883, p. 2)
Os primeiros anos demonstraram, de maneira inequívoca, que o Colégio Piracicabano
trazia pioneirismo em sua forma de ensinar e que iria conquistar, pouco a pouco, a própria comunidade piracicabana e região, apesar dos olhares suspeitos, por se tratar de uma iniciativa
não-católica (ELIAS, 2001, p. 60).
O primeiro prospecto a ser analisado foi o ano de 1913. As propagandas e divulgação
do elenco das disciplinas, antes deste período, só estão disponíveis basicamente na imprensa
local e em alguns poucos periódicos da região. Há registro de material de propaganda em jornais da corte que ainda estão em processo de levantamento de dados e análise.
No prospecto de 1913, livreto com 23 páginas didaticamente elaborado, vemos que o
ensino era dividido por semestre, com duração de 5 meses e alguns dias. O pagamento deveria
ser antecipado no semestre, sem desconto por ausência ou férias. Com relação ao calendário
escolar, verifica-se que o ano escolar se inicia na primeira quinta-feira de fevereiro e termina na
última terça de Novembro (p. 16). A matrícula para novos alunos era aberta 15 dias de antecedência do semestre. No entanto, no mesmo livreto, pode-se analisar também que era reconhecido a todos um período de descanso, férias “períodos de descanso são tão importantes para o
desenvolvimento intellectual e physico como os meses de trabalho” (p.16).
Neste período o colégio já era dividido por regime de internato destinado a meninas e a
maior parte das professoras e de externato para os meninos. O sistema utilizado era a coeducação.
A partir da análise deste prospecto é possível verificar o sistema de organização do Colégio Piracicabano: o Kindergarten que recebia crianças de três a seis anos de idade encontrava-se sob os cuidados de uma moça brasileira, formada no Methodist Training School,
Nashville, Tenn., EUA e ensinava “exercícios próprios de accordo com os mais recentes methodos americanos e europeus, tendo em vista o desenvolvimento de todas as faculdades, de modo a preparar bem o espírito da alumna para as classes superiores”; o Curso Primário tinha
duração de três anos e recebiam “alumnos de sete anos para cima e servindo-se do methodo
intuitivo ensinava-se as bases das matérias do curso regular”, lá o aluno fazia suas próprias
investigações enquanto o professor simplesmente o guiava, “ensinando-lhe os termos correctos
para exprimir as ideas por si mesmos adquiridas”; o Curso Secundário, com duração de quatro
anos, tinha como objetivo a preparação para a “matrícula nas escolas superiores do governo e
nas academias”; em seguida as alunas frequentavam um Curso de Ciências Domésticas com
duração de um ano que objetivava “estudar o melhor methodo de preperar (sic) comida, de
tratar de doentes, de cuidar na saúde da família, e conservar sua casa em ordem”; para os meninos havia o Curso Comercial destinado às atividades da vida mercantil; o Curso Superior ou
Normal, realizado em três anos, tinha a função de preparar a mulher para o magistério, encarado como uma “sagrada vocação”. Este curso era dividido em três classes: “scientifico e litterario”, “psychologia” e “pedagogia”, com ênfase dada as duas últimas disciplinas pois eram
consideradas indispensáveis para a formação intelectual e moral daquelas que pretendiam ensinar. Havia ainda um valor muito grande dado a Música: “desde as primeiras lições apprendem
as alumnas a analyse e a synthese, afim de tocarem com expressão, pela nítida comprenhensão da musica, em vez de produzirem simples notas mechanicamente” (cf. PROSTECTO, 1913,
p. 6-11).
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O prospecto de 1921 cumpre muito mais a função de um material publicitário e comemorativo do que propriamente de divulgação de seu programa de estudos. Elaborado em estilo
elegante e vistoso, demonstra uma intenção didática e estética. Traz em 27 páginas uma seleção de belas fotos do Colégio Piracicabano que buscam produzir representações de um modelo
de escola que, de acordo com Chartier, tende a “conquistar a adesão de quem olha e, mais ou
melhor do que o texto ao qual está associada, produzir persuasão e crença (1998, p. 16). Destaque para imagens da cidade de Piracicaba2, considerada uma das mais belas cidades de São
Paulo, com um grande número de estabelecimentos de educação intelectual e moral e excelente clima constante e ameno “e do pondo de vista da Hygiene uma das mais salubres cidades do
interior paulista”. São retratadas as instalações internas do Colégio com flagrante para um grupo de alunas concentradas na biblioteca debruçadas sobre seus afazeres acadêmicos; a sala de
pinturas com meninas compenetradas na busca de inspiração, com destaque para as obras pintadas expostas nas paredes; a sala de social em que apresentam meninas sentadas em duplas
ou sozinhas lendo, tocando piano, costurando, jogando ou simplesmente observando; o pátio
externo com alunas recreando-se em atividades lúdicas e descontraídas; e, páginas com retratos de ex-diretoras e grupos de alunas e ex-alunas formadas. As fotos não trazem a figura de
meninos, somente de alguns professores ao lado de outras professoras ou em situação de aula;
as meninas aparecem de jalecos brancos e todas as fotos trazem cenas cuidadosamente montadas por um hábil fotógrafo. As fotos trazem legendas indicativas e ocupam um espaço significativo na apresentação gráfica e dos poucos anúncios destaca-se o intitulado
“Desenvolvimento”.
Acompanhando o grande desenvolvimento da instrucção publica no
Brazil e os passos largos da instrucção da mulher em outros paizes,
durante estes últimos annos, o Piracicabano tem sempre augmentado
o seu programma de estudos e seus edifícios. O seu programma o
colloca entre os melhores collegios de qualquer paiz. Possuimos edifícios próprios, construídos especialmente para internatos, externatos,
aulas e laboratórios, installados segundo as regras da moderna sciencia sanitária, em terreno espaçoso, offerece para a saúde, para o desenvolvimento physico, e para o conforto dos estudantes solidas
garantias em condições excepcionais. (PROSPECTO, 1921, p. 8)
Chama-nos a atenção para a consolidação de um espaço caracterizado por uma moral
rígida neste período, perceptível na iconografia apresentada, que demonstra a influenciada dos
costumes norte americanos, cada vez mais introjetados na cultura escolar. Em 1914, foi criada
a Legião da Honra, uma espécie de sociedade direcionada a “trabalhar para o levantamento da
moral das alumnas e auxiliar umas as outras e procurar desenvolver nas mesmas caracteres
firme e elevados” (LIVRO DE ATAS apud. ELIAS, 2001, p. 86). Apesar de Elias ter encontrado a
última Ata datada de 1919, o prospecto de 1921 traz uma fotografia com 18 alunas da Legião
de Honra perfiladas, o que pode demonstrar que neste período a Legião ainda estava ativa.
Segundo Elias “a última ata registrada é de 1919, ano em que, no mês de agosto, a entidade
excluía a aluna Odila Pires de Campos pelas ‘provas que tinha contra o seu caráter’” (ELIAS,
2001, p. 87).
Os cursos regulares apresentados neste prospecto ganham apenas uma página de informações sucintas. Nela são descritos os curso da seguinte forma: “o Kindergarten de dois
annos; o primário, de quatro annos; o gymnasial, de seis annos; o College Course, de seis annos; o Cruso de Música rege-se por um programma de conservatório. A escola de artes é das
melhores” (PROSPECTO, 1921, p. 18).
O prospecto de 1930 contrasta-se aos dois outros analisados. Com somente cinco páginas e sem recurso iconográficos, a não ser sua capa em que aparecia a fotografia do prédio
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principal do Colégio, o restante divide-se objetivamente em: informações sobre o ano letivo;
cursos; Gymnasio que informa que seu programa é o mesmo do “Collegio Pedro II”; disposições gerais; enxoval; regulamento interno; e tabela de preços. Na analise do prospecto de
1930, pode-se perceber que o Colégio Piracicabano ainda continuava com os sistemas de internato e externato, no entanto, o internato ainda era destinado apenas para mulheres, já o externato apresenta-se para ambos os sexos. E os cursos eram divididos em duas secções: O
Collegio (Primário e Secundário em 11 anos que habilita ao magistério primário nos colégios
congêneres, detalhe para as alunas do secundário que deveriam fazer o curso de Economia
Doméstica – 5 anos) e Gymanasio (escolas superiores ). O Gymnasio Piracicabano era um curso
oficializado com direito a bancas examinadoras, nomeadas pelo Departamento Nacional de Ensino – fiscalizado pelo Governo Federal. (1930, p. 3).
A organização de ensino em 1930 também era dividida por semestre, tendo estes a duração de 18 semanas. O pagamento poderia ser feito por semestre ou em quatro prestações,
no entanto o mesmo deveria ser antecipado, sem desconto por ausência ou férias.
Ainda em sua organização de ensino, havia emissão de boletins ao fim de cada período.
Neste período já não havia mais a adoção de uniformes era informado que “o padrão do Collegio é um vestuário simples, de bom gosto e apropriado a vida collegial” (p. 4). E ainda completa, todavia “todos os internos deveriam trazer 2 colchas brancas, 2 cobertores de lã, 6 lençoes,
4 fronhas, 1 travesseiro, toalha de rosto e de banho, 4 guardanapos e 1 guarda-chuva” (p. 4).
Com relação ao calendário escolar verifica-se que:
(...) o anno letivo do Gymnasio e do Collegio começava na última
quinta-feira de fevereiro e divide-se em dois semestres de 18 semanas cada um, o primeiro semestre começando em 27 de Fevereiro e terminando dia 18 de Julho; o segundo começando dia 5 de
julho e terminando dia 26 de Novembro (PROSPECTO, 1930, p.02).
A partir da investigação sobre os aspectos da cultura material escolar do Colégio Piracicabano visíveis nos prospectos, pode-se notar que neste período a educação do corpo, já estava presente em sua organização do ensino e no sistema de internato com destaque para as
atividades físicas.
A gymnastica no Brasil passou por diversos períodos que, por sua vez, possuíam diversas concepções relacionadas à função da própria educação do corpo, da necessidade, da maneira de trabalhar e ver o corpo. Todavia, nesta pesquisa pode-se reconhecer, por meio da
análise dos prospectos e da data dos mesmos, a predominância da tendência Higienista. Concepção particularmente forte nos anos finais do Império e no período da Primeira República
(1889-1930), que se preocupa em instituir as atividades físicas como agente de saneamento
público, agindo como protagonista num projeto de assepsia social, tendo um papel fundamental
na formação de homens e mulheres sadios, fortes, dispostos à ação. Esta concepção é bem
presente nos prospectos analisados, quer no de 1913, com farta documentação escrita onde se
apresentam traços significativos desta abordagem ao reconhecer que “os períodos de descanso
são tão importantes para o desenvolvimento intellectual e physico como os meses de trabalho
(PROSPECTO, 1913, p. 16); quer no prospecto de 1921 ilustrado com imagens representativas
as atividades de descanso, lúdicas, recreativas e artísticas, em que é apresentada a estrutura
física do Colégio Piracicabano com,
edifícios próprios, construídos especialmente para internato, externato, aulas e laboratorios, installados segundo as regras da moderna
sciencia sanitária, em terreno espaçoso, offerece para saúde, para o
desenvolvimento physico, e para o conforto dos estudantes solidas
garantias de condições excepicionaes (PROSPECTO, 1921, p.8)
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Neste ambiente, considerado uma extensão do ambiente familiar, cada membro sabia das suas
obrigações e as cumpria com delicadeza e cuidado, onde “... cultivam-se ideaes de conforto, de
hygiene, de amor ao bello nos arranjos de casa e no preparo das refeições” (1921, p.14); quer
no prospecto de 1930, com destaque para o cuidado com a alimentação caseira enviada às alunas, uma vez que os comestíveis recebidos eram considerados “prejudiciais á saúde das
alumnas” (PROSPECTO, 1930, p. 4), demonstrando que o cuidado com o corpo passava também pelo bom funcionamento do organismo.
Afim de cuidar da saude da família collegial, exige-se que todo o
pessoal do internato, tanto professores quanto alumnas, sujeitemse a exames médicos annual e a vaccinações. Aquellas que não tenham dispensa do médico são obrigadas a tomar parte dos exercícios gymnasticos e nos jogos e passeios ao ar livre. (1930, p. 4).
Taborda Oliveira (2007, p. 277) entende que,
esse conjunto de prescrições referia constantemente aos processos
orgânicos de resposta aos estímulos da escola, com os devidos cuidados com o descanso e o relaxamento dos alunos, e a presença dessas
preocupações nos programas de formação de professores parece
atestar as preocupações com o incremento da escolarização primária.
Os exercícios físicos, a ginástica, o desporto, os jogos recreativos, etc. deveriam disciplinar os hábitos das pessoas no sentido de levá-las a se afastarem de práticas capazes de provocar a deterioração da saúde e da moral, o que comprometeria a vida coletiva. Assim, a
perspectiva da Educação Física Higienista vislumbrou a possibilidade e a necessidade de resolver o problema da saúde pública pela educação. "O envolvimento dos higienistas com a educação escolar se deu, portanto, dentro de compreensão desta como sendo uma extensão da
educação familiar" (CASTELLANI, 1991, p. 45).
Para Marinho (1953) a Educação Física Higienista propunha uma ênfase na saúde, cabendo no papel da educação física a formação de indivíduos fortes, saudáveis e propensos à
aderência a atividades boas em detrimento de maus hábitos. Tinha por finalidade “[...] proporcionar aos alunos o desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito, formando o homem
físico e moralmente sadio alegre e resoluto”. (MARINHO, 1953, p. 177.)
Defendendo a tese de que a “higiene do corpo e a higiene da alma são inseparáveis”,
Rui Barbosa vai encontrar nas atividades físicas a disciplina escolar capaz de satisfazer o apetite
infantil pelo movimento:
A primeira necessidade experimentada, na infância do individuo e na
humanidade, é a da mais plena satisfação da vida física. A par das
funções nutritivas, o apetite do movimento, a mais invencível tendência à atividade corpórea, domina o homem nesse período da vida. Daí
a importância da ginástica, da musica, do canto no programa escolar.
Atividade inteligentemente regulada, metodizada, fecundada pelo
exercício geral e harmônico dos órgãos do movimento e do aparelho
vocal; eis o primeiro dever da escola para com a infância, a homenagem mais elementar rendida aos direitos da natureza na constituição
normal do homem (LOURENÇO FILHO, 1954, p. 110).
Algumas conclusões provisórias
A análise dos Prospectos de divulgação tomados como objeto de investigação da história e memória das práticas educativas do Colégio Piracicabano, apresenta-se hoje como um rico
dispositivo de informação para o estudo dos modelos e práticas escolares postas em circulação
no final do século XIX, por um colégio americano de tradição protestante num contexto cultural
adverso. O cruzamento com outras fontes deixam entrever as características de sua cultura
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escolar, dos modelos pedagógicos selecionados, dos aspectos da cultura material que pouco a
pouco vão se revelando e dando sentido a singularidade própria da instituição pesquisada. A
análise dos prospectos tem revelado novas possibilidades de leitura da cultura escolar e conduzido à compreensão dos processos que deram origem à sua formação e desenvolvimento num
processo de interação com um contexto historicamente determinado. A História da Educação no
Brasil ainda carece de um estudo aprofundado que parta das práticas educativas dessas instituições escolares protestantes, que aqui chegaram nas últimas décadas do século XIX, como
lugar privilegiado para a compreensão de sua importância no cenário educacional brasileiro.
Fontes
Prospecto do Colégio Piracicabano para o ano de 1913
Prospecto do Colégio Piracicabano para o ano de 1921
Prospecto do Colégio Piracicabano para o ano de 1930
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Nas fotos são apresentados: o largo do jardim, o parque Barão de Rezende, a Escola Agrícola Luiz de
Queiroz, o Jardim Público, o Largo do Theatro, o Salto do Piracicaba-Mirim, o Prédio do Colégio Piracicabano.
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Introdução
O estudo que aqui se apresenta tem como objetivo fundamental dar a conhecer uma
instituição educativa de Braga da segunda metade do séc. XIX que, através de um peculiar modelo educativo, se dedicou à regeneração de jovens e mulheres.
Fundada como Casa d’Abrigo, passou em 1874, com a aprovação dos primeiros estatutos, a designar-se por Colégio de Regeneração. Em 1969, na celebração do centenário, tomou o
nome de Instituto Monsenhor Airosa (IMA), em homenagem ao Fundador. A instituição conta
hoje 142 anos de atividade constante e ininterrupta.
Este estudo confina-se ao período de 1869 a 1931, correspondente ao tempo de vigência do Fundador. A temática está a ser alvo de um aprofundado estudo, que estou a desenvolver, no âmbito da minha tese de doutoramento no Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa.
O valor e importância desta instituição podem ser, de alguma forma, avaliados pelo impacto e repercussão que tiveram na sociedade de então, assim como em diversos fóruns, a nível nacional e internacional. Por isso aqui se deixam testemunhos significativos dos milhares de
visitantes e benfeitores que passaram pela instituição, bem como o apoio institucional que mereceu dos poderes políticos da região e do poder central. A validação do seu modelo pedagógico foi, de certo modo, obtida através da apresentação no Congresso Internacional de Madrid de
1892 pela mão de Bernardino Machado.
Este trabalho desenvolve-se em torno de três vértices: a instituição, o projeto educativo, o pedagogo. O estudo centra-se na construção dos destinos históricos de uma obra: o homem, a instituição e as circunstâncias (sociais, culturais, económicas e políticas).
As fontes manuscritas e impressas utilizadas reportam-se, fundamentalmente, ao fundo
arquivístico da Instituição, que recentemente organizei, tais como: Livros de Atas, Registos de
Entrada, Livros de Visitantes e Benfeitores, Relatórios, Registos de Imprensa, Cadernos de notas e apontamentos do P. Airosa, Correspondência, Documentos dispersos, etc.

1. Fundação da Casa d’Abrigo/Colégio de Regeneração
Esta instituição foi fundada em 18 de Agosto de 1859 pelo P. João Ferreira Airosa para
dar resposta a problemas sociais do seu tempo, destinando-se à recuperação e regeneração de
mulheres provenientes da prostituição e de outros comportamentos desviantes.
O que está na génese da fundação desta Casa? Que causas próximas terão movido o
Padre Airosa dar esse passo? Em que contexto surge esta nova instituição? De que meios dispunha o fundador? Que estratégias tinha em mente?
Estas são algumas das muitas questões que se nos colocam na abordagem desta instituição com 142 anos de existência e com um historial assinalável.
As fontes primárias são abundantes porque o Fundador tinha o sentido da história. Foi,
certamente, esse apurado sentido que o levou a arquivar os inúmeros exemplares da imprensa
da época, os relatórios, memórias e textos que escreveu e publicou para, como hoje diríamos,
memória futura. Além disso, tinha uma escrituração exemplar com livros de atas, admissões e
tesouraria, cadernos e notas dispersas que, apesar das vicissitudes do tempo, conseguiram
chegar até nós em razoável estado de conservação.
Depois de cinco anos em regime experimental e dirigida através de um regulamento interno, a direção decidiu, em 1874, dotar a obra de estatutos que a definiam como uma instituição juridicamente reconhecida pelo poder civil e religioso e dar-lhe uma nova denominação –
Colégio de Regeneração.
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Os Estatutos estão estruturados em 29 artigos e neles se estabelecem a nova denominação, as padroeiras, a finalidade, a estrutura organizativa e os órgãos de administração.
O artigo 2.º define, muito claramente, que «o fim da Collegio é retrahir do caminho da

perdição e rehabilitar religiosa e civilmente as pessoas do sexo feminino extraviadas e sem
meios de subsistencia».
A grande maioria do articulado incide sobre a estrutura organizativa. Assim, a administração é da responsabilidade de um órgão colegial, eleito trienalmente em assembleia-geral, de
entre as benfeitoras residentes na cidade de Braga. Ao longo do articulado estão explanadas a
composição da direção e as suas competências; a competência do Padre Diretor assim como da
Regente e da Mestra; critérios de admissão e normas para a reintegração social. Aí se refere,
também, a necessidade da elaboração de regulamentos adequados ao bom funcionamento da
Casa.

2. Instalações
A instituição foi de início instalada numa casa gratuitamente cedida por uma benfeitora
e nela ingressaram cinco mulheres, em regime de internato.
Depressa, porém, se tornou pequena, devido ao crescente de solicitações. E até à sua
instalação definitiva ocupou ainda, sucessivamente, mais duas casas, a última das quais – a
Casa de Avelar de Baixo – ficava junto do edifício do Convento da Conceição que dele ficava
separada, a sul, apenas por uma estreita cangosta denominada Cangosta de Urjais, hoje desaparecida.
Na tomada de posse da primeira direção, já com estatutos em vigor, a Viscondessa da
Torre, em face dos «pedidos d’admissão [que] vinham constantemente de todas as partes do
paiz»1, alertou para a necessidade de novas instalações.
Em 1879 a Direção, com o apoio e influência do Governador Civil, propôs ao Governo a
cedência de uma parte do referido Convento já que, nessa altura, apenas lá vivia uma religiosa.
O pedido foi prontamente despachado e com a promessa de que todo o edifício seria cedido ao
Colégio de Regeneração, após a morte da última religiosa, o que efetivamente aconteceu em
1883.
A partir daí, com a posse definitiva, foi necessário cuidar do estado ruinoso da casa,
mas a Direção debatia-se com problemas de ordem jurídica que só se resolveram com a publicação da lei de 1884 que lhe deu a posse plena do edifício.
A reconstrução, adequada aos novos fins pedagógicos, requeria avultados financiamentos que a instituição não possuía. As grandes obras foram custeadas por verbas concedidas pelo governo, pelo governador civil, pelos benfeitores (subscrições, donativos e legados) e através
da receita de saraus recreativos. E de um casarão em ruínas foi construído um edifício adequado às novas finalidades.
Os apoios, de facto, chegaram de todos os lados. O P. Airosa, num dos seus cadernos
de “Apontamentos”, ao descrever a forma como todos colaboraram ativamente nesta obra para
«tão justo fim», deixa esta nota impressionante: «Os ricos offertaram dinheiro, os proprietarios

ruraes traziam madeiras, cal, telha, etc., e os que não tinham para dar offereciam o seu trabalho, carro e bois para conduzir os materiais».
Na reunião de direção de 27 de Fevereiro de 1884 regista-se uma nota de agradecimento «à Condessa de Azevedo e aos parochos de Atiães e Freiriz [Vila Verde] pelos 30 carros
de pinheiros que conseguiram dos seus freguezes»2. Os carretos para as obras foram feitos ao
domingo, com permissão do Arcebispo Primaz.
No Brasil fazem-se várias subscrições, cujos donativos são devidamente registados, e
são frequentes os legados de vária ordem (com encargos de ordem espiritual e/ou temporal)
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instituídos em nome do Colégio. A direção, por sua vez, resolve promover saraus recreativos
com música, bazar e sorteios e o dramaturgo local, Manuel Inácio da Silva, compõe um drama,
moralizador e edificante, para ser representado e com isso angariar fundos.
O traçado do atual corpo principal do edifício é do Eng. Joaquim Eduardo Meneses, enquanto o alçado do frontão se deve ao risco de Augusto Stamm, professor da Escola Industrial
de Braga que também foi o responsável pela nova fachada do edifício dos Órfãos de S. Caetano3. O lambrim do átrio de entrada é composto por vários conjuntos de azulejos, de diferentes
motivos, do séc. XVII, do antigo Convento da Conceição que outrora guarneceram os claustros
e outras dependências, possivelmente da primitiva igreja. A pequena mas elucidativa mostra
permite «reconstituir o que teria sido um dos mais belos padrões para tapetes, sem dúvida úni-

co e concebido propositadamente para este convento (…) que julgamos de fabricação de Gaia,
de época vizinha de 1660»4.
As obras prolongam-se por mais de duas décadas. Depois da reconstrução da fachada
que ladeia o novo frontão, do lado nascente, as atenções voltaram-se para os restantes espaços interiores.

3. As colegiais
É em torno delas que tudo faz sentido. Elas são a razão de ser da instituição. Quem
são? Quantas são? Donde vieram?
Não é difícil dizer quantas são e donde vieram porque há registos bem conservados. Difícil é dizer quem são. E por mais dados que possamos obter ficará sempre muito mais por conhecer. Talvez um estudo multidisciplinar nas áreas da psicologia social, psiquiatria, assistência
social, sociologia e medicina pudesse trazer uma nova luz sobre esta complexa temática.
Pelas fontes impressas e manuscritas existentes no Arquivo da Instituição (ABIMA)5 é,
todavia, possível apurar o número de entradas, como pode ver-se no quadro abaixo.
ADMISSÕES
Período
19.08.1869 – 25.09.1931
19.08.1869 – 19.08.1969
19.08.1869 – 19.08.1999

N.º de entradas
1.298
2.120
4.504

A observação deste quadro permite inferir que, ao longo dos primeiros 100 anos de
existência (1869-1969), o Colégio recebeu, em média, 21/22 novas candidatas por ano. Estas
raparigas e mulheres provinham do país (de todos os distritos do Continente, da Madeira e dos
Açores) e do estrangeiro (países lusófonos de África, Espanha, França, Luxemburgo e Brasil).
Em contrapartida, nos últimos 30 anos (1969-1999), a média de admissão subiu para cerca de
79 candidatas/ano. Mas, como noutro momento se demonstrará, entretanto tinha sido alterado
o estatuto desta Instituição.
A resposta mais difícil e, porventura, mais complexa está em saber que tipo de pessoas
eram essas que por si ou por outrem (familiar ou protetor) solicitavam o ingresso na instituição.
Não cabem todas, de facto, na mesma tipologia. Por outro lado, há um certo pudor e respeito
pelas pessoas que nos impedem de entrar e esquadrinhar a sua vida mais íntima. Importa mais
conhecer o processo de recuperação e de reconstrução de personalidades para enfrentar uma
nova vida do que pesquisar o seu passado. Esta era, de resto, a pedagogia positiva do P. Airosa
bem explícita em alguns parágrafos do Regulamento que proibia falar do seu passado e consi-
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derava falta grave e crime gravíssimo, de que seriam castigadas, o lançar à cara as faltas da
vida passada6.
Em todo o caso, poderemos dizer que o universo destas internas, no período em referência, era constituído por mulheres de maior idade ou jovens, solteiras e algumas casadas,
com comportamentos desviantes que aqui chegaram pelo seu próprio pé ou encaminhadas por
um familiar ou pessoa amiga, ou ainda pela autoridade policial ou sanitária, em algumas situações extremas. Num registo fixado em 1902, o P. João Airosa escreve que a média de idade das
120 existentes no Colégio, na ocasião da sua entrada na casa, era de 19 anos.
Havia dois tipos de internas: gratuitas e pensionistas. Do processo de admissão constavam as seguintes condições: requerimento; autorização da direção; não ser completamente
inocente; entrar por vontade própria e com espírito de conversão; sendo menor ou casada, deveria apresentar o consentimento dos pais, tutor ou marido, feito na presença de duas testemunhas e reconhecido por um tabelião; não ter sido expulsa de outro estabelecimento
congénere; atestado médico; não estar grávida nem ter doença contagiosa ou vergonhosa; não
trazer crianças; trazer roupa branca e roupa de cama; 4$500 reis para o uniforme e 3$000 reis
mensais (para as pensionistas)7.
O número de admissões oscilava consoante as disponibilidades de alojamento mas a
média de ocupação andava à volta das 120 utentes. De um modo geral, a procura foi sempre
muito superior à capacidade de resposta, ora por falta de pessoal interno para apoio, ora por
falta de lugares disponíveis, ora por falta de recursos financeiros.
O tempo de permanência na instituição exigia um corte bastante drástico com o exterior e até com a família, restringindo a saída a casos graves de doença ou morte de familiares
diretos. Todavia, já em 1898, a direção deliberou que fossem a banhos de mar e de caldas as
internas com indicação médica. E, no Verão, quase todas iam passar uma temporada no campo
para mudar de ares que, como dizia o P. Airosa, dava excelentes resultados e «para tal fim a

Ex.ma Snr.ª D. Thereza Saldanha, Superiora Geral da Ordem Dominicana, comprou uma casa e
quinta nos suburbios d’esta cidade, que, pela situação e boa exposição, pode dizer-se nas melhores condições hygienicas»8.
4. Direção interna e modelo pedagógico
A primeira forma de organização da Casa assentava em três figuras fundamentais – diretor, regente e mestra. Ao primeiro, para além da responsabilidade administrativa, competia a
formação do caráter, a formação religiosa e a definição dos princípios que deveriam orientar a
“reeducação” daquelas que se acolhiam para reorientar a sua vida privada e familiar. À regente
estaria destinada a orientação diária da Casa, a imposição de uma disciplina para o viver em
comunidade e a formação para o trabalho. À mestra caberia a instrução primária e o ensino do
desenho. E assim funcionou durante alguns anos.
Cedo, porém, o P. Airosa sentiu necessidade de ter à frente da direção interna pessoas
mais credenciadas e mais aptas a fim de proporcionar uma melhor formação integral. Ele próprio, em reunião de 1 de Julho de 1877, na tomada de posse da nova direção, declara que «at-

tendendo às poucas habilitações das actuaes Regentes e Mestras, pois nem sequer sabiam
escrever, havia necessidade urgente de prover o Collegio de Regentes e Mestras competentes e
que já desde muito pensava nisto»9.
E atendendo às dificuldades em encontrar pessoas capazes para desempenhar esta
função diz que «se lembrara de recorrer à Superiora das Religiosas Dominicanas do Collegio de

S. José em Lisboa (…) e que a Superiora à força de rogar e instancias (…) prometia mandar
duas ou três das suas Religiosas para este fim, com a condição do Collegio de Regeneração as
sustentar, vestir e calçar»10.
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O modelo pedagógico do P. Airosa alicerçava-se em três princípios: instrução, religião e
trabalho. Atendendo aos objetivos a alcançar e à finalidade última da instituição diríamos que
esse modelo era sustentado em três pilares fundamentais: internato/trabalho, instrução (escolar e religiosa) e autonomização. De facto, o processo de reeducação passava por uma fase
mais ou menos longa de internato onde a terapia se fazia à base do trabalho, da instrução religiosa e escolar que haveriam de conduzir à autonomização da colegial.
O trabalho estava direcionado para o ensino do bom desempenho das tarefas domésticas e a aprendizagem de uma profissão. A formação espiritual, a par da formação cívica e profissional, passava pelos atos diários de culto, orientados pelo capelão; a catequese e o fomento
da vivência de uma certa espiritualidade, através de associações e confrarias aí instituídas, estavam a cargo das religiosas dominicanas.
A instrução era um dos pilares fundamentais e não se limitava ao ensino da leitura e da
escrita. Nesta área ocupavam também um papel importante a música e o teatro.

5. As oficinas e as grandes exposições
O trabalho das internas, além de as manter ativas e concorrer para o seu sustento diário, era encarado como o grande fator educacional na preparação para o desempenho de uma
profissão que lhes pudesse garantir ou, pelo menos, facilitar a entrada no mercado de trabalho
e assegurar a sua autonomia. Daí a diversidade de oficinas criadas e a introdução de máquinas
de tipo industrial, ao nível das melhores utilizadas na indústria portuguesa de então.
Uma das primeiras preocupações da instituição recaía sobre aquelas que não sabiam
cozinhar e a quem deveria ser dada prioridade na admissão. O ensino, verdadeiramente profissionalizante, passava pela aprendizagem da culinária e dos trabalhos domésticos (lavagem de
roupa e engomagem), corte e costura, bordados, sapataria, agricultura, horticultura, floricultura
e tecelagem. Alguns dos trabalhos de tecelagem – presentes em várias exposições locais, nacionais e internacionais – colheram os maiores elogios e granjearam prémios importantes.
Os teares foram “a menina dos olhos” do P. Airosa. Ele próprio «envergando a blusa de
tecelão se fez aprendiz e praticante dessa arte», nas fábricas Jacquard, em Lion, onde se tornou mestre, ao ponto de um professor suíço da especialidade ter afirmado que o P. Airosa era o
homem que no seu país mais sabia e compreendia do ensino de tecelagem11. Percorreu a Inglaterra e a Irlanda em busca de máquinas inovadoras para as suas oficinas. Como nota dominante deveremos assinalar o espírito empresarial de Mons. Airosa que cedo o posicionou na linha
de vanguarda.
Os produtos de tecelagem depressa começaram a ser colocados no mercado, sendo
sempre os mais lucrativos, de tal forma que, em 1886, o Colégio foi visitado duas vezes «por

um empregado do Governo, encarregado de examinar e collecionar amostras das indústrias do
reino para o muzeu d’indústrias em Lisboa, o qual tecendo os maiores elogios ao Collegio e a
seus trabalho, levou differentes amostras no valor de 3 libras, que pagou»12.
O espírito empreendedor do P. Airosa e a sua preocupação pela formação profissional
das internas levam-no a dar passos de gigante como estes que ele registou num dos seus cadernos de apontamentos:

No anno corrente [1902] tem-se levantado um pouco mais a officina de costura,
addicionando-se-lhe 4 machinas de costura, ultimo invento e mais aperfeiçoado; e uma
machina de corte, sumamente vantajosa pelo grande expediente e justeza no talhar.
Veio da cidade do Porto mestre competente dar lições de corte pelos processos
modernos, desconhecidos ainda em Braga e se adquiriram livros que ministram as respectivas instrucções.
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E a um jornalista de Braga declara Mons. Airosa:

Tive aqui o melhor técnico português. Quando o governo do sr. Conselheiro João
Franco foi buscar ao estrangeiro vários professores, consegui que me dispensasse um,
alemão, que me prestou os melhores serviços, porque era muito sabedor. Mas não me
contentei, apenas, com a sabedoria destes técnicos. [Busquei-a] nos livros e na experiencia. Meti-me no comboio e visitei tudo o que lá por fora havia de melhor. Comprei
tratados especializados rebuscando o que me podesse ser útil13.
Os efeitos da I Guerra Mundial também aqui se fizeram sentir, sobretudo pela falta de
matérias-primas. Em 29 de Outubro de 1917, num desabafo de angústia, o P. Airosa expõe aos
membros da direção as grandes e graves dificuldades em que o Colégio se encontra: «a cares-

tia actual – as oficinas de tecelagem a paralisar por falta do fio de algodão e linho – o trabalho
das de mais oficinas a escacear, porque todos vão redusindo suas despesas; e deste modo a
esgotar-se a principal e mais importante fonte de receita»14. Apesar de tudo, a obra continuou.
Exposições
O Colégio esteve presente em muitas e diversas exposições, no país e no estrangeiro,
dando-se a conhecer e ampliando os seus rendimentos. A história da sua tecelagem está ligada
a dois grandes acontecimentos mundiais, do final do séc. XIX, que lhe permitiram afirmar o seu
valor nas artes industriais e onde lhe foram concedidos os mais altos galardões.
Da “Exposição Universal de Paris de 1889”, comemorativa do 1.º centenário da Revolução Francesa e a mais emblemática das exposições europeias que deixou como grande marca a
Torre Eiffel, se guarda ainda o «diploma d’honra e medalha».
Ao dobrar do século, em 1897, participa na grande “Exposição Industrial do Palácio de
Cristal” (Porto), onde estão representadas as maiores firmas de todo o país15, e aí alcança os
maiores êxitos ao arrebatar 5 medalhas: 2 de ouro – com os tecidos de linho e bordados; e 3
de prata – com os tecidos de roupa branca para homem e senhora, desenhos para bordados e
desenhos industriais para tecelagem16. Desse êxito se fizeram eco os jornais O Comércio do
Porto (n.º 226), A Província (n.º 223), Diário de Notícias, de Lisboa (n.º 11.411), e Jornal de
Notícias (n.º 225). Refira-se que já em 1887 o Colégio havia participado na “Exposição do Porto”, onde obteve 3 primeiros prémios.
A propósito da perfeição dos produtos expostos, o Comércio do Porto apresenta o método do Colégio como modelo a seguir nos estabelecimentos de ensino: «E que diremos do

methodo de ensino? É tão pratico, vae tão direito ao espírito, dá à operaria a intuição da originalidade e do proprio genio educativo, que um tal methodo devia ser introdusido nas escolas
industriaes»17. Diz-se, também, que quando se pretendia significar que determinado artigo era
bom e perfeito, dizia-se: “até parece da Regeneração”.
Escola-Oficina
Neste Colégio nasceu um grande projeto que bem pode ser considerado pioneiro do
ensino industrial na cidade de Braga – a Escola-Oficina de Tecelagem que aí foi instalada nos
inícios da década de 90 do séc. XIX.
A ideia surgiu de uma conversa entre o Governador Civil, Conselheiro José Novais, e o
P. Airosa, acerca da penúria e miséria em que viviam as “filhas dos pobres” por falta de trabalho. Logo pensou que no rés-do-chão do edifício do Colégio de Regeneração poderia abrir um
externato com pessoal dirigente e profissional habilitado iniciando aí o ensino prático pois era
esta, na atualidade, a indústria mais vantajosa e lucrativa porque diminuía a importação de tecidos, aumentava o consumo interno e fomentava a exportação para África.
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O Governador prometeu empenho na realização da obra e a Direção aceitou a ideia,
contanto que não houvesse ingerência de estranhos na administração interna, nem a ordem e
disciplina do Colégio fossem alteradas18.
Um mês depois, é publicado um jornal/revista de 14 páginas – A Officina – onde se divulgava o projeto a desenvolver e se exalta o arrojo dos dois promotores. Aqui se reúne uma
série de testemunhos das mais altas personalidades da cidade de Braga.
A oficina, em conformidade com o projeto, foi construída de raiz, na parte frontal, faceando com a rua, distribuída por dois pisos, com o cumprimento de 75 metros. Para isso se
construiu uma grande porta de entrada, a atual portaria, que ficava ao centro da oficina que
funcionaria com um total de 80 teares, tendo sido inaugurada em 21 de Julho de 1894.
Esta Escola-Oficina funcionou durante um período de cerca de 30 anos e terá fechado
portas na sequência da I Guerra Mundial, pelas dificuldades de importação de matérias-primas
e pela falta de escoamento dos produtos. Em notas soltas de arquivo, do ano de 1923, diz-se
que foram cerca de 400 as “filhas de pobres” que aí fizeram a sua aprendizagem. Destinava-se
às mulheres domiciliadas dentro do perímetro urbano e, ao mesmo tempo, garantia trabalho às
que iam saindo do Colégio e nela trabalhavam, em média, umas 120 mulheres. Para a sua admissão era necessária a apresentação de um atestado de bom comportamento passado pelo
pároco e outro de consentimento e aprovação dos pais. Ao ordenado semanal era retirada uma
pequena percentagem com a qual o Colégio lhes servia uma sopa diária e, finda a aprendizagem, lhes comprava um tear para trabalho domiciliário, comprometendo-se a escoar-lhes o
produto.

6. O Colégio de Regeneração no Congresso Pedagógico Hispano-PortuguêsAmericano de Madrid, de 1892
Em Outubro de 1892, na comemoração do IV centenário da descoberta da América, reuniu em Madrid o “Congresso Pedagógico Hispano-Português-Americano” para um amplo debate educativo dos finais do século XIX. Nele participaram 2.292 pessoas, com uma representação
internacional de 16 países. O êxito de participantes e público foi tão notável que terá superado
as setecentas pessoas por sessão.
Facto relevante é a presença significativa de mulheres – 530, correspondente a 23% do
total de homens e mulheres –, num momento em que em Espanha se lutava pelo cumprimento
de uma legislação que tendia a nivelar o número de docentes masculinos e femininos. O debate
andava, então, muito em torno do papel social, político e económico da Mulher e da sua emancipação económica e jurídica.
Da mesa de honra do Congresso fez parte a escritora portuguesa Maria Amália Vaz de
Carvalho. A delegação portuguesa foi chefiada por Bernardino Machado.
Ora, em 1892 já esta Instituição tinha 23 anos de existência e era amplamente conhecida em todo o país pelo facto de receber mulheres de todos os cantos do território e também
pelos trabalhos que aí se executavam e pelas exposições em que participava. Era sobejamente
conhecida da nobreza e dos políticos que sempre a acarinharam.
Bernardino Machado solicita, então, ao Colégio informação detalhada sobre o seu historial, regulamentos, organização interna, situação atual, amostra de exemplares de trabalhos
executados e fotografias do estabelecimento. E com base nestes dados elabora uma comunicação sobre o Colégio de Regeneração de Braga que, posteriormente, foi publicada em Coimbra e
em Braga.
Nesta pequena memória se traçam a história sucinta da instituição, as razões da sua
fundação e seus destinatários, condições de admissão e os princípios pedagógicos em que assentava.
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Dá particular realce à instrução e ao trabalho. Aquela compreende as aulas de instrução
primária, desenho e música e conta com professores habilitados e uma biblioteca. Faz questão
de referir que a professora de música era formada por um dos principais colégios de Londres e
o professor de desenho, «um hábil desenhista» muito conhecido pelo seu talento artístico, que
era professor na escola industrial de Braga e que ao Colégio se deslocava a «dar lições de desenho movido unicamente pelo seu zelo e dedicação»19.
O trabalho, que também fazia parte da instrução, realizava-se nas oficinas de costura e
bordados, engomagem, tecelagem, lavagem de roupa, horticultura e floricultura na cerca da
instituição. A qualidade dos produtos havia sido já testada através das exposições em que participara – Braga, Porto, Lisboa e Paris – onde em todas fora premiada.
A instrução ministrada nos complicados processos de tecelagem não é empírica mas
bem fundamentada «por meio de livros e atlas com suas planches dos melhores autores que
teem escripto sobre este ramo de industria». E apresenta a bibliografia específica: «Alem de

dezesete volumes sobre tecelagem, o Collegio mandou vir de Paris uma collecção variada de
desenhos e tecidos – typos – para analise e estudo das asyladas». E para mostrar o elevado
nível de ensino que nesta área se ministra, o P. Airosa não hesita em escrever: «Esta orientação de ensino industrial, ainda não adoptada nas fabricas e escolas do paiz, seguida de preferência nas escolas estrangeiras»20.
7. Testemunhos
O reconhecimento da obra e a admiração pela personalidade do P. Airosa vêm de homens provenientes de vários quadrantes políticos, culturais e religiosos a quem seduz pela legitimidade dos valores que defende e pela forma como os põe em prática. Os livros de registo de
Visitantes e Benfeitores contêm milhares de assinaturas e mensagens bem eloquentes desse
apreço e admiração. Por ali passaram Rainhas, Ministros e Presidentes da República, além de
escritores como Ramalho Ortigão e Antero de Figueiredo e outros intelectuais. Aqui fica uma
pequeníssima amostragem.
O P. António Oliveira, por alguns nomeado "o Pestalozzi português", visitou, em 1902, o
Colégio de Regeneração quando se encontrava a dirigir a Casa de Correção de Santa Clara de
Vila do Conde, aconselhado pelo Ministro da Justiça, Dr. Campos Henriques, a fim de estudar a
organização do Colégio da Regeneração: «A impressão que recebi ao visitar esta grandiosa ins-

tituição foi: pedir ao seu benemérito e sábio Fundador e Mestre, que me recebesse como seu
discípulo, n’este seu admirável Curso Superior de Caridade e de Trabalho: e tive a satisfação do
meu pedido ser deferido pelo grande Mestre21».
Uns anos mais tarde, em “Criminalidade, Educação”, relata a sua vinda a Braga e o encontro com Mons. Airosa: «Eu que julgava ir encontrar apenas um fanático, vendo só pecado
na luxúria, e visionando pela oração o arrependimento das pecadoras a cuja salvação espiritual
havia dedicado a sua vida, tive a boa sorte de encontrar um místico, realmente, mas, ao mesmo tempo, um artista e um pedagogo! 22”
Nesse encontro, o P. António Oliveira sentiu estar perante um mestre que seria a «pedra angular de toda a sua grandiosa obra!». E da instituição, que ele considera como um instituto modelar em qualquer parte do mundo, traça este cenário:

Efectivamente, na sua obra vê-se: santidade, arte e sabedoria! É bem uma obra
de beleza, bondade e trabalho! Não se trata de uma instituição, já fatigante e obscura
por um misticismo ridículo, já triste e funérea por uma decoração conventual, já pretenciosa e monótona por uma sciência árida! Nada disso ela é.
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O que eu ali encontrei foi a instituição mais religiosa, mais bela e mais prática,
que tenho visitado e admirado em toda a minha vida!
A Rainha D. Maria Pia que, em 1887, visitou o Colégio deixou o seguinte registo: «Estou
muito satisfeita por ter visto este establecimento e que está o melhor possível devido ao esmero dos seus Directores. Rainha Maria Pia»23. E José Luciano de Castro, que a acompanhava,
escreveu: «Da visita que fiz a este utilíssimo estabelecimento guardo as mais agradáveis impressões. Com menos recursos não se pode fazer mais em favor das infelizes, que aqui acham
a regeneração pelo trabalho. São verdadeiros beneméritos os que fundaram e derigem esta
benéfica instituição, que é digna de protecção dos poderes públicos»24.
O Conselheiro Ernesto Madeira Pinto, destacada personalidade ligada ao fomento do
ensino técnico em Portugal, registou: «Felecito o benemérito fundador d’esta casa pela obra

que realizou, creando uma instituição que não tem rival no paiz e que satisfaz a uma grande
necessidade social. Ninguém com tão poucos recursos poderá fazer mais nem melhor25».
Ramalho Ortigão, outra das grandes personalidades do mundo das letras, exarou:
«Deixo esta casa cheio da comoção mais profunda de admiração e de enternecimento. Pudesse
eu pagar o que devem em gratidão aos que sustentam e dirigem este instituto o que lhe devem
os homens de coração, os philosophos e os poetas! 21 de Agosto 1895»26.
Antero de Figueiredo, num belo e grande artigo de fundo, em 1921, escreveu acerca de
Mons. Airosa: «Visionário do Bem, sapiente sacerdote, meditou afincadamente e assim, com a

força das suas convicções e o exemplo de homem bom, justo, dedicadíssimo, estava habilitado
para ajudar as alunas com conselhos paternais, alumiando-lhes as consciências com princípios
morais, exercitando-as no culto externo, lançando-as na frequência dos sacramentos e depois
absorvendo-as no trabalho alegre27».
E, numa frase lapidar, resumia: «Ah, é que ele tinha uma Universidade no coração!».
Considerações finais
Esta instituição educativa, única no género em Portugal, acolheu jovens e mulheres
provenientes da prostituição e de outros comportamentos desviantes, de todo o país e do estrangeiro e adotou um peculiar modelo pedagógico que, através de uma formação global ministrada em regime de internato-escola conduzia as educandas à sua regeneração e
autonomização.
Durante um período de cerca de 30 anos aí funcionou também uma escola-oficina, em
regime de externato e em instalações adequadas. Era uma oficina de tecelagem para jovens e
mulheres que bem pode ser considerada como uma modalidade de ensino industrial na cidade
de Braga.
O Colégio de Regeneração de Braga, no período de 1869-1931, pela sua dimensão pedagógica, económica (laboral-autonómica), biográfica (formativa-empresarial), sociopolítica e,
ainda, pela sua riqueza documental é, no nosso entender, um interessante e aliciante objeto de
estudo no âmbito da História da Educação.
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Introdução
Organizado segundo os postulados da chamada pedagogia moderna e do método de
ensino intuitivo, sob a égide da Reforma Orestes Guimarães (1911-1935), o Grupo Escolar Lauro Müller passou a seguir os pressupostos escolanovistas, ratificados legalmente pela Reforma
Elpídio Barbosa, consubstanciada na Lei Orgânica do Ensino Primário de Santa Catarina, decretada no ano de 1946.
No presente artigo, buscar-se-á interpretar aspectos relacionados à Escola Nova no ensino primário elementar do referido grupo escolar por intermédio de sete fotografias constantes
nos relatórios apresentados pela direção do estabelecimento à Inspetoria Geral do Ensino, nos
anos de 1946 e 1947; de três fotos da arquitetura da escola, disponíveis em acervos particulares, e de uma entrevista com uma professora que lecionou durante vários anos na referida instituição e vivenciou práticas escolanovistas.
O artigo está estruturado em três itens:
• No primeiro, faz-se uma brevíssima revisão da literatura acerca da utilização da
fotografia escolar como fonte nas pesquisas históricas na área da Educação.
• No segundo, uma retrospectiva do panorama legal do ensino primário catarinense na segunda metade da década de 1940, a fim de se justificar a escolha pela análise de
fotografias inseridas nos relatórios de direção da época.
• E, por fim, no terceiro, procura-se analisar um conjunto de fotografias do Grupo
Escolar Lauro Müller, levantando nesses registros influências escolanovistas.
Como procedimento metodológico, utilizou-se a análise do conteúdo dos relatórios de
direção, da entrevista e demais normatizações vigentes na época, revisão bibliográfica, além de
elementos teóricos que se refletem sobre os registros fotográficos como possibilidade de pesquisa histórica.
As cópias dos relatórios abordados neste trabalho e da entrevista estão atualmente
disponíveis para consulta no Acervo do Museu da Escola Catarinense.

Fotografias escolares: uma possibilidade de se adentrar na “caixa preta” dos Grupos
Escolares
Ilustres pesquisadores1 da História da Educação já afirmaram a importância da utilização das fontes iconográficas como instrumento de pesquisa, com o objetivo de compreender as
práticas cotidianas arraigadas e seu poder modelador na cultura escolar do presente.

O uso de imagens fotográficas sobre o universus scholaris como fonte
de pesquisa nas investigações sobre a história das instituições educacionais têm demonstrado potencial analítico suficiente para colaborar
na busca e organização de compreensões e explicações acerca da cultura escolar manifestada nos ambientes em que ela interage (BENCOSTTA, 2002, p. 24).
Ao lado de outras fontes consideradas até então não-convencionais, tais como jornais,
diários, planos de aula, plantas arquitetônicas, etc., os recursos imagéticos assumem papel importante nos novos e diferentes âmbitos em que estão sendo pesquisados pela História da Educação. “Não teria sido possível desenvolver pesquisa nesses campos relativamente novos se
eles tivessem se limitado às fontes tradicionais, tais como, documentos oficiais produzidos pelas
administrações e preservados em seus arquivos” (BURKE, 2004, p. 11).
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La transición desde la “Historia” a las “historias” implica uma reconfiguración del campo, al menos por lo que se refiere al habitus de sus
ocupantes. Los historiadores de la educación se encuentran frente a
um cambio paradigmático. Sienten la urgência de reconceptualizar su
trabajo y de adoptar un enfoque más integrado que ayude a permitir
um cambio desde uma historia social de la cultura a uma historia cultural de la sociedad2 (CHARTIER, apud NÓVOA, 2003, p. 64)
Seguindo este norte, de que as fotografias escolares, ao lado das demais fontes, são
essenciais, quando devidamente questionadas, para a escritura desta nova História da Educação, torna-se interessante trazer à tona alguns enfoques sobre os cuidados que os pesquisadores devem perceber ao utilizá-las como objeto de análise. Dessa forma, iniciam-se estas
discussões questionando-se: afinal, o que é uma fotografia?
Roger Bellone conceitua a fotografia como “a arte de fixar a luz de objetos mediante a
ação de certas substâncias” (apud BORGES, 2003, p. 37).
É claro que esta definição tem caráter bastante amplo e generalizado. Trata-se de uma
explicação física e química sobre o que é uma foto.
Na perspectiva da autora Martine Joly, trata-se de uma imagem, embora nem toda
imagem seja fotografia... E a imagem, tal como a fotografia, é uma representação: “é antes de
mais nada algo que se assemelha a outra coisa” (JOLY, 1996, p. 38).
E as fotografias escolares? O que podem revelar aos pesquisadores/historiadores do
ensino público primário?
Rosa Fátima de Souza compartilha, em suas pesquisas, da concepção de Joly anteriormente referenciada, de que as fotografias escolares, assim como as demais, são instrumentos
de representação:

Elas são a expressão da forma escolar – uma maneira de ser e comportar na escola -, representações de uma cultura institucional veiculadora de conhecimentos, valores, normas e símbolos considerados
legítimos. Elas representam singularidades e identidades compartilhadas (SOUZA, 2001, p. 81).
Por seu caráter de representação e, portanto, de intenção de verdade e não necessariamente de certeza normativa ou de busca pela verdade, a fotografia torna-se uma parceira do
pesquisador pelos indícios da história que possa apontar, no caso, sobre os grupos escolares.
Entretanto, sem uma intervenção particular e subjetiva do pesquisador, ficaria confinada a simples registro documental. Em linguagem “barthesiana”, a fotografia, concebida apenas
como registro documental, teria o enfoque apenas de studium, ou seja, de um olhar assumidamente superficial. Já a fotografia observada sob o viés da subjetividade, chamada por Barthes
de punctum, leva em consideração os detalhes que mais despertaram o observador. O punctum
não está em evidência imediata; ele é descoberto pelo pesquisador (BARTHES, 1984).
Cabe ao historiador de grupos escolares descobrir este punctum, destacando o que está
além das fotografias. A partir do confronto de suas fontes, vivências e experiências, o pesquisador vai preenchendo as lacunas históricas tal qual uma “câmara clara3”.
É imprescindível, porém, que o pesquisador considere a fotografia como uma forma a
mais na interpretação do passado, ou até mesmo uma nova maneira de conhecer o universus
scholaris, sem desprezar as outras fontes históricas:
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Apesar do amplo potencial de informação contido na imagem, ela não
substitui a realidade tal como se deu no passado. Ela apenas traz informações visuais de um fragmento do real, selecionado e organizado
estética e ideologicamente. A fotografia ou um conjunto de fotografias
não reconstituem os fatos passados. A fotografia ou um conjunto de
fotografias apenas congelam, nos limites do plano da imagem, fragmentos desconectados de um instante da vida das pessoas, coisas,
natureza, paisagens urbana e rural. Cabe ao intérprete compreender a
imagem fotográfica enquanto informação descontínua da vida passada, na qual se pretende mergulhar (KOSSOY, 1998, p. 114).
Neste sentido, a partir da análise das imagens fotográficas dos grupos escolares, o pesquisador trabalha com a prerrogativa de construir alguns aspectos singulares destas instituições. Todavia, é necessário sempre ter consciência que a fotografia pode tanto pode auxiliar na
problematização quanto ser uma ressemantização de ficções sobre o passado.
Ela quase sempre demonstrará pequenos traços de uma realidade distante, o que em
nada empobrece esta fonte como objeto expressivo para a escrita da História da Educação.
Panorama legal do ensino primário catarinense na segunda metade da década de
1940: entre o prescrito e o praticado
No período recortado (1946-1947), apesar de os grupos escolares terem obedecido, em
grande parte, às prescrições da reforma que os criou em 1911, alicerçada nos postulados da
pedagogia moderna (leia-se, no método de ensino intuitivo), observa-se a tentativa de adequar
seu currículo aos ditames da Lei Orgânica do Ensino Primário do Estado de Santa Catarina (Decreto-Lei nº 298/46), conhecida como Reforma Elpídio Barbosa4, de base escolanovista.
Esta reforma consistiu numa adaptação da Lei Orgânica Federal do Ensino Primário
(Decreto-Lei nº 8.529/46), o que, segundo Neide Fiori (1991, p. 149), “revela o alto espírito de
colaboração das autoridades educacionais do Estado com a União”.
A fim de complementar a legislação mencionada, para os estabelecimentos de ensino
primário foram previstos, em Santa Catarina, o regulamento (Decreto-Lei Estadual nº 3.735/46)
que tratava de aspectos organizacionais e estruturais desta modalidade de ensino; o DecretoLei Estadual nº 3.732/46, que preconizava o Programa para o Ensino Primário; o regulamento
para o Serviço de Inspeção Escolar (Decreto-Lei nº 3733/46), que também integrou a reorganização do ensino no estado.
Neste trabalho, será utilizada como objeto de análise uma fonte prevista na legislação
então vigente: os relatórios da direção do Grupo Escolar Lauro Müller.
Os diretores desses estabelecimentos tinham a obrigação de anualmente apresentar ao
Departamento de Educação relatório das atividades desenvolvidas ao longo do ano. O próprio
Regulamento para os Estabelecimentos de Ensino Primário determinava a ordem dos assuntos
obrigatórios. Os relatórios do Grupo Lauro Müller, aqui analisados, confirmam a rigorosa observância da ordem disposta nos preceitos legais.
Além de aspectos relacionados ao espaço físico, mencionavam-se questões referentes
ao programa de ensino: provas e exames; composição do corpo docente e empregados; reuniões pedagógicas; aulas ministradas e assistidas pela direção, bem como se enfatizavam as atividades das associações auxiliares da escola.
Tendo em vista que, historicamente, os diretores dos grupos escolares tinham o compromisso de demonstrar aos órgãos governamentais que suas instituições seguiam os preceitos
legais, reforça-se o quão instigante é a leitura de seus relatórios e impressões. Conforme
Knauss (2001, p. 208), mesmo estando em pauta um novo enfoque histórico sobre a educação,
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não é necessário recusar as fontes ditas “oficiais”, mas renovar o olhar sobre elas, valorizandoas “[...] por outros aspectos que procurem reconhecer a capacidade de ação e recriação das
bases do processo de ensino-aprendizagem [...]”.
A análise dos “relatórios da direção” pode auxiliar o pesquisador na busca por indícios
dos principais aspectos que o estado tinha interesse em evidenciar em determinado período.
Dessa forma, as pesquisas junto a estas fontes, no caso específico deste trabalho, as
fotografias pertencentes aos relatórios de direção podem conter indícios sobre o escolanovismo
vigente à época, se estava de fato inserido nas práticas do Grupo Escolar Lauro Müller ou se o
prescrito era redimensionado e/ou reinventado no cotidiano desta instituição.
Pedagogia moderna ou escola nova?: uma análise de fotografias do Grupo Escolar
Lauro Müller
Inaugurado em 24 de maio de 1912, pelo então governador Vidal Ramos, o Grupo Escolar Lauro Müller foi o segundo inaugurado em Santa Catarina e o primeiro inaugurado em sua
capital, Florianópolis; por essa razão e por longo período, exerceu a função de escola-modelo
para as normalistas e professores do interior do estado de Santa Catarina. Está em funcionamento até a presente data, sob a denominação de Escola de Educação Básica Lauro Müller.

Figura 1 - Grupo escolar Lauro Müller (1912)
Fonte: Acervo da prof.ª dr.ª Gladys Mary Ghizoni Teive.
Nos relatórios da direção do grupo, elaborados de 1946 a 1947, chama a atenção a ênfase dada a questões atinentes ao espaço físico (prédios, consertos, melhoramentos, etc.), como também ao mobiliário e ao material escolar utilizados na época. Esta preocupação com a
cultura material aparecia, predominantemente, na parte inicial, como, por exemplo, neste trecho introdutório lavrado em 1946:

São dois os prédios onde funcionam as aulas do Grupo Escolar “Lauro
Müller” e Curso Complementar anexo. O primeiro, mais antigo, contém seis salas e três compartimentos: Gabinete de Direção, sala dos
professores, e o último destinado ao Museu Escolar. O segundo prédio, edificado em 1941, contém:
a) Pavimento térreo: Gabinete de Educação Física, cozinha, chuveiros e aparelhos sanitários.
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b) Segundo pavimento: Biblioteca e quatro salas de aula [..] (Relatório de 1946, p. 1).

Figura 2 - Vista de cima do 1º prédio do grupo escolar Lauro Müller, inaugurado em 1912
(2011)
Fonte: Acervo particular de Fernanda Ramos Oliveira Prates.
O primeiro prédio do Grupo Lauro Müller, de 1912, tinha arquitetura neoclássica, como
as instituições escolares de sua época, que se caracterizavam pelo formato em “U”, fechado ou
aberto, com um pátio central quadrado. Estas escolas deveriam apresentar “simetria bilateral,
de modo que as seções masculina e feminina ficassem em lados opostos e separadas por um
pátio interno” (NÓBREGA, 2003, p. 253-254).

Figura 3 - Fachada do 2º prédio do grupo escolar Lauro Müller, inaugurado em 1941 (2011)
Fonte : Acervo particular de Fernanda Ramos Oliveira Prates.
Analisando as fotografias (Fig. 1 e 3), percebe-se que o primeiro prédio desse grupo de
1912 possui uma configuração bem diferente da do prédio edificado em 19415. Esta diferença
pode ser explicada pelo próprio contexto histórico da construção de cada imóvel, o que pode
evidenciar, conforme Buffa e Pinto (2002), que a partir dos estudos relacionados à organização
dos espaços nas instituições escolares é possível conhecer com mais detalhes a história da educação de determinadas regiões e períodos históricos, já que os diferentes projetos arquitetônicos evidenciam as mudanças ocorridas nas políticas educacionais:
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[...] a linguagem da arquitetura escolar adquire significados e significações ao longo de sua existência histórica e que o discurso sobre o
seu objeto, o espaço escolar, é semantizado através dos múltiplos
usos que dele se faz, quer seja pelas autoridades públicas de ensino,
dos mantenedores das instituições privadas, assim como da população estudantil que nele circula (BENCOSTTA, 2007, p. 122).
O segundo prédio, de 1941, edificado de forma mais simples, foi construído no contexto
da Escola Nova, apesar da simplicidade de o projeto arquitetônico estar mais ligada às questões
políticas de financiamento da educação do que necessariamente aos pressupostos escolanovistas. Nestes novos espaços, outros ambientes foram entrando em cena e/ou ganhando maior
visibilidade, como o gabinete dentário; a cozinha; o refeitório; a biblioteca; a sala de leitura; a
rádio e o jornal escolar, reapropriando os espaços de sociabilidade.
Segundo Buffa e Pinto (2002, p. 88), nesta nova conjuntura, “alguns edifícios libertamse dos estilos históricos” e a preocupação com as construções das instituições escolares normalmente passam a ser típicas aos preceitos da Escola Nova: “a criança é o centro da aprendizagem e a escola tem que ser alegre, acolhedora, bonita, espaçosa, higiênica, para possibilitar
uma educação integral” (Id. ibid., p. 75).
Esta modificação de espaços e ambientes, de acordo com a proposta pedagógica de
cada momento histórico, traz à tona as discussões do historiador espanhol Escolano (2001, p.
27), de que “os espaços educativos [...] estão dotados de estímulos, conteúdos e valores do
chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações disciplinares.” Na década de 1940, auge da Escola Nova em Santa Catarina, era esta a diretriz pedagógica em vigor no estado. Dessa forma, tomando por base o Grupo Escolar Lauro Müller,
percebe-se que os espaços educativos foram se modificando, de modo a adaptar os ambientes
à nova proposta educacional que se queria inculcar.
A Escola Nova estimulava a participação ativa das crianças e, a exemplo da pedagogia
moderna, repudiava o ensino baseado na memorização e verbalização dos alunos. Comparando
o Regimento Interno dos Grupos Escolares de 1914, no auge do ensino intuitivo, com o Regulamento para os Estabelecimentos de Ensino Primário, de 1946, pautado no escolanovismo, são
perceptíveis as semelhanças entre as duas normatizações.
As fotografias dos relatórios de direção de 1946 e 1947 revelam a preocupação em demonstrar esta participação ativa dos alunos, pautada no escolanovismo, evidenciada principalmente pelo funcionamento das associações auxiliares da escola6. Nos relatórios de 1946 e
1947, as atividades realizadas pelas associações escolares: Liga da Bondade; Pelotão de Saúde;
Liga Pró-Língua Nacional; Jornal Escolar e Clube da Leitura estão amplamente registradas por
intermédio de diferentes fotografias, corroborando as considerações de Souza (2009, p. 196) de
que eram corriqueiramente utilizadas como “testemunho irrefutável das experiências de renovação do ensino”.
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Figura 4 - Jornal Escolar (1946)
Fonte: Relatório da direção do G.E. Lauro Müller.

Figura 5 - Liga de Bondade (1947)
Fonte: Relatório da direção do G.E. Lauro Müller.

Porém, é necessário ter cautela na análise dos indícios que supostamente revelariam
uma “escola ativa”7, não concluindo precipitadamente que as atividades demonstradas nas fotografias realmente correspondiam ao dia-a-dia do Grupo Escolar Lauro Müller. É importante
lembrar que “a produção de imagem jamais é gratuita e, desde sempre, as imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos” (AUMONT, 1993, p. 78).
Em 1946 e 1947, havia todo um aparato legislativo-educacional que exigia o funcionamento iminente da Escola Nova e de suas associações nos estabelecimentos de ensino do estado de Santa Catarina. A obrigatoriedade é tão marcante nos documentos analisados que
consta, inclusive, no relatório da direção de 1946, um questionário encaminhado aos grupos,
acompanhado do Ofício Circular nº 94, assinado pelo próprio Elpídio Barbosa, no qual são feitas
arguições sobre o funcionamento de todas as associações escolares previstas na legislação. No
referido ofício, Barbosa ressalta, de maneira indireta, a compulsoriedade das associações para
as escolas: “A escola que não possue, pelo menos, uma associação, não deu sinal de que está
no caminho de sua evolução e não despertou para essa vibração que todos precisamos experimentar” (RELATÓRIO de 1946, p. 25).
Os documentos pesquisados mostram que a produção das fotografias constantes nos
relatórios de direção não é aleatória. Havia interesse em que os espectadores, neste caso os
órgãos governamentais, reconhecessem de imediato as práticas da Escola Nova. A imagem que
se queria passar era a de inovação e evolução da escola pública primária.
As práticas da nova pedagogia revelam mais permanências em relação à pedagogia
moderna do que inovações. Os progressos e qualidades dos métodos praticados nas escolas da
época dessa pedagogia não foram abandonados de imediato pela Escola Nova.
Um exemplo disso são as próprias associações auxiliares da escola, representadas pelas
fotografias constantes nos relatórios, cuja gênese se confunde com a própria pedagogia moderna. O pelotão de saúde, por exemplo, já era bem atuante na época da Reforma Orestes
Guimarães, ápice desse método de educação no estado de Santa Catarina:

[...], a presença dos pelotões de saúde nos grupos escolares, criados
para intensificar o controle sobre o asseio dos corpos e das roupas e
também para consolidar formas de comportamento consideradas válidas. [...] A cruz vermelha que seus membros usavam na manga da
camisa do uniforme era motivo de orgulho para as crianças, diferenciando-as das demais e conferindo-lhes o status de guardiãs da República8 (TEIVE, 2008, p. 66-67).
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Figura 6 - Pelotão de Saúde (1946)
Fonte: Relatório da direção do G. E.
Lauro Müller.

Figura 7 - Pelotão de Saúde (1947)
Fonte: Relatório da direção do G. E. Lauro Müller.

Outro exemplo de associação escolar também muito presente nas fotografias é a Liga
Pró-Língua Nacional, considerada por muitos como mais um instrumento de renovação propostos pela Escola Nova. Porém, percebe-se que tal associação não deixava de ser também um
resquício das diretrizes anteriormente preconizadas pelos governantes do Estado Novo (19371945), que tinham como escopo estimular o patriotismo, fortalecer a língua portuguesa e a cultura brasileira, principalmente na Região Sul do País, onde havia forte influência da imigração
europeia.

Figura 8 - Liga Pró Língua Nacional (1946)
Fonte: Relatório da direção do G.E. Lauro Müller

O depoimento da professora Isabel da Silva Lins, que foi docente desse grupo, permite
uma ideia de como era o funcionamento desta associação:

[...] a Liga Pró Língua Nacional que era o que fazia as festas, né. Então, nós tínhamos, mantínhamos correspondência com pessoas, alunos de outras escolas. Então a criança de outra escola descrevia a sua
escola, a criança passava a conhecer outras realidades, de outras escolas, de outros municípios por causa da Liga Pró Língua Nacional,
que era uma Associação Escolar, que morreu tudo depois.9
Também são frequentes, nos relatórios de direção, as fotos de excursões escolares. No
ano de 1947, por exemplo, o relatório traz diferentes fotografias destas excursões, com grandes
legendas: “Um passeio é a cousa mais desejada e aplaudida – Ano letivo de 1947”. “O
mar é a sua maior atração” (RELATÓRIO de 1947, p. 20).
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Figura 9 - Excursão Escolar (1947)
Fonte: Relatório da direção do G.E. Lauro Müller.

Figura 10 - Excursão Escolar (1947)
Fonte: Relatório da direção do G.E. Lauro Müller.

Preliminarmente, torna-se importante, aqui, renegar a hipótese de que “tudo o que a
fotografia registrou é verdadeiro” (KOSSOY, 1998, p. 103), ou seja, que as excursões escolares
eram realizadas rotineiramente pelo Grupo Escolar Lauro Müller. “Esta objetividade positivista,
creditada à fotografia, tornou-se uma instituição alicerçada na aparência, no iconográfico enquanto expressão de verdade; um equívoco fundamental que ainda hoje persiste” (KOSSOY,
1998, p. 102).
Neste sentido, é importante também atentar para o fato de que as imagens, acompanhadas de legendas, podem sofrer interferência e orientação de quem dirige o olhar (informação verbal)10.
A direção do grupo escolar da época tinha interesse proeminente em reforçar que praticava as premissas escolanovistas; dessa forma, uma legenda que informasse a participação
ativa das crianças nas excursões escolares comprovaria estas práticas a quem conferisse as
fotografias.
Ademais, voltando ao passado ainda mais distante, percebe-se que as excursões escolares já eram utilizadas desde a Reforma Orestes Guimarães (1914):

[...] uma forma de “higienizar” o cérebro das crianças e como um
complemento das lições de coisas, constituindo-se, portanto, num
modo intuitivo de ensinar e de aprender. Seja na forma de passeios
ou de viagens mais longas, as excursões eram entendidas como lições
de coisas fora da escola, ao ar livre, em meio à realidade viva, para a
qual, segundo os postulados da pedagogia moderna, as crianças deveriam estar preparadas (TEIVE, 2008, p. 61).
Pelo exposto, pode-se afirmar que as excursões escolares, já previstas no Regimento
Interno dos Grupos Escolares de 1914 (Reforma Orestes Guimarães) não se constituíram em
inovações escolanovistas, tal como sugere o Regulamento para os Estabelecimentos de Ensino
Primário de 1946.
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Comentários finais

É provável que as fotografias pertencentes aos relatórios apresentados ao Departamento de Educação de Santa Catarina não contemplem o viés espontâneo dos alunos em suas atividades, até porque haviam sido previamente escolhidas para fazer parte de um documento
oficial da escola. Dessa forma, “o desafio para o historiador que busca utilizar a fotografia como
objeto de estudo reside justamente na interpretação” (BENCOSTTA, 2011, p. 408).
Mesmo tendo a percepção de que as fotografias analisadas neste trabalho estão inseridas em documentos oficiais da escola, não é menos perceptível a pretensão em demonstrar
que os novos métodos de ensino estavam sendo aplicados no Grupo Escolar Lauro Müller. Tal
objetivo era decorrente das prescrições governamentais, que, por intermédio de suas normatizações, estipulavam as condutas consideradas mais válidas para o dia-a-dia escolar.
É necessário, ainda, observar que nas fotos do Grupo Escolar Lauro Müller não há somente uma intenção escolanovista, mas todo o contexto político e social da época, e com ele o
anseio por mudanças educacionais, objetivando, por meio da educação, o progresso da nação
brasileira.
Sendo assim, apesar de os relatórios de diretores evidenciarem, a priori, a visão que se
queria demonstrar ao Estado, estes documentos constituem dispositivos importantes que, em
interface com outras fontes, como entrevistas com professores e/ou alunos e fontes ordinárias11, oferecem boas pistas para a abertura da caixa-preta das instituições escolares e, em outro plano, do entendimento da conjuntura político-social de cada época.
Não se pode deixar de registrar que, após a análise das fotografias, relatórios e demais
normatizações dos anos de 1946 e 1947, o quão significativas são as semelhanças entre o preconizado pelas legislações vigentes na Reforma Elpídio Barbosa, de 1946, com o que estava
vigorando na Reforma Orestes Guimarães, de 1911.
As características da pedagogia moderna se confundiam com as concepções escolanovistas, o que pode ser significar que ocorreram mais permanências do que inovações em relação à primeira na cultura escolar do Grupo Escolar Lauro Müller e, por que não, nos demais
grupos escolares da época.
NOTAS
1.

Artigo elaborado sob orientação do prof. dr. Marcus Levy Bencostta (UFPR), no Programa de
Mestrado em Educação da UDESC. Pesquisa articulada aos projetos: “Grupos escolares: entre a
pedagogia moderna e a escola nova”, coordenado pela profª drª Gladys Mary Ghizoni Teive
(UDESC); “História da educação primária no Brasil: investigações em perspectiva comparada em
âmbito

nacional

(1930-1961)”,

coordenado

pela

profª

drª.

Rosa

Fátima

de

Souza

(UNESP/Araraquara) e ao projeto “Recepción e apropriación de la pedagogia moderna y escuela

nueva en Brazil e España: una investigacion histórico-comparactiva (final del siglo XIX y inicio del
XX)”, também coordenado por Gladys Mary Ghizoni Teive, em parceria com o Centro de
Investigación MANES, da Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED.
2.

Aluna regular do Programa de Mestrado em Educação da UDESC.

3.

As denominações “pesquisadores” e “historiadores” serão utilizados neste trabalho como
sinônimos, tendo em vista que este estudo tem como “pano de fundo” a pesquisa em História da
Educação.

4.

A transição da "História" para as "histórias" implica uma reconfiguração do campo, pelo menos no
que se refere ao habitus dos seus ocupantes. Os historiadores da educação são confrontados
com a mudança de paradigma. Sentem o desejo de reconceitualizar o seu trabalho e adotar uma
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abordagem mais integrada que ajude a permitir uma mudança da história social da cultura para
uma história cultural da sociedade (tradução livre).
5.

A expressão “câmara clara” está sendo utilizada neste texto como a empregou Roland Barthes
em sua obra, com o objetivo de metaforizar as imagens copiadas pelas mãos dos seres humanos,
ou seja, as interferências pessoais e subjetivas dos observadores que contemplam fotografias
(vide bibliografia, no final deste trabalho).

6.

Elpídio Barbosa dirigiu o Departamento de Educação de Santa Catarina de 1940 a 1950.

7.

A inauguração do novo prédio do Grupo Escolar Lauro Müller, em 1941, foi noticiada com
destaque no Diário Oficial do Estado de SC, no dia 5 de dezembro de 1941. Foi enfatizada,
inclusive, a presença de autoridades importantes na solenidade, tais como a do interventor
federal do Estado, dr. Nereu Ramos. A matéria é introduzida com os seguintes termos: “Realizouse na semana passada, a solenidade da inauguração dos grandes melhoramentos efetuados no
G.E. ’Lauro Müller’”. É interessante notar que o discurso transcrito na matéria do então diretor da
instituição em 1911, no qual afirma, a respeito do prédio: “obedeceu o seu traçado às influências
didáticas de então, o que dele fez o estabelecimento modelo do seu tipo”; porém, tendo em vista
que na ocasião (ano de 1941), o Brasil estava indo ao encontro dos “mais modernos preceitos
pedagógicos; atualiza, moderniza o estabelecimento, imprimindo-lhe feição condizente às
necessidades estruturais da atualidade nacional” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, 1941).

8.

Desde 1944, as associações auxiliares da escola estavam previstas legalmente no estado de
Santa Catarina (Decreto nº 2.991/44). Estão descritas na referida regulamentação como
associações escolares, com suas respectivas definições e normas de funcionamento: Liga Prólíngua nacional; Biblioteca; Jornal Escolar; Clube Agrícola; Círculo de Pais e Professores; Museus
Escolares; Centros de interesse; Liga de Bondade; Clube de Leitura e Pelotão de Saúde.

9.

Para Lourenço Filho apud Souza (2009, p. 186), “a noção de escola ativa implicava o
aproveitamento da atividade própria dos educandos ou de suas inclinações e interesses”.

10. Nas fotos do Pelotão de Saúde, datadas de 1946 e 1947, nota-se a permanência da cruz nos
indumentários das crianças, tal como na época da Reforma de Orestes Guimarães.
11. LINS, Isabel da Silva. Entrevista concedida a Ana Maria Brito Gouvêa, em 20 de junho de 1994.
12. Informação verbal do prof. dr. Marcus Levy Bencostta, em discussão sobre a temática na aula do
dia 2 de maio de 2011, na UDESC.
13. O termo fontes ordinárias é uma analogia a expressão “escrituras ordinárias”, que segundo Fabre
apud Cunha (2007) são produzidas por pessoas comuns, que se opõem aos escritos prestigiados.
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Introdução
Uma das formas para se analisar a instituição escolar é investigá-la ao longo de sua
história, verificando como ela, com seu espaço físico e simbólico, possibilita ou possibilitou a
produção e reprodução de conhecimentos e condutas esperados pela sociedade.
Neste trabalho, resultado de uma pesquisa de mestrado e vinculado a um projeto maior
denominado: Tempo de cidade, lugar de escola: um estudo comparativo sobre a cultura escolar
de escolas exemplares constituídas no processo de urbanização e modernização das cidades
brasileiras1, pretendo mostrar como a escola, hoje denominada Escola Estadual Maria
Constança Barros Machado, que passo a chamar de Maria Constança, forma como os
professores e alunos, atuais e egressos costumam referir-se a ela, se constituiu enquanto
instituição de ensino de referência para o ensino secundário na cidade de Campo Grande,
localizada ao sul do estado de Mato Grosso2, no período de 1954 a 1970, retratando os
aspectos ligados à urbanização da cidade, à cultura de seus professores, analisando mais de
perto, aqueles da disciplina de língua inglesa e tomando como fontes documentos dos arquivos
da escola3 e entrevistas com dois docentes dessa disciplina.
No Brasil, o ensino secundário foi, por muitas décadas, oferecido, em sua maioria, por
instituições particulares, uma realidade que se fazia presente em quase todo o país, uma vez
que a educação primária, nos anos de 1930, era ainda o grande foco para a instrução pública e
poucos eram os estados que mantinham mais de um ginásio público, normalmente funcionando
nas capitais.
Foi, portanto, a partir dessa década do século XX, que a educação secundária iniciou
seu processo de consolidação. Com as reformas Francisco Campos, em 1931 e Capanema, em
1942, o modelo de escola secundária fixou a sua estrutura organizacional e ao privilegiar a “cultura geral desinteressada” explicitou-se como “educação para as elites condutoras da nação”
(SOUZA, 2008, p.145) cuja cultura escolar ainda vinculava-se fortemente às antigas tradições.
Em Campo Grande, somente em 1939, foi criado o primeiro ginásio público, com o nome de Liceu Campo-Grandense e mantido pelo estado, portanto uma escola de Ensino Secundário equiparado e que tinha como referência o currículo do Colégio Pedro II. Resultado de uma
mobilização política intensa que envolveu recorrentes reivindicações, o ginásio veio com o objetivo de atender as famílias que não podiam enviar seus filhos para cursarem o ensino secundário nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, ou mesmo mantê-los nas instituições
particulares aqui existentes. Iniciou suas atividades no prédio que já abrigava a escola primária
mais famosa da cidade, o Joaquim Murtinho.
Em 1954, com o nome de Colégio Estadual Campo-Grandense obedecendo ao Artigo
6º da Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, que estabelecia a denominação de ginásio
ou colégio às instituições de ensino secundário, mudou-se para um edifício próprio, cuja arquitetura transformou-o em símbolo de modernidade para a cidade.
Para este estudo, foi utilizada a perspectiva da mesoabordagem (Magalhães, 2004), no
sentido de se procurar entender os processos ocorridos no percurso histórico dessa instituição
levando em conta as informações que perpassam a sua vida, introduzindo o interesse por seus
atores, suas práticas, seus discursos, sua organização, elementos que, segundo Pessanha e
Silva (2006) desenham sua cultura.

Uma cidade, uma escola, seus docentes e a construção de suas histórias
A escola, ao se constituir enquanto instituição, demarcou sua função diferente de
outras instituições. Centrada na dimensão sócio-cultural mostrou-se como espaço da educação,
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da instrução e da produção e reprodução de cultura, da formação de hábitos, internalização de
valores e mudanças de atitudes.
Sua presença física4 tornou mais claros alguns elementos-chave do processo educativo
tais como: tempo, espaço e currículo. Esses elementos articulados com os atores escolares
estabeleceram inter-relações com as atividades cotidianas da cidade e as relações sociais que
nela se configuravam. Daí a percepção de que as ações escolares não se restringem apenas ao
espaço interno da escola, mas que extrapolam esses limites.
Os estudos de Souza (1998) sobre os Grupos Escolares do estado de São Paulo,
implantados no final do século XIX, demonstram como o surgimento de uma estrutura
arquitetônica especial destinada a ser uma escola contribuiu para a delimitação do lugar dessa
instituição como destaque naquela cidade e também concorreu para marcar suas práticas e
legitimá-las.
Para a autora, o cotidiano da escola foi se constituindo através de seus projetos,
discursos, teorias pedagógicas e simbologia, sendo todos mediados pela prática num espaço
onde,

a intercessão de subjetividades e práticas cadencia ritmos, ritualiza
comportamentos, intercambia experiências, configura formas de agir,
pensar e sentir e possibilita a identidade/diferenciação da escola no
conjunto das instituições (SOUZA, 1998, p.19).
Há uma relação estreita entre cidade e escola, e escola e público, o que significa que a
construção de uma escola, de sua cultura própria e suas representações estão imbricadas à
construção física e simbólica da cidade.
Dessa maneira, a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado foi tomada, nessa
investigação, em sua relação com Campo Grande, cidade cujo processo de construção e
ocupação de seus espaços, não só físicos, como também os espaços das relações sociais
auxiliaram na compreensão da presença e importância dessa instituição escolar para a
sociedade campo-grandense.
Campo Grande teve seu curso de desenvolvimento muito ligado à estrada de ferro e à
atividade comercial, servindo por muito tempo de entreposto para a comercialização de gado. A
urbanização da cidade com a chegada da ferrovia, da energia elétrica e com isso, o aumento
das atividades comerciais nela desenvolvidas, serviram de fortes elementos caracterizadores de
sua imagem como um lugar primordialmente comercial.
Segundo Ebner (1999), a ferrovia5 mudou o eixo comercial dessa região do estado de
Mato Grosso, que até então seguia em direção a Corumbá, para o sentido leste, ou seja, para o
Estado de São Paulo, com isso, muitas das atividades passaram a ser desviadas para esse
estado via Campo Grande.
A chegada do trem em 1914 e a construção dos quartéis e das residências dos
militares, nos primeiros anos da década de 1920, trouxeram um grande impulso para o
desenvolvimento econômico de Campo Grande. Esse progresso fez com que, em 1921, fosse
contratada a construção do primeiro Grupo Escolar, situado na Avenida Afonso Pena, que se
tornou a escola primária mais famosa da cidade, o Joaquim Murtinho.
Ainda nos anos 1920, três instituições escolares particulares complementavam as
necessidades da população do sul do estado, oferecendo também o ensino secundário. Essas
três instituições atraíam tanto os moradores de Campo Grande quanto de outras localidades,
principalmente daquelas do sul do estado cujo objetivo seria oferecer esse nível de
escolarização a seus filhos.
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O ensino secundário foi então, inicialmente ministrado no Colégio Dom Bosco6, escola
para meninos, que funcionava em regime de internato e externato e o Colégio Nossa Senhora
Auxiliadora, destinado às meninas, ambos católicos, mais especificamente, colégios salesianos.
Além deles, havia o Colégio Osvaldo Cruz, instituição não confessional, aberto tanto para
meninos como para meninas, também seguindo o regime de internato e externato.
Quanto ao ginásio público, o primeiro foi inaugurado em 1939, com o nome de Liceu
Campo-Grandense e funcionou por mais de uma década no mesmo endereço do Joaquim
Murtinho. Segundo seu Regulamento, no Capítulo 1, Secção 1:

Art.1. O liceu Campo-Grandense é um estabelecimento de ensino
secundário, mantido pelo Estado de Mato Grosso, e tem por fim
ministrar aos seus alunos, sólida instrução fundamental que os
habilite a desempenhar cabalmente os deveres de cidadãos.
Nos seus programas, o Regulamento confirma a presença do Colégio Pedro II como
referência para os Liceus e Colégios do Brasil7, quando no art. 4 estabelece que “o ensino e os
programas do Liceu Campo-Grandense deverão ser os adotados no Colégio Pedro II”.
Em 1954, o Maria Constança8 mudou-se da Avenida Afonso Pena, onde funcionava,
para um edifício escolar próprio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, localizado no Bairro
Amambaí. O lugar de sua instalação foi escolhido, a princípio, para atender o lado oeste da
cidade que ainda não possuía nenhuma escola, mas também pensando no público formado
pelos filhos de militares que moravam naquela região da cidade.
Essa instituição tornou-se, ao longo dos anos, tão respeitada, que uma vaga para se
estudar nela virou motivo de disputas entre as famílias na cidade, inclusive as mais abastadas.
Faria Filho (2000) discute as dimensões estratégicas que os espaços escolares ocupam
e desempenham. Como parte do papel educativo da escola, a ênfase é dada à questão do
espaço físico e da simbologia que esse espaço detém, a forma como é utilizado, seus limites e
suas fronteiras com o exterior e o modo como dialoga com seus atores. De acordo com o autor
a função educativa consolidou-se mais fortemente quando os edifícios escolares foram
construídos, para ele “o espaço educa” (2002, p.17).
O Maria Constança “destoava” da arquitetura das outras escolas secundárias de Campo
Grande. Seu projeto arquitetônico diferenciado continha, em seu traçado arrojado, um
auditório, oito salas de aula, três salas para o ensino de História Natural, Geografia, Química,
Física, Desenho, Línguas Vivas9, Ciências e Trabalhos Manuais, além do refeitório e uma
biblioteca.
A nova arquitetura e a marca de seriedade e credibilidade conferida pelos professores
que compunham o quadro docente do Maria Constança, além da rigidez nos exames de
admissão, fizeram com que uma parcela em especial, da sociedade campo-grandense
ingressasse nesse colégio e também com que a cultura dessa escola fosse se mostrando
diferente das demais escolas campo-grandenses.
O Exame de Admissão mostrou-se como um obstáculo para o ingresso nessa instituição
que, por seu alto grau de seletividade deu origem ao Curso de Admissão para a preparação dos
alunos, promovendo, dessa forma, uma nova disputa por um lugar na escola, agora deslocada
da questão econômica para a esfera individual (PESSANHA, 2004).
Segundo a autora,

É razoável supor que, como em outras cidades do país, essa possibilidade alterou a “cultura escolar” da cidade, afetando inclusive o ensino
das escolas particulares e que a escola em questão tenha se tornado
uma referência de educação mesmo para as escolas mais antigas,
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podendo ser considerada a referência mais importante para iniciar a
análise da cultura escolar em Campo Grande (PESSANHA, 2004, p.31)
Nesse sentido, a clientela que justificou a criação da escola, pessoas que não podiam
pagar pelo ensino secundário nas décadas de 1950 e 1960 foi alterada, passando a escola a ser
disputada também pela classe média e a “elite” da cidade. Para um professor que esteve na
escola por duas décadas, um dos motivos estava ligado ao rigor na seletividade do exame de
admissão,

A finalidade da escola era atender os alunos carentes (...), os alunos
com posse podiam estudar no Auxiliadora, Dom Bosco ou Osvaldo
Cruz. Então o Maria Constança veio para atender esse público (....).
Havia dois colégios de ótimo nível de ensino fundamental,
antigamente chamado primário. Era o Benfica, que era da prefeitura e
o Visconde de Cairu, dos descendentes de japoneses. Então, a maioria
dos alunos que entravam no Maria Constança eram alunos que
estudavam nessas escolas dadas as suas qualidades. (...) eles tinham
que passar por essa peneira da admissão. Então, no final, o Maria
Constança se tornou uma escola de elite.
Um outro fator importante e destacado por uma aluna egressa foi o fato de ser este o
único colégio de Campo Grande no final da década de 1960 a oferecer o curso científico para
meninos e meninas, portanto a única escola onde as meninas que pretendiam o ensino superior
nas áreas de exatas e biológicas poderiam estudar. De acordo com a aluna,

O Maria Constança era o único científico da cidade ou você estudava
lá ou ia prá fora. O Colégio Osvaldo Cruz tinha o contador, tinha o científico no Dom Bosco mas era só masculino, então mulher não tinha
aonde estudar, ou fazia normal ou contador.
Bourdieu (1998) ao discutir a questão do público da escola, aproxima a cultura escolar
da cultura familiar, conectando a escola e suas práticas ao capital cultural construído no ambiente familiar, de onde os alunos trazem seus conhecimentos culturais e a facilidade linguística.
Segundo ele, a comunicação pedagógica acontece quando o aluno é capaz de decifrar os códigos ditados pela escola e com ela desenvolve um habitus escolar legitimado pela sociedade.
Nesse ponto, revela-se a distinção entre os alunos pertencentes às “elites”, uma vez
que estes já trazem consigo certa familiaridade e intimidade com a cultura escolar que será
sistematizada na escola, daqueles estudantes, para quem essa cultura apresenta-se como uma
cultura exógena.
Para Magalhães,

A identidade dos sujeitos, suas memórias, destinos e projetos, como
a memória e a representação da instituição, cruzam-se e fecundam-se
mutuamente enquanto construção histórica (MAGALHÃES, 2004,
p.66).
Sendo assim, os docentes do Maria Constança desempenharam um papel relevante,
contribuindo para a imagem de excelência construída em torno dessa escola. Para uma exaluna, esta era realmente a melhor escola de Campo Grande, referindo-se aos anos de 1968,
1969 e 1970.
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Realmente era o melhor colégio da cidade, tinha os melhores professores. Os professores eram professores de verdade, que faziam carreira como professores, professores de verdade, tanto que quando eu
entrei lá, minha mãe teve que arrumar professor particular de matemática, porque metade do curso de matemática não tinha sido dado
no outro colégio onde estudei, e eu era uma das melhores alunas do
colégio.
Os professores do então Colégio Estadual Campo-Grandense eram catedráticos10 e seus
cargos vitalícios. O primeiro concurso para os docentes da nova escola foi realizado em 1955.
Pelo Decreto no 2247 de 25 de outubro de 195511, abriram-se as inscrições para o
preenchimento efetivo das seguintes cadeiras: Português, Latim, Francês, Inglês, Espanhol,
Matemática, Ciências Naturais e Físicas, Geografia, História natural, História do Brasil, Química,
Física, Desenho, Trabalhos Manuais, Canto Orfeônico e Economia Doméstica.
Para ocupar uma dessas cadeiras, o candidato que concorria às vagas deveria
apresentar uma tese escrita sobre um assunto por eles escolhidos, desde que dentro do
programa oficial da cadeira para a qual haviam sido inscritos. Depois de passar na prova
escrita, os aprovados eram submetidos a uma banca composta por dois professores e a diretora
da escola para a apresentação de suas teses.
No Brasil, o número de professores e os cursos superiores para formá-los não eram
suficientes para atender a todos. Campo Grande, não possuía cursos de formação de
professores, uma realidade que se prolongou até o início da década de 1960, o que dificultava a
formação do quadro de seus docentes. Muitos deles tinham outras profissões e, na maioria das
vezes, abandonavam as salas de aula em função de suas carreiras primeiras ou até mesmo,
exerciam a função de professores sem ter a formação pedagógica e didática para atuarem nas
disciplinas que ministravam. Como exemplo, o professor de Canto Orfeônico era cirurgião
dentista. Havia também docentes estrangeiros, que exigiam permissão especial para
trabalharem na escola.
Além das dificuldades já mencionadas, existiam questões políticas muito fortes que
interferiam diretamente no cotidiano escolar, isso ficou muito evidente, principalmente, nos
períodos compreendidos entre os anos de 1950 e 1960 quando, a entrada ou saída de um
determinado partido trazia para o quadro de docentes e até administrativo do Maria Constança.
Os dois docentes entrevistados conviveram em meio a essa disputa e confirmaram o que vem
sendo dito por outros pesquisadores.

Porque lá (no Maria Constança) era assim, subia a UDN. Eram a UDN
e o PSD, os dois partidos. Vamos dizer, seria o PMDB e a UDN o PFL?
Acho que sim. Então, era assim, Dr. Fernando12, ele era da UDN e
esse diretor era do PSD. Quando um subia, tirava todos os outros (...)
E quando o outro partido subia o governador, todo mundo do outro
partido saia. Então surgiu o concurso.
Eu tinha duas nomeações, uma de catedrático. Porque naquele
tempo, ainda tinham os catedráticos, não é? (...) Quando um governo
entrava, limpava os professores, mandava todos embora e vinham os
outros professores. Quando Ponce de Arruda13 instituiu por um
decreto o exame de cátedra, para segurar os professores.
Não sendo um problema isolado, mas a realidade enfrentada em grande parte do país,
foi instituída, em 1953, no governo de Getúlio Vargas, a Campanha de Aperfeiçoamento e
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Difusão de Ensino Secundário – CADES, criada como um recurso emergencial para atender a
grande expansão do ensino secundário. Foram, então, organizados cursos intensivos,
normalmente durante as férias escolares, que preparavam os professores para os exames de
suficiência, conferindo aos aprovados o registro de professor secundário e o direito de lecionar
onde não houvesse licenciados por faculdades.
Para Campo Grande, os cursos da CADES foram fundamentais e o Maria Constança foi
o espaço escolhido na cidade para esses cursos, destinados aos professores das escolas de
ensino secundário do sul do Estado.
Segundo o docente das disciplinas de Língua Inglesa e Portuguesa no Joaquim
Murtinho e no Maria Constança por mais de duas décadas - 1967 a 1991

A CADES era um curso de férias de um mês para qualificar e
aperfeiçoar os professores, eu fiz primeiro a de Português e depois a
de Inglês. A CADES dava um registro provisório que nos permitia dar
aulas aonde não houvesse professores com graduação, leigos. E, você
sabe que aqui no sul de Mato Grosso a primeira professora a ser
graduada, que até graduou-se no Rio de Janeiro, foi a Professora
Maria da Glória Sá Rosa, que trabalhou comigo lá (no Maria
Constança) também. Os professores não eram graduados, (...) Eram
professores leigos e seminaristas, médicos, dentistas, geólogos.
Em 1959, a escola Maria Constança tornou-se, então, modelo de ensino secundário,
confirmado pela Sra Sédicla Campos Cruz. Em visita realizada à instituição para avaliação, a
Inspetora Federal do Ensino Secundário e representante do Ministério da Educação e CulturaMEC deixou o seguinte registro:

É este um estabelecimento modêlo de ensino secundário, conforme
me foi dado verificar e tanto em sua parte administrativa como na de
didática também. Muito poucas, por isso, foram as sugestões
apresentadas para seu melhoramento14.
No dia 14 de agosto de 1959, concluindo sua visita, afirmou que:

Percorri todas as dependências do prédio Colégio Estadual. Fiquei
encantada com o rico patrimônio que é depositado nas mãos dos
alunos, os quais devem zelar por êle, e reconhecer seu valor. Assisti a
algumas aulas, que me deram a certeza de que o ensino ministrado
nesta casa está à altura de sua grandiosidade.
A expansão da educação secundária no Brasil fez emergir muitos debates sobre seleção
cultural e também discussões em torno de uma cultura humanista para o ensino em confronto
com uma perspectiva mais científica. Nesse sentido, as línguas estrangeiras foram as disciplinas
que mais claramente explicitaram esse momento, quando da permanência ou retirada do
currículo das línguas clássicas como Grego e Latim, assim como as línguas modernas, dentre
elas o francês, espanhol, inglês ou alemão.
A disciplina língua inglesa, por exemplo, é disciplina escolar no Maria Constança desde
1939, quando ainda Liceu Campo-Grandense. Segundo Regulamento do Campo-Grandense de
21 de janeiro de 1938, essa instituição seguia a disposição curricular do Colégio Pedro II, que
determinava que o inglês fosse ensinado nas 3a e 4a séries do ginásio, o francês nas 1a e 2a
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séries, ambos enquanto línguas modernas e o latim como clássica, todas disciplinas
obrigatórias.
A primeira professora catedrática na cadeira de língua inglesa no novo prédio da escola
foi aprovada no concurso realizado em 1955, para o ingresso no ano seguinte. Foi também
docente dessa disciplina em duas instituições privadas de ensino secundário, o Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora e o Colégio Oswaldo Cruz. Foi, também quem elaborou as provas de inglês
do primeiro vestibular da Universidade estadual de Mato Grosso, hoje, Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.
Segundo Souza, a expansão do ensino secundário nas décadas de 1940 a 1960,
“possibilitou a consolidação de um imaginário de excelência escolar cultivado nos ginásios e
colégios, especialmente nos estabelecimentos públicos”(2008, p.186). Portanto, fazer parte do
Maria Constança, no período estudado, era pertencer a uma instituição que se destacava na
cidade, com seu prédio, sua seletividade e a excelência de seus professores.
Conclusão
Quando se estuda o processo de urbanização de uma cidade, não é difícil perceber as
instituições escolares como parte dele. Muitas dessas instituições deixam marcas significativas
nas gerações que conviveram em seu espaço e construíram a sua história com a da cidade.
Por isso, dizer que cada cidade tem uma escola em especial e que tal escola reflete a
sua identidade, suas características, seus hábitos e transformações em um tempo determinado,
é entender esta instituição, segundo a concepção de Magalhães (2004), integrada à paisagem
física e humana da cidade.
O Maria Constança teve suas práticas e seu papel vinculados à identidade cultural do
campo-grandense. Criado inicialmente para um público cuja renda não permitia seu ingresso
nas instituições particulares, tornou-se, por um período, a escola da “elite” devido ao rigoroso
processo seletivo a ao grau de excelência de seus docentes, tanto que, alguns de seus
professores foram importantes articuladores para fundação da Universidade Estadual de Mato
Grosso, hoje Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sendo assim, essa instituição escolar
legitimou, em seu espaço físico, os modelos e as práticas que atendiam aos projetos dessa
classe social.
Na análise de seus documentos e nas entrevistas foi possível perceber que entre os
alunos, hoje, muitos deles representantes da “elite” campo-grandense, citados pelos
professores como médicos, políticos, advogados, nem todos faziam parte dessa classe social
quando estudaram nessa escola, mas a tiveram ligada à sua formação e, portanto, cúmplice
nos seus destinos e projetos, mostrando que a escola seleciona e legitima o conhecimento e
suas práticas e ao fazê-lo é legimitada enquanto instituição pela sociedade a qual pertence.

1

Projeto que envolveu instituições escolares cujas histórias pareciam indicar uma estreita relação com as
histórias de suas cidade. As instituições investigadas foram:: o Liceu de Humanidades de Campos, em
Campos dos Goytacazes/RJ; o Grupo Escolar Conde do Parnahyba, em Jundiaí/SP, o Liceu CampoGrandense, conhecido hoje como o colégio Maria Constança Barros Machado em Campo Grande/MS; e o Colégio Estadual de Uberlândia/MG. Partindo da hipótese de que tais escolas seriam escolas exemplares ,
isto é, percebidas como ligadas à própria identidade cultural dos grupos sociais que se expressavam como
“elites” nessas cidades, em momentos históricos específicos. Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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2

O Estado de Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, foi criado no ano de 1977, pela Lei
Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977. Sendo assim, no período estudado, Campo Grande era
considerada uma das cidades mais importantes do sul do estado de Mato Grosso.
3
Os documentos analisados neste trabalho estão digitalizados e fazem parte de um projeto do Observatório de Cultura Escolar do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, desenvolvido na Escola estadual Maria Constança Barros Machado.
4
A referência da presença física diz respeito à escola em um prédio destinado a exercer as funções educativas que com o tempo deixaram de ser exercidas pela família.
5
Em 1914, o Governo Federal inaugura a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – EFNOB,
hoje, denominada Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, que atravessa o território do então sul do Mato
Grosso, no sentido leste-oeste, vinculando-o ao centro-sul do país (EBNER, 1999, p.16-17).
6
No prédio do atual Colégio Dom Bosco, funcionava o Instituto Pestalozzi,
7
Qualquer análise do curso secundário, após a Proclamação da República, passava pelos programas e
compêndios adotados no Colégio Pedro II, onde o poder de seus professores catedráticos era hegemônico
para as decisões desses programas e compêndios e conseqüentemente, para os exames preparatórios ao
ingresso nos cursos superiores (RAZZINI, 2000, p.26-27).
8
O nome Liceu Campo-Grandense foi mudado para Ginásio Estadual Campo-Grandense, depois para
Colégio Estadual Campo-Grandense, quando ficou conhecido simplesmente por Colégio Estadual, até
receber o nome de Colégio Estadual Maria Constança Barros Machado em homenagem a uma das
pessoas que mais se empenhou na constituição desse estabelecimento em Campo Grande
9
A sala de Línguas Vivas, segundo relato da professora de língua inglesa desse período, foi usada apenas
pelos alunos do Curso Clássico.
10
Segundo um dos professores entrevistados, uma das causas para a instituição da cátedra foi a manutenção dos professores na escola, uma vez que o quadro docente era trocado a cada mudança de governo.
11
Ata de 14/11/1955, “De acordo com o Decreto nº 2247 de 25 de outubro de 1955, em cumprimento ao
exposto na Portaria nº 311 de 3 de novembro de 1955, da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde do
Estado de Mato Grosso foram abertas as inscrições para concurso de título e provas para o preenchimento
efetivo das cadeiras para o Colégio Estadual Campo-Grandense: Português, Latim, Francês, Inglês, Espanhol, Matemática, Ciências Naturais e Físicas, História Natural, História do Brasil, Desenho, Trabalhos
Manuais, Canto Orfeônico e Economia Doméstica.”
12
Dr Fernando Correa da Costa foi governador do Estado de Mato Grosso pela UDN, eleito por dois mandatos, o primeiro em 1950 e o segundo em 1960.
13
João Ponce de Arruda do PSD foi governador do Estado de Mato Grosso no período de 31.05.1956 à
31.01.1961.
14
“Designada pela Portaria no 814, de 17/06/1959, visitei nesta cidade, o Colégio Estadual Campo- Grandense” - Ofício 117/1959. As sugestões dizem respeito ao Corpo Docente e administrativo, como registrar
todos os professores, embora, dos 30 apenas 3 não fossem registrados; organizar os horários de acordo
com a Portaria 54/56; completar o arquivo com pastas individuais para cada professor; além de ressalvas
sobre os diários de classe e planos de aulas (Registros – Ofícios Expedidos, 1959-1960).
Referências
BITTAR,M.;FERREIRA,Jr. (1999). De freguesia à capital: 100 anos de educação em Campo Grande.
Campo Grande:100 anos de construção.Campo Grande: Matriz Editora,169-194.
BOURDIEU, P. (1998). Escritos de educação. Petrópolis - RJ: Vozes. Org. Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani.
EBNER, Í.A. (1999). A cidade e seus vazios. Investigação e proposta para os vazios de Campo Grande.Campo Grande:Editora da UFMS.

CD-ROM DE ATAS | 2812 | COLUBHE 2012

FARIA FILHO, L. (2002). Escolarização, culturas e práticas escolares no Brasil: elementos teóricometodológicos de um programa de pesquisa. In: LOPES, A.C & MACEDO, E. (orgs). Disciplinas e integração curricular: história e políticas (pp.37-71).Rio de Jnaeiro:DP&A.
MAGALHÃES,J.P.(2004).Tecendo nexos: histórias das instituições educativas.Bragança Paulista:Editora Universitária São Francisco.
PESSANHA, E. et alii (2004). Tempo de cidade, lugar de escola: um estudo comparativo sobre a cultura
escolar de instituições escolares exemplares constituídas no processo de urbanização e modernização
das cidades brasileiras (1880-1970). Projeto do CNPQ.
__________________ (2006). Tempo de cidade, lugar de escola.Cadernos de História da Educação,n.5
(jan-dez), 109-121.
_______________,ASSIS, W.S. (2011) Arquivos digitalizados da Escola Maria Constança Barros Machado (Campo Grande/MS)[DVD]. Campo Grande , MS.
RAZZINI, M.P.G. (2000).O espelho da nação: a Antologia Nacional e o ensino de Português e Literatura.Tese (Doutorado). Campinas:UNICAMP.
SOUZA,R.F. (1998). Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no estado de
São Paulo (1890-1910). São Paulo:UNESP.
___________. (2008). História da organização do trabalho escolar e do currículo no século XX: (ensino
primário e secundário no Brasil) (pp 89-214).São Paulo: Cortez.

CD-ROM DE ATAS | 2813 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2814 | COLUBHE 2012

NAS TRILHAS E HISTÓRIAS DO GRUPO ESCOLAR
CORONEL JOSÉ TEÓFILO CARNEIRO: DIMENSÕES
DE UMA CULTURA ESCOLAR NA CIDADE DE
UBERLÂNDIA/M.G. BRASIL – 1945 -1971
Geovanna de Lourdes Alves RAMOS
Universidade Federal de Uberlândia/UFU

PA L AV R A S- C H AV E

Grupo escolar; História da
educação; Cultura escolar
ID: 147

CD-ROM DE ATAS | 2815 | COLUBHE 2012

CD-ROM DE ATAS | 2816 | COLUBHE 2012

1.1.
Breve histórico sobre a construção do Grupo Escolar Coronel José Teófilo
Carneiro
Esta pesquisa, de cunho historiográfico, tem como problemática analisar o lugar que o
Grupo Escolar Coronel José Teófilo Carneiro ocupou na configuração da instrução primária na
cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Ressaltamos conforme Certeau (2000), que
lugar não diz respeito apenas ao espaço físico de uma instituição escolar, mas a um lugar de
produção de sentidos e significados por diferentes sujeitos sociais. Para a análise de lugar do
Grupo Escolar a perspectiva de análise que percorreremos será de percebê-lo na composição
com as outras ações de escolarização presentes no ensino primário mineiro, identificando se a
constituição do Grupo Escolar ocasionou transformações para o ensino primário e, fundamentalmente, analisar de que natureza tais mudanças ocorreram, e se ocorreram. Interessa-se por
verificar se o Grupo Escolar Coronel Carneiro, no plano da proposição, apresentou características educativas específicas representativas de uma cultura escolar na perspectiva aqui compreendida por Viñao Frago (1995), para quem o termo cultura escolar é melhor expressado se
utilizado no plural, pois considera que não há uma única cultura da escola mas, múltiplas culturas escolares. Viñao Frago amplia a compreensão de cultura escolar, à medida que a compreende como dimensão daquilo que acontece no interior da escola:

Alguien dirá: todo. Y si, es cierto, la cultura escolar es toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objectos e conductas, modos
de pensar, decir y hacer. Lo que sucede es que en conjunto hay algunos aspectos que son más relevantes que otros, en el sentido que son
elementos organizadores que la conforman e definen. Dentre ellos elijo dos a lo que he dedicado alguna atención en los últimos años: el
espacio y el tiempo escolares. Otros no menos importantes, como las
prácticas discursivas y lingüísticas o las tecnologias y modos de comunicación empleados, son ahora dejados a un lado. (VIÑAO FRAGO,
1995, p. 69)
Portanto, temos como hipótese que o Grupo Escolar tenha ocupado um determinado
lugar social representativo na organização do ensino público primário de Uberlândia, e que tenha produzido modos distintos de escolarização daqueles já presentes em outras estratégias de
ensino primário na cidade, pois cada instituição escolar vivencia uma realidade, identidade e
cultura.
Pesquisando acerca do ensino primário em Uberlândia, vemos que alguns bairros foram
privilegiados na fundação de escolas primárias, tanto municipais, estaduais e privadas e que
eram constantes os assuntos que circulavam em torno da civilidade da sociedade uberlandense.
No entanto, nem toda a população usufruía deste conhecimento formal. Nos anos de 1940 o
país vivia momentos decisivos do processo de industrialização, com a instalação de setores tecnologicamente mais avançados, que exigiam investimentos de grande porte; as migrações internas e a urbanização ganhavam ritmo acelerado (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 565) e a elite
política de Uberlândia procurava se inserir neste processo privilegiando uns e excluindo outros.
Em relação à educação o poder público não tomava medidas que viabilizassem uma
educação sustentada em condições de igualdade educacional. Tanto que encontramos um pedido para a construção de um Grupo Escolar que tudo indica ser o 3º grupo da cidade, tendo
como suporte a localização do mesmo nas imediações do Centro Espírita Joana Darc, na antiga
‘Vila Operária’:
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[...]

Tendo sido informada de que é pensamento da Prefeitura local, crear
algumas escolas primarias suburbanas, de mais fácil acesso às crianças pobres dos Bairros Operários, bastante distanciados dos Grupos
Escolares, resolveu a Diretoria do Centro Espirita Joana Darc, com séde na Vila Operaria, nesta cidade, oferecer a Prefeitura, gratuitamente, o salão de seu prédio, sito a Rua Ituiutaba, que oferece as
condições exigidas, para nele ser instalado uma dessas escolas com
um ou mais turnos. (sic)
[...]

Sabendo que é uma das preocupações do governo de V. Exa. a difusão do ensino primário entre as classes pobres e desejosa de cooperar com sua administração nessa benemerita e patriotica obra, esta
Diretoria tem a certeza de que V. Exa. aceitará a sua oferta creando
ali uma escola.(sic)[...]. (Acervo Jerônimo Arantes - Pastas Temáticas.
Nº. 0016)
O pedido acima a Vasconcelos Costa, prefeito municipal da cidade no ano 1943 vinha
do presidente da diretoria do Centro Espírita Joana Darc, em que colocava à disposição do município um espaço destinado a educação de crianças carentes da ‘Vila Operária’, pois as mesmas
não tinham acessibilidade de locomoção aos grupos escolares centrais. Assim sendo, a diretoria
do centro espírita disponibilizou um local para que as crianças pudessem dar continuidade aos
seus estudos, sendo que a responsabilidade para a educação desses jovens deveria partir do
poder público. Foi assim o contato com essa fonte que despertou o interesse em realizar uma
pesquisa histórica, ou seja, uma análise das questões educativas a partir não só das determinações externas, mas também das conflitualidades internas que possibilitasse novas vias para
compreender que as intenções, as realidades e os resultados [da escolarização] não formam
um todo historicamente coerente (NÓVOA, 1998, p.47).
Após constatarmos a existência de fontes primárias que possibilitassem o desenvolvimento desta pesquisa, estabelecemos o recorte temporal da mesma, tendo como referência a
afirmação de Sanfelice de que (2007, p. 76) quando se toma a decisão de pesquisar a história

de uma instituição escolar ou de uma instituição educativa, o condicionante inicial que se põe é
o da temporalidade. Esta delimitação adotou como marco inicial o ano de 1946, quando foi instalado o terceiro grupo escolar, e como marco final o ano de 1971, momento em que foram
extintas estas instituições de educação primária por força da Lei n. 5.692/71 que reorganizou o
ensino em 1º e 2º graus. Contudo, a leitura dos documentos levou a estabelecer outro marco
inicial para a pesquisa, situado na década de 1940. Esta delimitação refere-se à necessidade de
considerar os antecedentes do Grupo Escolar, ou seja, a inexistência de escolas para a demanda local.
Neste sentido, nosso objeto foi se delineando para a reconstrução histórica da terceira
instituição educativa, pois com relação ao conceito de reconstrução, Saviani (2007, p. 15) assinala que o objeto do historiador não é construído por ele, enquanto pesquisador. O que lhe
cabe construir é o conhecimento do objeto e não o próprio objeto. E construir o conhecimento
do objeto não é outra coisa senão reconstruí-lo no plano do pensamento.
Nossa indagação se configurou no sentido de compreender o que representou o terceiro Grupo Escolar para a cidade de Uberlândia no processo de consolidação do município, tendo
se delineado ao tomar ciência do que assinala Sanfelice (2007, p. 77) sobre instituição:
[...] uma instituição escolar ou educativa é a síntese de múltiplas de-

terminações, de variadíssimas instâncias (política, econômica, cultural,
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religiosa, da educação geral, moral, ideológica etc.) que agem e interagem entre si, “acomodando-se” dialeticamente de maneira tal que
daí resulte uma identidade.
Com a carência de escolas públicas, a imprensa passa a veicular editoriais informando
que novas construções iriam ser iniciadas na cidade e percebe-se uma grande expectativa em
relação a essa escola, moldada para preparar o cidadão uberlandense:
Mais uma escola
[...]. Dizem que os poétas estão mais próximos da criança, esta

maravilhosa flôr, alegria e esperança de todos, que deve ser amparada com o maior carinho, principalmente num momento como o atual,
de inquietação e dificuldades. [...] em favor do ideal da Juventude será abençoado no futuro pelos corações iluminados pela instrução.
“Uberlândia, a capital da Inteligencia e do Trabalho, requer
do prefeito um esfôrço contínuo, uma dedicada atenção, para
uma administração á altura do seu vertiginoso progresso” disse o Sr. Vasconcelos Costa, em um dos comicios aqui realizados.
[...]

Assim, com o apoio da população de Uberlândia e de seu esforçado prefeito, temos o direito de nos regozijarmos com antecipação
pelo sucesso feliz do oportuno empreendimento. (Mais uma escola.
JORNAL CORREIO DE UBERLANDIA. 15 de julho de 1945, p. 01. Grifos do jornal).
Assim foi aberta a concorrência para a construção do novo Grupo Escolar que segundo
as fontes pesquisadas seria edificada na Avenida Floriano Peixoto, em específico, nas imediações da ‘Vila Operária’, atual Bairro Aparecida. Mediante a análise documental é possível que a
‘promessa cumprida’ pelo governador Valadares tenha se dado em um evento ocorrido nesta
mesma vila no ano de 1945, quando em um comício com o general Dutra:
Cumprida a promessa do governador Valadares

A Secretaria de Finanças remeteu para esta cidade e já se
acham depositadas no Banco Mineiro da Produção as importâncias de
150 mil cruzeiros e mais 60 mil, para aquisição dos terrenos destinados ao novo hospital e á construção do novo grupo escolar. [...]
Construção do Grupo Escolar
Tambem para aquisição do terreno destinado ao novo Grupo
Escolar o Estado autorizou a importancia de Cr$60.000,00.
O novo Grupo será localizado á Avenida Floriano Peixoto, em
frente ao estadio “Juca Ribeiro”.
ABERTA A CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Ao Prefeito Dr. Vasconcelos foi dirigido o seguinte telegrama:
BELO-HORIZONTE, 16 – Tendo o Sr. Governador autorizado a construção do terceiro grupo escolar dessa cidade tenho o prazer de comunicar-lhe que abrimos hoje concorrência administrativa com o
prazo de 10 dias para a execução das mesmas obras no valor de
Cr$666.082,40. Si os empreiteiros dessa cidade tiverem interêsse em
participar da concorrência, poderão apresentar propostas, ouvindo antes o engenheiro Carvalho Bernardes, que possúe detalhes sôbre a
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construção. (Cumprida a promessa do governador Valadares. JORNAL
CORREIO DE UBERLANDIA, 19/06/1945, p. 01)
A compra do terreno para a construção do Grupo Escolar se deu em setembro de 1945,
quando o governo do Estado de Minas Gerais, na época, cedeu verba para a edificação da escola, na Rua Santa Maria, esquina com a Avenida Floriano Peixoto, um local visto como subúrbio
da cidade. Segundo Mourão, ao analisar a forma como se organizava e era ministrado o ensino
em Minas Gerais nas escolas primárias o referido Regulamento estabelecia que:

A construção desses prédios deveria ser feita fora do alinhamento das
ruas, inteiramente isolados de outros edifícios. O terreno para a construção deveria ser seco e permeável e a área respectiva deveria ser
de 1000 m². Além do edifício principal, o prédio escolar deveria ter
um jardim para estudo de Agricultura e Botânica e uma área nivelada,
coberta, macadamizada ou asfaltada, para ginástica e evoluções militares. [...] O prédio teria gabinetes, com aparelhos sanitários, dois no
mínimo para cada escola, [...]. Nos grupos deveria haver um salão para museu e biblioteca; um gabinete para o diretor, servindo também
de sala de visitas, um salão para trabalhos manuais, além 4 a 12 salas
de aulas. (MOURÃO, 1962, p.192-93)
Vemos que para a fundação de prédios escolares algumas normas deveriam ser cumpridas para que seu funcionamento fosse favorável ao aprendizado das crianças. Dentre essas
exigências o tamanho do terreno era fixado, com solo propício para a construção, à composição
dos edifícios vizinhos e suas respectivas salas de estudo, sanitários e cômodos administrativos.
Pesquisando sobre as regras prescritas no Código do Ensino Primário para a construção
de prédios escolares em Minas Gerais, nota-se que o local a ser escolhido para a edificação deveria ser em um terreno seco, arejado, área central, mais sem grande movimentação e tumultos:
Dos Prédios Escolares

Art. 100 – Na construção e mobiliário dos prédios escolares, bem como na escolha do local e dos materiais, é necessário não perder de
vista que o aluno deve sentir-se feliz na escola e que o meio é um
agente de educação relevante.
Art. 101 – A escola, do ponto de vista de sua instalação, deve constituir um todo homogêneo, reunidos no seu edifício os diferentes graus
de ensino primário, com exclusão de tudo quanto fôr estranho à escola e ao seu funcionamento.
Art. 102 – Os prédios escolares serão construídos:
a)
de preferência em forma de I, L, T ou H;
b)
em um só pavimento e inteiramente isolado dos edifícios vizinhos;
c)
em terreno sêco, permeável e arejado, tão central quanto possível, afastado dos lugares de grande movimentação, de cemitérios,
hospitais, prisões e de pontos onde haja águas estagnadas, bem como exposto à luz solar, protegido contra os ventos e de fácil acesso.
[...]. (CÓDIGO DO ENSINO PRIMÁRIO, 1950, p. 30).
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No caso específico da fundação do Grupo Escolar Coronel Carneiro, o terreno escolhido
defrontava-se com um estádio de futebol denominado ‘Juca Ribeiro’ construído em 1933, com
capacidade para 7.000 pessoas. O estádio era localizado em uma das vias de maior movimento
no período em estudo, na Avenida Floriano Peixoto e a mesma dava acesso de trânsito rápido
para a área central. Próximo a este local havia comércios, moradias, fábricas de pequeno porte,
a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação e transitavam diversas pessoas com
suas atividades diárias.
As características e confrontações do imóvel, segundo documento abaixo, nos fornece a
medida de 2.400 metros de forma retangular, compatível com a exigência do Código de Ensino.
A estrutura física do Grupo Escolar contava de um só pavimento, possuindo o total de 8 salas
de aulas com as seguintes descrições: arejadas, iluminadas, amplas e espaçosas; uma sala para
biblioteca; uma sala de administração; uma sala de estar, uma sala destinada a enfermaria e

outra sala destinada ao dispensário odontológico ambas com água corrente.
Para fornecer a alimentação para os alunos contava ainda com uma cozinha, uma cantina, um galpão e para a higienização 11 banheiros. Percebe-se que o Grupo Escolar não dispunha de uma área destinada às crianças para suas brincadeiras e sociabilidades no intervalo
entre o período das aulas. Havia ainda um pequeno imóvel para a zeladora do Grupo Escolar;
possuindo também dois corredores laterais que davam acesso as salas de aula; e por fim, o
prédio era todo coberto de telhas francesas:
CARTÓRIO DO PRIMEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS
[...] DATA: 29 de setembro de 1945. CIRCUNSCRIÇÃO: Uberlândia.

DENOMINAÇÃO OU RUA E NÚMERO: Rua Santa Maria, esquina da Av.
Floriano Peixoto, na Vila Operária, subúrbio desta cidade. CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES: Um terreno medindo quarenta (40)
metros na frente da rua Santa Maria; sessenta (60) metros de um lado, pela Avenida Floriano Peixoto; sessenta (60) metros do outro lado, em confrontação com [...] e finalmente, quarenta (40) metros de
largura nos fundos, em confrontação com [...] com a área quadrada
de 2.400 metros de forma retangular; [...] por compra feita a Cia
Construtora de Uberabinha Ltda,[...] Uberlândia, 29 de setembro de
1945. [...] Escritura lavrada pelo 2º tabelião desta cidade, em 29 de
setembro de 1945. VALOR DO CONTRATO: Sessenta mil cruzeiros
(Cr$60.000,00). [...] Certifico que em virtude de requerimento do Estado de Minas Gerais, representado e assinado por Gentil de Freitas
Macedo, 1º Coletor Estadual Local: foi construído em terreno de propriedade do Estado, constante da transcrição acima: um prédio de um
só pavimento com 8 salas de aulas, espaçosas e amplas bem arejadas
e iluminadas; uma sala para biblioteca; uma sala de administração;
uma sala de estar, uma sala destinada a enfermaria e outra sala destinada ao dispensário odontológico ambas com água corrente. Conta
ainda com uma cosinha, cantina, galpão e 11 sanitárias. A pequena
área de que dispõe não pode ser considerada pátio de recreio. Há
ainda uma casa com 3 comodos pequenos para a zeladora do prédio;
dois corredores laterais dão acesso as salas de aula; prédio coberto
de telhas francesas e afastado do alinhamento; e onde se acha instalado o Grupo Escolar Coronel Carneiro, situado à Av. Floriano Peixoto
nº 1.352 e orçada a construção em Cr$345.900,00, conforme certidão
da Prefeitura Municipal local. O referido é verdade dou fé. Uberlândia,
31 de maio de 1958. A sub-oficial: Odette Silva. O oficial: Avenir Go-
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mes dos Santos. Nada mais. O referido é verdade, dá fé. Uberlândia,
10 de maio de 2005. (DOCUMENTO EM PODER DO GRUPO ESCOLAR
CORONEL CARNEIRO)
Pode-se deduzir que o prédio escolar, por sua localização no ano de 1945, era situado
em uma região marginalizada da cidade devido aos inúmeros debates encontrados na imprensa
local que será discutido mais adiante. Assim temos a visão de como era o Grupo Escolar no início de sua fundação em Uberlândia. No entanto, pela leitura e historicidade do espaço onde o
grupo foi construído surgem algumas indagações: pela descrição do documento a construção
oferecia conforto ao espaço destinado ao aluno, bem como o da administração escolar? Quem
eram os meninos e as meninas desse Grupo Escolar e quem foram seus professores? Acerca do
alunado os dados envolvem questões específicas, tais como: qual a localidade de procedência
dos alunos? São residentes da zona rural ou urbana? Se declarados brasileiros, qual sua descendência paterna? E a idade, qual a variação existente em cada uma das séries? No que tange
à procedência do corpo docente eram professoras formadas em Minas Gerais? Quais programas
de ensino seguiam? Quais as relações estabelecidas entre as professoras e os alunos dessa instituição?
Ao analisar uma instituição escolar, o pesquisador deve atentar-se para o ambiente no
qual esta se inseria, evidenciando muitas memórias e histórias educacionais, como também a
memória da cidade, entrelaçando memórias pessoais, coletivas e também institucionais. Considerar-se á o processo que permitiu o Grupo Escolar ocupar uma posição na área educacional e
qual foi esta posição em Uberlândia, pois compreendendo as particularidades da escola, consequentemente, compreender-se-á melhor a identidade da cidade, na qual ela se insere. Analisando a reconstrução histórica das instituições escolares brasileiras, Saviani ressalta (2007):

Assim, será necessário, na análise das instituições, correlacioná-las
com as condições sociais nas quais emergiram segundo contextos histórico-geográficos determinados. Levando isso em conta, um eixo importante de articulação das análises será dado pelo público-alvo. Ou
seja, trata-se de formular a questão: a quem se destina a instituição
que estou me propondo a reconstruir e que resultados ela pretende
atingir com a ação empreendida? A busca de informações sobre o
alunado será, pois, um elemento importante na reconstrução histórica
das instituições escolares, uma vez que, além de ajudar na definição
do perfil institucional, trará, também, indicações importantes sobre
sua relevância social. (SAVIANI, 2007, p.25).
Segundo o noticiário local o Grupo Escolar foi inaugurado no dia 15 de setembro de
1945. A imprensa ressaltava a importância que essa instituição escolar teria para a educação
primária em Uberlândia, descrevendo a quantidade de salas construídas e demais instalações. O
nome sugerido era o do então governador no estado “Governador Valadares”, mais ficou posteriormente definido que a escola teria o nome do propulsor do progresso da cidade: Coronel José Teófilo Carneiro. Naquele período, facultava-se a escolha dos nomes para as escolas entre
pessoas vivas ou já falecidas, que, de alguma forma, contribuíram para a propagação de uma
cultura cívica e moral, conforme constava na Lei Orgânica do Ensino Primário de 1946, no parágrafo único do artigo 32:

Parágrafo único. Aos estabelecimentos de ensino primário poderão ser
atribuídos nomes de pessoas já, falecidas, que hajam prestado relevantes serviços à humanidade, ao país, Estado ou ao Município, e cuja
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vida pública e particular possa ser apontada às novas gerações como
padrão digno de ser imitado (BRASIL, 2008a).
Contando com as pessoas ilustres a cerimônia teve inúmeros discursos, promessas e
agradecimentos. No entanto, vemos que os agradecimentos se restringiram aos dirigentes locais e estaduais, será que a população também não teria sua participação na construção deste
Grupo Escolar? Lendo a reportagem vemos que o comentário sobre o edifício escolar não se
condiz com o Documento registrado em Cartório, pois conforme registro abaixo o edifício não
se apresenta como sendo o maior e o mais perfeito de nossos estabelecimentos de ensino primário, tendo como suporte a arquitetura dos grupos escolares construídos anteriormente a este:
Lançada solenemente a pedra fundamental do 3º Grupo Escolar
Proposto o nome de “Governador Valadares” para o novo estabelecimento

Em ambiente de grande entusiasmo, realizou-se ontem, ás 18
horas, á Av. Floriano Peixoto em frente ao Estádio Juca Ribeiro, lançamento da pedra fundamental do 3º. Grupo Escolar, mandado construir pelo Governador Benedito Valadares.
Será ele provavelmente o maior e o mais perfeito de nossos estabelecimentos de ensino primário, com dez salas e todas as demais
instalações. Montará a construção em cerca de Cr$ 800.000,00. (Lançada solenemente a pedra fundamental do 3º Grupo Escolar. JORNAL
CORREIO DE UBERLANDIA, 15/09/1945, p. 01).
Inaugurado em 1946, o Grupo Escolar Coronel José Teófilo Carneiro irá compor o cenário da instrução primária, oportunizando a criança uberlandense um novo espaço de escolarização. Neste estudo, compreende-se escolarização na perspectiva assumida por Vidal e Faria Filho
(2005, p. 45), que afirma que o termo está associado a um duplo sentido,

Num primeiro, escolarização pretende designar o estabelecimento de
processos e políticas concernentes à ”organização” de uma rede, ou
redes, de instituições, mais ou menos formais, responsáveis seja pelo
ensino elementar da leitura, da escrita, do cálculo [...]. Em outra
acepção, estamos entendendo por escolarização o processo e a paulatina produção de referências sociais, tendo a escola, ou a forma escolar de socialização e transmissão de conhecimentos, como eixo
articulador de seus sentidos e significados.
A fundação de uma instituição escolar requer uma organização formal vinculada às diretrizes educacionais, tais como Currículo Escolar, formação dos professores, atividades escolares,
as formas de socialização de diferentes sujeitos sociais, o processo de ensino-aprendizagem dos
alunos. A escola ‘ideal’ nem sempre é possível, mais no caso específico do Grupo Escolar Coronel Carneiro vemos que a estrutura era ‘complexa’ contando com professoras de habilitação da
Escola Normal. No dia da inauguração, em 1º de julho de 1946, o Grupo Escolar recebeu inúmeras pessoas e funcionários, tais como inspetores educacionais, diretora, professoras designadas, 498 alunos matriculados e sociedade local. Continha nove salas de 1ª série, duas de 2ª
série, e uma de 3ª e 4ª séries:

No dia 1º de Julho de mil novecentos e quarenta e seis, presentes os
snrs. Eugênio de Freitas Pacheco, Inspetor Regional desta circunscrição, Claudemiro de Sousa, Inspetor Escolar Municipal, eu, diretora do
Grupo, Etelvina Rodrigues de Morais, professora de 1ª classe, desig-
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nada auxiliar da diretoria, professoras Maria Aparecida Vasconcelos,
Militina Silveira, Adair Zócoli, Iolanda de Freitas, Luzia Guardieiro,
Wladerez Machado e Alvamira Gondim, algumas pessoas gradas desta
cidade, bem como quatrocentos e noventa e oito alunos matriculados,
foram instaladas as aulas do Grupo Escolar “Cel José Teófilo Carneiro”, desta cidade.
A primeira distribuição das classes foi a seguinte:
4º ano – M. Aparecida Vasconcelos
3º ano – Iolanda de Freitas
2º ano – Adair Zócoli
2º ano – Zélia Cunha Avelar
1º ano – Hilda de Freitas
1º ano – Helena Jorge
1º ano – Teresinha de Freitas
1º ano – Walderez Machado
1º ano – Luzia Guardieiro
1º ano – Alvamira Gondim
1º ano – Militina Silveira
1º ano – Maria Aparecida Lomônaco
1º ano – Etelvina R. de Morais
(LIVRO TERMO DE POSSE, TERMO DE VIZITA, 01/10/45 à 25/08/65.
ACERVO DO GRUPO ESCOLAR CORONEL CARNEIRO).
No ano de instalação o Grupo Escolar receberia a visita do inspetor regional no sentido
de verificar e dar instruções sobre o ensino primário escolar. Como o início das aulas deu-se um
mês após a fundação da escola, nota-se a ausência de alguns equipamentos necessários ao
andamento das atividades escolares.

No período de 19 a 24 de Agosto do corrente ano, visitei a Grupo escolar Cel Teofilo Carneiro, desta Cidade, sob a direção da Prof, Técnica D. Maria Aparecida Lômanaco, auxiliada pela Profa. 1ª classe D.
Etelvina Rodrigues de Morais. Assisti aulas em todas as classes, tomei
parte em algumas, dei instruções detalhadas e, em reunião feita as 8
e ½ de 24, dei instruções coletivas minuciosas, explicando-as realmente. O grupo foi instalado a 1º de Julho e tem necessidade de ser
aparelhado com diversas cousas que ainda não tem: mobilia de gabinetes, cadeiras, sineta, relogio, estantes e impressos e, cartases ilustrados. (LIVRO TERMO DE POSSE, TERMO DE VIZITA, 24/08/1945 à
25/08/65. ACERVO DO GRUPO ESCOLAR CORONEL CARNEIRO)
Souza (1998) chama a atenção para o fato de que os materiais escolares foram relegados apenas à questão de como organizar e realizar o ensino, sendo excluídos da história do
pensamento pedagógico e da história da educação. Para a autora é preciso considerar o alerta
feito por Augustin Escolano (1998), que vê nos objetos escolares um modo de entender e praticar o ensino, valores e concepções subjacentes à educação e um aspecto significativo da cultura escolar. E pesquisando as Atas de Reuniões escolares do dia 25/08/1946 do Grupo Escolar, a
diretora auxiliar em exercício, Etelvina Rodrigues de Morais leu o Art. 188 do regulamento do
ensino primário e posteriormente sugeriu o pedido de materiais, que segundo ela, seria necessário a aprendizagem dos alunos:
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O Art. 188 do regulamento diz: São aparelhos necessários ao ensino e
de que oportunamente todas as escolas serão providas: 1º. Uma bandeira nacional; 2º. Um globo terrestre; dois mapas geográficos, sendo
um do Brasil e outro do Estado de Minas; 3º. Um contador mecânico
e uma coleção de pesos e medidas; 4º. Sólidos e aparelhos necessários ao ensino de geometria; estojo de desenho; 5º. Instrumentos para a execução de trabalhos manuais, incluídos na classe: um sacho,
uma sachola, um ancinho, um forcado, tesouras para arvores e de
podar, um plantador, um desplantador, uma pá, um regador, um podão, um canivete e um ingeridor; 6º. Aparelhos para o ensino intuitivo
das noções e princípios fundamentais, mais rudimentares, de física e
de química; 7º. Pequenos museus ou coleções de historia natural.
(LOPES, et all. História da Educação em Minas Gerais, 2002, p.440)
De uma forma geral, os aparelhos necessários ao ensino e que toda escola necessitaria
não condiz com as que se encontravam no Grupo Escolar Coronel Carneiro. A Bandeira Nacional
foi adquirida no ano da construção da escola, mais os outros materiais foram sendo adquiridos
mediante pedidos de doação. No final dos anos 60 do século XX foram feitos um levantamento
dos pertences do Grupo Escolar e encontramos a seguinte descrição:
Relação de Móveis e Utensílios da Portaria/ Acervo do Grupo Escolar Coronel Carneiro
Portaria do Grupo Escolar - Um piano com banqueta. Uma mobília de madeira (4 peças) com armação cromada. Um porta-chapéus. Uma escrivaninha em fórmica. Uma cadeira. Um crucifixo.
Uma jarra no Cristo. Dois cinzeiros. Um relógio de parede. Três quadros grandes (decorativos).
Sete quadros de fotografias do desfile de 1959. Uma estatueta de um coelhinho. Um cesto de
papel. Dois capachos. Uma passadeira.
Quadro1 - Relação dos móveis e utensílios existentes no Grupo Escolar/1960.
Estes dados fornecem alguns detalhes de uma possível visualização de uma das entradas da escola: a Portaria. No mesmo aparece um piano com baqueta, dando ar de aprendizagem musical no campo educacional, com uma mobília de madeira ao redor, contendo também
um porta-chapéus no caso de recebimento de homens ‘ilustres’ na época. A escrivaninha em
fórmica complementa a distribuição impecável da sala de recebimento de visitas, tendo em cima da mesma, dois cinzeiros, se o Grupo Escolar recebesse pessoas fumantes. Quadros espalhados pelas paredes e um relógio para marcar e controlar as horas fazia parte deste ambiente
disciplinar. O crucifixo e uma jarra poderiam simbolizar a religião católica e por fim, a prática e
memória dos rituais cívicos por meio do registro das fotografias dos desfiles no ano de 1959.
Relação de Móveis e Utensílios da Diretoria/ Acervo do Grupo Escolar Coronel Carneiro
Uma mobília estofada com três peças e uma mesinha de centro, de vidro. Uma estante para
arquivo em aço, vidro e fórmica. Uma escrivaninha de fórmica e aço. Uma cadeira giroflexUm cinzeiro de pé e dois de mesa. Um cesto de papel – Um telefone. Um suporte de lápis –
Um porta jornais. Um quadro de Sagrado Coração de Jesus. Um quadro menor (Sabedoria
oriental). Um quadro do patrono do Grupo. Um quadro da ex diretora Maria Aparecida Lomânaco.
Quadro 2 - Relação dos móveis e utensílios existentes no Grupo Escolar/1960.
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Na Relação de Móveis e Utensílios acima temos a descrição da sala de direção do Grupo
Escolar; os detalhes dispostos no ambiente também fornecem um amplo conhecimento do local
onde provavelmente a direção emitia e recebia documentos referentes à escola, recebia professoras e o corpo administrativo e por fim, pessoas com interesses diversos. Uma mobília estofada e uma mesinha de vidro no centro davam um ‘ar gracioso’; uma estante para documentos
administrativos, escrivaninha de fórmica e aço para a diretora e uma cadeira giroflex conhecidamente como moderna para a época. Cesto de papel e telefone, materiais indispensáveis para
o dia a dia. Na parede um quadro de Sagrado Coração de Jesus e um menor simbolizando a
Sabedoria Oriental, ou seja, religiosidade e misticismo no mesmo ambiente. Por fim, dois representantes ilustres para o Grupo Escolar: um quadro da ex-diretora e o patrono do Grupo Escolar, que tudo indica pela leitura das Atas de Reuniões ser o senhor Salvador Melazzo.
Algumas condutas necessitavam ser seguidas no Grupo Escolar e assim que foram iniciadas as aulas no ano 1946, o inspetor de ensino repassou as mesmas ao corpo docente. Nelas
estava contida uma série de instruções pedagógicas, a disciplina dos alunos:

Instruções deixadas ao Corpo docente do Grupo Escolar Cel Teofilo
Carneiro: - 1) Organizar o caderno de preparar lições com tipo mais
ou menos uniforme quanto ao tamanho e formato material e desenvolvido de forma a patentear matérias dadas, plano de ensino, recursos usados, observações sobre resultados; 2) trabalhar para conseguir
disciplina natural no estabelecimento, obtida por meio de preleção
claras e constantes entremeadas de historias que
patenteiem as vantagens do bem educado, sobre o mal educado; 3)
aproveitar todos os ensejos para educar; 4) zêlo pelo ensino da caligrafia, usando modelos e assistindo aos alunos nesse trabalho; 5) escalação de professoras para regência de recreio e trabalhos da parte
da prof. escalada, para que a vigilancia seja real e construtiva; 6) aulas de aritmética de cunhos praticas e fiscalizando problemas locais.(LIVRO TERMO DE POSSE, TERMO DE VIZITA, 24/08/1945 à
25/08/65. ACERVO DO GRUPO ESCOLAR CORONEL CARNEIRO)
As Instruções deixadas ao Corpo Docente eram pontuadas e enumeradas segundo a
ordem de prioridade, formulando táticas e estratégias a serem seguidas pela comunidade escolar. Na perspectiva apontada por Certeau (1994, p. 97), as ‘Estratégias e táticas’ circulam, vão e
vem, saem da linha e derivam num relevo imposto, ondulações espumantes de um mar que se
insinua entre os rochedos e os dédalos de uma ordem estabelecida. Assim, nesta análise está
em inventariar o cotidiano da escola – a formação e as práticas ou modos de pensar e agir de
professores e alunos, as relações de poder, as formas de compreender e organizar os espaços,
os tempos de aprendizagem, as ações de seus sujeitos. Nesse sentido, as possibilidades de reconstrução histórica acerca de táticas, estratégias e formas de apropriação produzidas pelos
sujeitos escolares no cotidiano serão sinalizações para o entendimento da cultura escolar.
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OS HERÓIS QUE A GUERRA INVALIDOU…
REEDUCAR O SOLDADO NO INSTITUTO
DE MUTILADOS DE SANTA ISABEL
Cláudia Pinto RIBEIRO
CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»
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A 1ª Guerra Mundial deu a conhecer ao mundo uma nova realidade que havia de
perdurar na memória daqueles que a viveram – ou dela sentiram apenas um leve toque – até
muito após o seu fim, no longínquo ano de 1918. Nunca um conflito tomara tamanha
proporção; não havia recordação de uma guerra tão duradoura, mortífera, dolorosa. Para os
que voltavam, “heróis que se bateram em terras de França e da África”, o futuro não era muito
animador. Muitas vezes mutilados e estropiados, física e psicologicamente, o regresso dos
soldados era encarado em Lisboa com certa indiferença.
Para evitar danos irreversíveis na frágil adesão da sociedade à causa da guerra, os
homens da República tiveram de encontrar uma solução à altura do desafio. Um dos primeiros
a aperceber-se dessa necessidade parece-nos ter sido o Director da Casa Pia de Lisboa (CPL),
António Aurélio da Costa Ferreira, médico e pedagogo eminente que, desde cedo, colocou à
disposição de Norton de Matos, Ministro da Guerra, os meios disponíveis na CPL para acudir à
urgência da situação. Contudo, foi a natureza da proposta de Costa Ferreira que despertou a
nossa atenção e, provavelmente, também a do ministro. O Director da CPL não concebia a
construção ou criação de um depósito de inválidos, com o objectivo de acomodar corpos e
apaziguar espíritos. A solução apontada por Costa Ferreira era muito mais espessa e prometia ir
além de meras formalidades. A proposta consistia na adaptação do Instituto Médico-Pedagógico
– uma dependência que a CPL possuía em Santa Isabel (Lisboa) a funcionar desde 1915 – em
Instituto de Mutilados da Guerra, concebendo o seu funcionamento como o de uma escolahospital, na qual os mutilados da guerra encontrariam o lugar privilegiado para finalizarem a
cura das suas maleitas e iniciarem, o mais breve possível, a adaptação à sua nova condição
física. A equipa médica do Instituto de Santa Isabel adoptou os procedimentos desenvolvidos
principalmente em França e na Bélgica, e colocou em prática um rigoroso processo de avaliação
física, psicológica e emocional, diagnosticando as necessidades mais prementes e traçando os
percursos que deveriam ser seguidos durante a reeducação funcional e profissional dos
indivíduos, introduzindo uma condicionante inovadora para a época: a orientação profissional.
Consciente que a sua obra tinha um prazo de validade, a equipa médica de Santa Isabel
repartia-se entre o serviço prestado aos mutilados nesta casa e os preparativos para acelerar a
conclusão do Instituto de Arroios, criado a título permanente, pelo menos enquanto as
necessidades de adaptar, orientar e reeducar os feridos da guerra o justificassem. Criado no
papel pela pena de Norton de Matos, o Instituto de Arroios era o amadurecimento do Instituto
de Santa Isabel. A equipa médica era quase a mesma, o propósito semelhante, só os meios se
diferenciavam, uma vez que Arroios concentrava nas suas instalações o material necessário e a
vontade política indispensável ao seu funcionamento. O anexo da CPL fora sempre considerado
uma solução temporária, muito embora tivesse funcionado durante um longo período, para
além dos pedidos de encerramento dirigidos por Costa Ferreira.
Inserido num movimento europeu, iniciado em 1915/16, e que se preocupava,
fundamentalmente, com o destino a dar aos milhares de soldados mutilados que regressavam
das trincheiras, o projecto encetado por Costa Ferreira é pioneiro em Portugal, onde quase nada
havia, e vai constituir um importante contributo lá fora, com a contribuição da delegação
portuguesa nas conferências interaliadas. Também não é de estranhar que esta iniciativa tenha
partido de alguém que se encontrava à frente da Direcção de uma instituição como a CPL.
Referimo-nos, evidentemente, ao reconhecido carácter inovador que a CPL ostenta ao longo
dos anos de sua existência. Devotada à arte de ensinar uma profissão aos mais desvalidos, não
surpreende que, neste episódio, a CPL possua a vontade e o conhecimento necessários à
execução de um programa tão audacioso. O fervor republicano do director da CPL explica, em
parte, o comprometimento da instituição neste movimento. O plano visionário de dotar a CPL
de conhecimentos, laboratórios e aparelhos fisioterápicos, e a oportunidade de ocupar
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professores e alunos da instituição nesta actividade, podem explicar o resto. Sempre presente,
o espírito científico e esclarecido de Costa Ferreira, médico e pedagogo.
A Secção de Mutilados consistiu um esforço inovador e urgente para os desafios
lançados pela conjuntura da Guerra. Houve a capacidade de antecipar os momentos que se
iriam seguir e, tendo sempre em conta os magros recursos da instituição, de criar os
mecanismos de resposta à altura das necessidades. Apesar de provisória, a Secção de Mutilados
permaneceu activa muito após o término da Guerra, partilhando os seus espaços com o
funcionamento “normal” do Instituto Médico-Pedagógico. O Asilo dos Inválidos Militares da
Princesa D. Maria Benedita teria sido a única alternativa para os heróis que regressavam
mutilados. Graças ao empenho da CPL foi possível conceber uma grandiosa campanha de apoio
em favor dos soldados que, a partir das páginas dos jornais lisboetas, acompanhavam o
aumento do pecúlio que caberia a cada um, depois de saírem de Santa Isabel.
Neste texto, o caminho percorrido é muito simples. Pretendeu-se calcorrear o percurso
que conduziu à abertura do instituto: as diligências tomadas pelo Director Costa Ferreira para
tornar o projecto realizável, a visita de estudo do professor Palyart a França, a adaptação das
instalações do Instituto Médico-Pedagógico ao fim a que se destinavam e, finalmente, o
quotidiano dentro desta casa. A vivência dos “clientes” de Santa Isabel é-nos traçada, em
grande parte, por José Pontes, médico do instituto e colaborador próximo de Costa Ferreira,
que, nas colunas d’A Capital, escreveu numerosas crónicas relacionadas com a instituição. São
as suas palavras que nos embalam na narrativa das horas passadas entre os mutilados,
enquanto cosem os buracos das suas fardas gastas pelo tempo, ou tecem em vime os cestos
que servirão na cozinha. As histórias contadas entre uma risada e um lamento dificilmente
conseguem apartar quem as lê de quem as viveu.
O traço desta viagem tem nuances. É um risco, umas vezes, carregado, outras vezes,
mais ao de leve. A narrativa procura ser transparente, sem fogo-de-artifício. É a história de um
projecto que se quis vencedor e acabou desgastado pela erosão dos costumes e pelos
inconvenientes de um país pobre.
E TUDO COMEÇA AQUI…
Em Abril de 1916, em correspondência trocada com a Cruzada das Mulheres Portuguesa
(CMP),1 Costa Ferreira manifesta pela primeira vez a sua preocupação com os mutilados da
guerra que em breve regressariam a Portugal. Importava, sobretudo, garantir que se lhes
ministrasse “a educação e instrução compatível com a sua nova situação e a aprendizagem de
um ofício adequado às suas condições especiais e que lhes permitisse poderem de futuro
continuar a angariar os meios da sua subsistência (...)” (Ferreira, 1916: 35-36).
Poucos meses mais tarde, é a vez do Ministro do Interior tomar conhecimento do plano
gizado e que encontrava no estado actual de guerra o contexto oportuno para
“(…) a adopção de providências tendentes a arrancar à ociosidade,
por meio de uma reeducação apropriada, os que, por virtude do
conflito, venham a encontrar-se naquelas condições, e a atenuar o
efeito moral que devem causar no público os aleijões ou mutilações
dos que sejam portadores de tais defeitos” (Ferreira, 1917: 96-98).
Para que tal se concretizasse, havia dois aspectos importantes a ter em consideração: a
necessidade de se produzirem aparelhos de prótese, “cuja indústria sofreu com a guerra um
formidável avanço”, e a conveniência em deslocar um funcionário da CPL ao estrangeiro, para
se habilitar junto dos mais notáveis especialistas no fabrico desses aparelhos. Nesta fase, já se
começavam a delinear os trilhos a percorrer. Seria o recém-criado Instituto Médico-Pedagógico
de Santa Isabel, o estabelecimento destinado aos serviços de reeducação, sempre “sem
prejuízo dos restantes serviços” (Ferreira, 1917: 98-100).
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O plano de Costa Ferreira era ousado e procurava ter todas as vantagens possíveis.
Reabilitava os indivíduos física e psicologicamente afectados pela guerra, aparelhava-os com
próteses feitas em oficinas apetrechadas para esse fim, adaptava o aleijado à sua mutilação,
conformando-o e mostrando-lhe as infinitas possibilidades de vingar profissionalmente, munido
com os conhecimentos necessários para ganhar o sustento com o suor do seu trabalho,
resgatava-o à ociosidade e ao vício, encurtando, assim, o número de mendigos e pedintes pelas
ruas do país, tornava a sua estadia em instituições de caridade e depósitos de inválidos
meramente transitória, e libertava o Estado do peso económico e moral que um batalhão de
mutilados acarreta. Além destas inegáveis vantagens, pretendia que os institutos e serviços de
reeducação criados na dependência de Hospitais já existentes não sacrificassem as finanças do
Estado e continuassem a funcionar em tempo de paz.
REEDUCAÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL
O processo de reeducação repartia-se, essencialmente, por duas fases. Num primeiro
momento, os especialistas procuravam habituar o ferido ao seu estropiamento ou mutilação,
ajudando-o e ensinando-o a suprir, o mais e o melhor possível as “deficiências anatómicas e
fisiológicas que os acidentes da guerra, directa ou indirectamente, acarretam”( Ferreira, 1917:
33), para, posteriormente, adaptar o indivíduo à sua antiga profissão ou ensinar-lhe uma nova
profissão mais de acordo com as suas capacidades físicas. Entretanto, a orientação profissional
impunha-se para aqueles que se sentiam ou se julgavam incapazes de retomarem as suas
ocupações anteriores; para aqueles que, por muito novos, não tinham ainda prática de
nenhuma profissão; para os que exerciam profissões pouco remuneradoras ou nocivas à saúde;
e para os que, pela sua enfermidade, eram obrigados a renunciarem à sua antiga profissão
(Melo, 1923: 33).
O processo de reeducação profissional dos inválidos da guerra teria, então, um carácter
faseado, uma série de etapas que o soldado deveria ultrapassar até ao momento em que
estaria apto para sair da “linha de montagem” pronto, acabado, passível de ser reintegrado na
sociedade. Pretendia-se, sobretudo, permitir ao mutilado o regresso a uma vida profissional
normal, quer na sua antiga profissão, quer noutra em que será reeducado; prepará-lo
psicologicamente durante o período dos tratamentos, no sentido de ser um colaborador activo
nas suas melhorias (Mayer, 1966: 5).
É nos serviços de reeducação profissional que Costa Ferreira consagra a sua atenção de
pioneiro. Ponderando a necessidade de uma íntima colaboração entre as competências médicas,
pedagógicas, técnicas e sociológicas na questão da orientação profissional, considerava que na
escolha da profissão se devia atender não só à profissão anterior, ao desejo ou vocação
manifestados pelo indivíduo, mas também às aptidões, à sua inteligência, à sua cultura, aos
seus hábitos, à sua idade, aos recursos económicos e aos costumes da região onde pretendia
inserir-se.
DESTINO: FRANÇA
Coube ao professor Palyart Pinto Ferreira a tarefa de se deslocar a França, com o intuito
de avaliar o ponto de situação em matéria de reeducação de mutilados (Pinto Ferreira, 1918:
4). Palyart visitou três institutos: o Institut National Professionnel des Invalides de la Guerre,
dirigido pelo Dr. Bourrillon, o Laboratoire des recherches sur le travail professionnel au
Conservatoire National des Arts et Métiers, sob a direcção do Dr. Jules Amar ; e a secção de
reeducação funcional do Val-de-Grâce, cujo director técnico era o Dr. Kouindjy, nomes bem
conhecidos. O professor da CPL era pouco impressionável e, de acordo com o seu relato, pouco
ou nada promovia a sua admiração. A decepção permaneceu em quase todos os assuntos que
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abordou. Ou eram os métodos que não convenciam, ou era a educação ministrada muito
inferior, ou eram os próprios mutilados que se achavam com direito a tudo, por vaidade...
O rol de críticas era extenso. As Escolas de Reeducação Profissional, com “um ensino
inferior, não sobressaindo nem pela higiene nem pelos métodos que são nenhuns”, primavam
pelas péssimas condições e pelo desinteresse de algumas profissões ensinadas que, segundo
Palyart, não tinham qualquer valor prático para o mutilado por estarem desajustadas da
realidade e votadas ao abandono, como, por exemplo, a de cabeleireiro para mutilados e
estropiados, a de saboeiro, aprendendo unicamente a fazer sabonetes para os soldados do front
(Pinto Ferreira, 1918: 41).
O Prof. Palyart não é meigo nas críticas que desfere, arriscando mesmo dizer que
“escolas de reeducação profissional é coisa que não existe em França”.
Há uns estabelecimentos que recebem feridos de guerra, e onde se
lhes ensina este ou aquele ofício, nem sempre em harmonia com as
de educação suas aptidões e com as necessidades do meio. Educação
é que não há em parte alguma, consequentemente não há
reeducação (Pinto Ferreira, 1918: 61).
ABREM-SE AS PORTAS…
A 9 de Dezembro de 1916, Costa Ferreira tinha motivos para estar optimista. Recebera
do Ministério do Interior um ofício que não poupava elogios ao desempenho do Director da CPL.
O seu “rasgado espírito de iniciativa numa das mais interessantes e generosas obras de
assistência” tinha-lhe granjeado a admiração do Ministro. Uns meses mais tarde, o Ministério da
Guerra reiterava a posição do seu congénere: aceitava o oferecimento da CPL, em parceria com
a Cruzada das Mulheres Portuguesas, e enquanto o Instituto de Reeducação de Mutilados de
Arroios não estivesse concluído.2
Quando, a 16 de Novembro de 1917, o anexo de Santa Isabel, ”esplendidamente
adaptado a hospital de mutilados da guerra”, recebeu os primeiros cinco soldados recémchegados dos campos de batalha de França, Costa Ferreira pôde, finalmente, respirar de alívio.
Resgatados das ruas de Lisboa, “quase mendigando, à mercê da falsa caridade e da
especulação que contra a guerra se fazia”, os cinco homens encontraram dentro dos muros do
estabelecimento um regime de sossego e de bem-estar, sem grandes esforços nem fadigas,
mas de molde a manter o mutilado sempre ocupado e o espírito distraído (O Século, 1917: p.
1).
A abertura do instituto seria recordada com aparato e entusiasmo. A comitiva chefiada
por Costa Ferreira encarregava-se de mostrar ao Ministro da Guerra como o dinheiro do Estado
havia sido bem aplicado. Este, agradavelmente impressionado, congratulava-se com esta
grande obra de assistência aos feridos de guerra.
A exposição mediática a que os mutilados estavam sujeitos era a contrapartida
necessária para que a sociedade se mantivesse interessada por eles. Costa Ferreira promovia a
faceta publicitária do instituto, no sentido de divulgar “a grande obra de assistência aos
mutilados da guerra” e conquistar a simpatia dos portugueses para o financiamento daquela
“nobre causa”.
Os territórios do eu seriam profanados ao longo de todo o percurso nesta instituição.
Nesta “jaula transparente”, as portas permaneciam abertas à curiosidade exterior, tornando este
dispositivo funcional ao melhorar o exercício do poder, tornando-o mais leve, mais eficaz, mais
económico (Foucault, 1999: 176).
As visitas de ilustres e anónimos ao Instituto de Santa Isabel repetiam-se amiudadas
vezes. Norton de Matos e a esposa, na qualidade de presidente da Comissão de Assistência às
Vítimas da Guerra, eram visitantes habituais. Bernardino Machado, Sidónio Pais e Pimenta de
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Castro também quiseram conhecer “uma das mais interessantes e generosas obras de
assistência” da República. E os jornalistas d’O Século, d’A Capital ou d’A Manhã entravam e
saíam do estabelecimento como se aquela também fosse a sua casa.
Aqueles soldados, que partiram para as trincheiras e regressaram heróis, jamais
poderiam imaginar ser notícia de jornal ou anfitriões de visitas de chefes de Estado. Por isso,
inicialmente, era com humildade e espanto que viam o interesse da comunidade no seu
reaproveitamento.
Os percursos que conhecemos são-nos esclarecidos, em grande medida, pela pena de
José Pontes, médico do Instituto. As peças jornalísticas do Dr. Pontes conseguem conquistar o
leitor, com o modo romanceado com que narra o quotidiano dos hóspedes de Santa Isabel,
transportando-o para o melhor dos mundos possíveis. Os mutilados eram “rapazes vivos,
inteligentes, resignados” (A Capital, 1918: p. 1). As enfermeiras eram devotadas senhoras,
carinhosas, muitas delas voluntárias neste instituto, que se negavam a receber a devida
remuneração ou, quando a recebiam, entregavam-na na forma de donativo aos mutilados da
guerra. “Pequenina nuvem de blusas brancas”, deixavam desvendar rostos cheios de caridade e
dedos ágeis, correndo ao de leve sobre os músculos doridos, esfacelados pela metralha das
granadas (Ferreira, 1918: 76). O pessoal ao serviço neste hospital era, na sua maioria, rapazes
da instituição, “inteligentes, habilíssimos e de uma cativante ternura para com os pobres
mutilados” (A Capital, 1917: 1). E, nas palavras do Dr. Pontes, a equipa médica reunia o
consenso entre os residentes, que lhe votavam uma sincera amizade e gratidão.
A informação deve transitar sem obstáculos, de modo a estar sempre acessível ao
cruzamento de olhares. É importante que, tanto no Instituto de Mutilados, em Santa Isabel,
como na sede, em Belém, “se possa conhecer em qualquer ocasião da existência de mutilados”
internados.
Não existem, à partida, fronteiras que delimitem os territórios do eu da invasão do
profissional. A observação do estropiado em todas as esferas da sua existência torna-se uma
prioridade e uma rotina metódica e quotidiana dentro da grelha institucional. Os boletins psicopedagógicos multiplicam-se e registam o pormenor que alojado no interior de um quadro de
referência possível, poderá converter-se em fonte de conhecimento relevante.
Para além da cura, interessa, pela constituição de um saber sobre o corpo do mutilado,
passar como lógica a ideia de que os mutilados se devem aproximar, através dos meios médicopedagógicos colocados ao seu dispor, da normalidade, aproveitando o que sobrou e aplicando
os trucs desenvolvidos pela convivência com a mutilação, intensificando-se a relação e o
cuidado de cada sujeito consigo próprio.
O cruzamento de toda a informação construirá um estado de nudez que trespassa a
existência dos mutilados. O discurso do indivíduo é desdobrado em tantas partes quanto
possíveis, deixando muito pouco por analisar. As respostas às questões colocadas na ficha de
admissão são fraccionadas até não restarem dúvidas na construção que o médico faz do
indivíduo. Contam as atitudes e as palavras, mas conta, principalmente, o olhar que o médico
coloca sobre quem as dirige.
“Apesar de simples amputado da perna, perfeitamente susceptível de
retomar a sua velha profissão de trabalhador de campo, recusa-se a
voltar a ela, é um instável, rebelde, tomando pretexto na mutilação,
para fugir ao trabalho, o que se tem observado no exame da sua
conduta no Instituto e que logo se adivinhou e previu pelas respostas
que deu às perguntas que como reagentes mentais emprego ou faço
empregar no exame psico-pedagógico” (Ferreira, 1919: 24-26).
A permanência em institutos e em certos centros, o isolamento do meio antigo habitual
é, por vezes, tudo o que há de mais conveniente (Ferreira, 1921: 1). A manipulação que o
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mutilado experimenta na relação com o outro, neste caso o médico, procura libertá-lo dos seus
encargos económicos e sociais que o regresso à vida normal parece implicar. O “exame da sua
conduta no Instituto” evidencia a “táctica do afastamento da situação”: o mutilado não presta
atenção ao que lhe é pedido, revelando desprezo pelos tratamentos propostos no sentido de
aproximarem o regresso à sua “velha profissão” (Goffman, 2003: 59).
O quotidiano no instituto era marcado por uma atmosfera familiar, aconchegante (A
Capital, 1918: 1), para que o corte com a realidade vivida até então fosse radical, marcante,
que não recordasse a experiência nas trincheiras. Pretendia-se apartar o indivíduo do seu
passado, resgatá-lo das recordações que o atormentavam.
A disciplina era inspirada, insinuada como necessária e, portanto, indiscutível. Os
corpos submissos, fabricados pelas provações da guerra, são habituados a obedecer sem
questionar. O princípio de clausura não é essencial para a manutenção da ordem, pois as saídas
são permitidas, reguladas, doseadas. O espaço de Santa Isabel é articulado em conveniência às
múltiplas decomposições dos indivíduos. “Para dizer a verdade, não se pode nem mesmo dizer

“os indivíduos”; digamos, simplesmente, certa distribuição dos corpos, dos gestos, dos
comportamentos, dos discursos” (Foucault, 2006: 5).
Os cuidados de higiene acompanham o mutilado na sua permanência diária no
Instituto. Limpam-se os corpos e as instalações, para que se comece cada dia e cada refeição
com asseio. As refeições obedecem a uma tabela que destrinça as patentes a quem são
servidas e valem para marcar o fosso que deve separar soldados de sargentos. A estes últimos
oferece-se mais critério na confecção dos alimentos e, principalmente, mais quantidade. Para
ambos, procura-se que a alimentação seja variada e rica, respeitando as regras de uma
alimentação saudável. A seguir ao repasto, o descanso, pois sabe-se contraproducente o
trabalho precedido do almoço ou do jantar. Ao lazer dedica-se uma parcela do dia preenchido
que o mutilado deve cumprir, ao princípio da noite, para descontrair e preparar o terreno para o
recolher que será o elo de ligação à alvorada de um novo dia, igual a tantos outros.
A conjugação de todos estes aspectos – alimentação, higiene, horários – não consiste
uma novidade para a rotina diária dos militares, subordinados a uma vigilância e marcação
constantes ao longo da sua carreira.
O cumprimento da lida doméstica fazia parte do processo de pré-reeducação dos
mutilados. Tarefas tão simples como fazer a barba, cozinhar ou construir pequenos baús para
guardar os seus pertences eram vistas, pelos médicos de Santa Isabel, como ajudas vantajosas
para a reeducação tanto funcional, como profissional (A Capital, 1917: 1). Por isso, não é de
estranhar que alguns auxiliassem nos serviços de limpeza, outros cuidassem das salas de
curativos, outros, ainda, experimentassem o trabalho agrícola.
“O soldado Robalo pediu para ser ajudante de cozinheiro e, apesar de
não ter um braço, já consegue fazer comida para os seus
companheiros! O Vieira ensina nas aulas, aos que não sabem, como
se fazem contas de somar. Os estropiados do braço direito reeducam,
sob a vigilância do professor Ferreira, a mão, escrevendo cópias de
originais portugueses” (A Capital, 1917: 1).
Havia, também, os que conseguiam ultrapassar rapidamente a fase da reeducação
funcional, regressando à antiga profissão, habituados que estavam à sua nova condição física.
O apelo da terra falava mais alto e, logo que obtivessem autorização da equipa de médicos e
pedagogos de Santa Isabel, regressavam para junto dos seus, impelidos a pegar na enxada e
no arado. Homens de pouca instrução, sem grandes alternativas, mormente oriundos do meio
rural, contavam regressar à actividade nos campos e esperar a recepção da pensão que o
Estado lhes garantia.
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Foi no embalo do correr dos dias que os clientes de Santa Isabel receberam a notícia de
que as portas do instituto estariam prestes a encerrar. Voltar-se-ia à normalidade dentro da
instituição casapiana, pois “sendo a obra dos mutilados uma obra de guerra, com a guerra
devia acabar” (A Capital, 1919: 1).
FECHAM-SE AS PORTAS
Em meados de 1919, Costa Ferreira pedia à Secretaria da Guerra que se tomassem as
providências legais indispensáveis ao encerramento do serviço de mutilados instalado em Santa
Isabel (Ferreira, 1920: 61-62). Os subsídios demoravam, a instabilidade política dificultava o
andamento do projecto, o número de mutilados que regressavam era cada vez menor e, por
isso, bastava apenas uma escola de reeducação: a de Arroios.
À ideia inicial de se organizar um “grande serviço hospitalar especial”, onde se
recolhessem os feridos da guerra que regressassem ao país, somou-se a percepção dos magros
recursos do Estado e a tentativa de aproveitar os serviços hospitalares existentes, como os da
Faculdade de Medicina, dos hospitais militares ou do Hospital da Estrela. Foi para Campolide
que se evacuaram muitos dos feridos de Santa Isabel, mesmo sem ter os meios necessários
para a sua reabilitação.
Foi, no entanto, no sector dos serviços pedagógicos que Costa Ferreira imprimiu mais
vigor e empenho na sua actividade. Inicialmente, o plano traçado previa a existência de
serviços de reeducação profissional nos diferentes pontos do país a que pertencessem os
mutilados. Sucedeu, porém, que a iniciativa partia de Lisboa, e foi em Lisboa que se instalaram
esses serviços.
As causas do insucesso são fáceis de encontrar: a maioria dos feridos da guerra não
tinha hábitos escolares e não desejava aprender. Foram as profissões de sapateiro e cesteiro
que se demonstraram mais úteis para a reintegração no meio rural, de onde a maior parte dos
soldados era proveniente.
A mágoa de Costa Ferreira acabou por dar lugar à resignação. O número de mutilados
era relativamente pequeno quando comparado com o de outros países, por isso, a solução
passaria pelo aumento da pensão do Estado e pelo acesso facilitado ao funcionalismo público.
Vigilante, Costa Ferreira não ficou alheio ao movimento que fervilhava. Por quase todos
os países, a assistência aos mutilados da guerra ia perdendo o seu carácter estatal, para dar
lugar a associações determinadas a defender os interesses dos inválidos da guerra, repudiando
qualquer tipo de tutela. A recuperação da saúde e o regresso à vida civil e aos seus hábitos, o
licenciamento de muitos profissionais que se dedicaram à assistência, uma aparente diminuição
do interesse pelas vítimas da guerra, a realidade e o exemplo que davam as classes dos
trabalhadores, tudo estimulava o mutilado a procurar o associativismo e a chamar a si questão
da defesa dos seus direitos. Por estes motivos, e à semelhança do que observara na Bélgica,
em França ou em Itália, países com associações extraordinariamente poderosas, Costa Ferreira
conseguiu do Ministro da Guerra a autorização necessária para a organização da associação dos
mutilados de guerra portugueses.
Apesar de ter posto em funcionamento a maior obra de assistência que a República
observara, Costa Ferreira apercebeu-se que não estava imune às críticas. Costa Ferreira tinha
sucumbido à tentação de reformador, e só demasiado tarde se apercebeu que não tinha tempo,
vontade ou oportunidade de reformar os costumes.
Contudo, este olhar pessimista não faz jus aos benefícios que promoveu. No que
concerne aos serviços de fisioterapia, num país onde oficialmente nada havia, criou-se “(...) um
instituto modelar de fisioterapia, o único instituto oficial desta especialidade (...): o Instituto de
Arroios.” (Ferreira, 1922: 83-83).
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O serviço de prótese, completamente desorganizado à data de recepção dos primeiros
mutilados em Santa Isabel, sofreu o aperfeiçoamento digno do profissional que encabeçou o
departamento, o Dr. Pinto de Miranda. Entre os melhoramentos científicos que a guerra
proporcionou figuram não só os progressos notáveis na indústria de aparelhos de prótese, mas
também os que se operam no estudo científico desta especialidade e para a qual se instalou um
laboratório em Arroios, seguindo as orientações do Prof. Jules Amar.
Também no que se refere aos serviços de selecção e orientação profissional, Costa
Ferreira tinha motivos para estar satisfeito. A preocupação em seleccionar os indivíduos e
orientá-los do ponto de vista profissional, tendo em consideração a “sua profissão anterior, o

desejo ou vocação manifestados, a sua inteligência, a sua cultura, os seus hábitos, a sua idade,
os recursos económicos e os costumes da região onde quer fixar-se” (Ferreira, 1917: 14), é um
aspecto preponderante na prática pedagógica de Costa Ferreira e que revela muito acerca da
sua envergadura científica. Sintonizado com a pedagogia experimental propagandeada pelo
movimento da Escola Nova, o médico-pedagogo aproveitou a anormal situação de guerra para
se dedicar ao estudo da reeducação funcional e profissional adaptada aos mutilados da guerra,
empregando e aumentando os seus conhecimentos no ramo da psicologia experimental, muito
em voga no meio académico em que Costa Ferreira circulava.
E, apesar de ter ficado muito aquém das expectativas que traçara no início do seu
percurso, pode-se considerar que o balanço final é positivo, uma vez que, apesar dos resultados
se terem esfumado e convertido em duras críticas, os laboratórios, oficinas e salas de arquivo
permaneceram muito para além da desilusão. As melhorias dos diversos serviços do Instituto
Médico-Pedagógico iriam aproveitar a outros “mutilados, vítimas de flagelos sociais, que estão
quase sem amparo entre nós: as crianças física e mentalmente mutiladas e estropiadas” (A
Capital, 1919: 1).
Também o estudo das questões relacionadas com os mutilados da guerra deu um
grande impulso a certos ramos de investigação científica, dos quais os mais importantes dizem
respeito à cirurgia cinemática e à fisiologia do trabalho (Ferreira, 1922: 99-101).
E devemos salientar a envolvente campanha publicitária que mobilizou grande parte da
sociedade, determinada a criar um capital exclusivamente destinado a cada mutilado da guerra,
muito embora o derrotismo de Costa Ferreira só lhe tenha consentido observar que “pequeno
foi o êxito, ou melhor, insuficiente o que se juntou” (Ferreira, 1922: 101-103).
Os últimos dias do Instituto confundem-se com o regresso à normalidade. O Instituto
Médico-Pedagógico volta à sua rotina, dedicando-se ao ensino dos “anormais pedagógicos” que,
em “virtude de uma deficiência intelectual, constituem um embaraço nas aulas”, possuindo,
contudo, capacidades para aprender uma profissão (Ferreira, 1914: 65-66).
Como sempre, o 9 de Abril é lembrado com pesar. Costa Ferreira não esquece as
homenagens ao “soldado desconhecido” nem aos soldados que conhece.3 Entretém-se a
orientar os donativos que ainda o procuram, recomendando o melhor destino.
Anos mais tarde, porém, “os serviços que o Dr. Costa Ferreira prestou aos mutilados”
haveriam de ser recordados pelos inutilizados em campanha – na sua versão oficial. Estes
acabariam por reconhecer que “o seu amor era tão grande que não havendo nem pessoal nem

instalação adequada, ele a tudo atendeu, pondo ao serviço dos mutilados o pessoal e as
instalações da CPL” (Soares, 1924: 70-71).
Arroios, obra tão sua como de Tovar de Lemos, ainda se veria a braços com polémicas
questiúnculas discutidas na Câmara dos Senadores. Era o próprio Ministro da Guerra, Álvaro de
Castro, quem, em Abril de 1921, apontava o dedo.
“Pelo Instituto de Arroios, essencialmente criado para reeducação dos
mutilados, e pelo de Santa Isabel, passaram 576 mutilados. Por
motivos de vária ordem, alguns parece que voluntariamente, saíram
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mutilados, restando 78 que aguardam a definição da sua situação. É
justo salientar (...), pelo que vi, que o Instituto de Reeducação de
Mutilados não deu resultado nenhum, fosse por que motivo fosse”.4
A situação mostrava-se alarmante uma vez que os mutilados se dispensavam à
reeducação, sobretudo porque as condições criadas, dentro do Instituto, eram de tal maneira
vantajosas que eles preferiam manter-se ali, a procurarem novos meios de subsistência.5
O ambiente familiar, acolhedor, confortável, que imperava nos corredores dos institutos,
e que tinha sido apanágio do espírito criativo de Costa Ferreira, era agora o motivo do seu
fracasso. As oficinas vazias, o regime de completa liberdade e o desleixo dos mutilados, vivendo
na condição de homens “bem alimentados e com bela casa”, foram sintomas preponderantes
para que o Ministro da Guerra iniciasse uma cruzada contra o Instituto de Arroios,6 colocando-o
na alçada da Direcção Geral dos Hospitais Civis de Lisboa, sem ver acautelada a continuação
das suas funções.7
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A CMP foi uma organização feminina fundada por Ana de Castro Osório e Elzira Dantas
Machado, em 1916, com o objectivo de prestar apoio aos soldados portugueses mobilizados.
2
O Instituto de Mutilados de Arroios foi criado pela portaria n.º 1:119, de 11 de Outubro
de 1917. O Dr. Tovar de Lemos, colega e amigo de Costa Ferreira, foi encarregado pela Cruzada
das Mulheres Portuguesas de organizar a Escola de Reeducação Profissional no extinto
convento de Arroios.
3
O 9 de Abril de 1918, data do mais épico episódio da campanha portuguesa em França,
na Grande Guerra, foi sempre assinalado e aclamado no sentido de recordar não só os
sobreviventes da campanha, mas sobretudo abençoando todos os que, talvez supondo-se
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vencidos e em sacrifício inútil, apesar de tudo se bateram ou morreram pelo Dever e pela Pátria
(Ferreira, 1920: 37-38).
4
Diário do Senado, n.º 45, de 27/04/1921, p. 6.
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Diário do Senado, n.º 45, de 27/04/1921, p. 6.
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Diário do Senado, n.º 45, de 27/04/1921, p. 6.
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Lei n.º 1:516, de 18/12/1923 e projecto de lei n.º 851, de 07/07/1925.
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O imaginário casapiano dos princípios do século XX transporta-nos para a grandeza dos
claustros dos Jerónimos, albergue de cerca de um milhar de crianças que, pela sua condição
precária, encontram no imenso edifício cama, sustento e educação. A secular instituição
afigura-se, portanto, como o garante do governo de uma população recrutada nas fileiras da
miséria, assegurando que doravante não mais recorra à mendicidade para preencher o correr
dos dias. Resíduos da sociedade, estes elementos eram recolhidos pela Casa Pia de Lisboa,
transformados, aperfeiçoados e lançados novamente na sociedade que os segregara.
Contudo, ainda há os outros… Os anormais1 que deambulavam por Belém, sem se
acostumarem às rotinas estabelecidas, deviam ser apartados, afastados das classes normais
para não prejudicar a ordem da Casa. São corpos estranhos, resíduos que encravam a
engrenagem.
Convém, portanto, desvendar o roteiro do nosso convite. A nossa proposta vagueia por
conversas que giram em torno da educação das crianças anormais, no espaço institucional da
Casa Pia, no tempo da Primeira República. O mesmo é dizer que convidamos o leitor a visitar a
Colónia Agrícola de S. Bernardino, em Peniche, fundada em 1912, e o Instituto MédicoPedagógico, em Santa Isabel, cujo começo assinala o ano de 1915. Anexos que nascem na
dependência da Casa Pia de Lisboa e pela vontade enérgica de um mesmo Diretor, António
Aurélio da Costa Ferreira, médico e pedagogo que se evidencia por uma grande sensibilidade
votada às questões relacionadas com os anormais. Institutos que marcam o panorama nacional,
já de si efervescente no espírito da Primeira República, cadinho de experimentação pedagógica
e busca de novidade constante.
De facto, este período marca o advento de uma pedagogia assente em fundamentos
científicos, construção que se vinha a delinear em França, Inglaterra, Suíça, Bélgica… desde
finais do século XIX e que encontra neste período, em Portugal, terreno fértil para prosperar.
Podemos falar do desenvolvimento das ciências psi, a psicologia, a psiquiatria… que passam a
estar na berra, e podemos falar do nascimento da médico-pedagogia, ciência que se dedica
exclusivamente à aplicação dos conhecimentos médicos no tratamento do indivíduo com
deficiência psíquica ou física, tratamento em que entram, além de outros métodos terapêuticos,
e de uma forma mais essencial, os pedagógicos. A questão dos atrasados mentais, dos
anormais profundos, deu ao contributo médico-pedagógico um valor assinalável. Costa Ferreira
acaba por ser a presença mais assídua no campo da Médico-Pedagogia, aspeto que torna
compreensíveis os motivos da criação da Colónia Agrícola e do Instituto Médico-Pedagógico.
Trata-se de laboratórios onde se experimentam os métodos recentemente importados do
estrangeiro.
Foi no Arquivo Histórico da Casa Pia de Lisboa que encontrámos a maior parte da
documentação utilizada ao longo deste texto. Variadas, ricas, acessíveis, as fontes que
percorremos incluíram correspondência trocada entre a Direção da Casa Pia de Lisboa e
diversas entidades públicas e particulares, imprensa pedagógica e generalista, legislação sobre
a educação dos anormais, produzida durante o período republicano e, particularmente, a que
acompanha de perto o desenvolvimento do Instituto Médico-Pedagógico até à década de
sessenta, atas das sessões parlamentares, atas das sessões da Câmara Municipal de Lisboa,
atas do conselho escolar da Casa Pia, estudos científicos e obras de autores cujo pensamento
pedagógico se aproximava das reflexões sobre o ensino dos anormais, mais especificamente na
parte que se refere às crianças anormais.
Neste sentido, a metodologia escolhida centrou-se, essencialmente, na análise de
conteúdo das fontes, procurando responder às necessidades decorrentes das características dos
documentos observados e à temática inerente ao plano de trabalho, procurando evitar a
utilização de uma metodologia de caráter excessivamente formalista.
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Observados como casos isolados, os lugares visitados não perdem a sua importância no
panorama assistencial da Casa Pia de Lisboa. Em comum, partilham a sua essência educativa:
espaços criados em função de indivíduos especiais, que se afastavam da normalidade
estabelecida, muito embora se tenha dificuldade em saber onde começa uma e acaba a outra.
A análise da Colónia Agrícola e do Instituto Médico-Pedagógico articulou-se, sempre,
entre duas premissas inquestionáveis: a proliferação das redes de governo desta população e a
produção de espaços educativos que promovessem a regeneração do indivíduo marginal e a
sua posterior recolocação na sociedade. Por isso, nunca perdemos de vista o olho do poder que
permanece por trás das “intenções generosas” que acompanham a criação destes espaços
disciplinares. São, portanto, dispositivos que produzem o controlo dos corpos e das almas de
todos os que não se acostumam às regras estabelecidas. Todavia, esta essência governativa
não anula o que lá se fabrica. De facto, estes espaços escolares pouco convencionais
procuraram promover a igualdade de oportunidades a centenas de indivíduos anormais que,
pela sua natureza diferente, estavam automaticamente vedados a alcançar um patamar que
não fosse o da mediocridade.
A passagem por estes institutos permitiu que, após a frequência de um ensino especial
adequado às suas dificuldades particulares, as crianças da Colónia e do Instituto MédicoPedagógico deixassem de ser observadas pelas lentes da compaixão, permitindo-lhes a
aprendizagem de um ofício que as libertaria da dependência das famílias ou instituições. Não
mais seria possível observar os hóspedes da anormalidade sem atender às imensas
potencialidades que o seu estado reserva. As portas do Instituto Médico-Pedagógico davam
acesso a uma vida nova, baseada numa mão-cheia de oportunidades que se desvendavam
diante dos seus olhos.
Pelo exposto, não é difícil justificar a relevância destes projetos. No que se refere à
Colónia Agrícola de S. Bernardino, ficou manifestamente testemunhado o aproveitamento dos
rapazes nos trabalhos de campo e oficinas da Colónia. Vinte anos depois do encerramento, a
Colónia Agrícola ainda se mostrava atual. No I Congresso Nacional das Ciências Agrárias, que se
realizou em 1943, o Dr. Simão Gonçalves, médico do Instituto de António Aurélio da Costa
Ferreira, deixava registada a necessidade de (re)criar colónias agrícolas para anormais (Costa,
1946: 37).
Quanto ao Instituto Médico-Pedagógico, a sua importância evidencia-se ao longo dos
anos. A sua permanência permite aferir a utilidade deste projeto que se manteve, durante
muito tempo, a única instituição capaz de ministrar uma educação adequada às crianças
diferentes. Recentemente, uma oferta mais ampla permite às famílias escolherem entre escolas
especiais, salas de apoio permanente, salas de apoio periódico ou a integração total na sala de
aula; contudo, ainda existe um longo caminho a percorrer, pois a “inclusão de crianças e jovens

em cada uma destas modalidades de educação está longe de estar operacional ou generalizada,
sendo as taxas de cobertura em Educação Especial ainda relativamente baixas” (Afonso e
Afonso, 2005: 258). As décadas que separam a criação do Instituto Médico-Pedagógico das
opiniões mais recentes mostram, em primeiro lugar, os espaços da educação especial que se
desenvolveram nos últimos anos; por outro lado, acentuam o papel inovador e conveniente do
Instituto Médico-Pedagógico, que viu nascer na sua esteira outras instituições de assistência e
ensino voltadas para as crianças com necessidades educativas especiais.
Laboratório de modernidade pedagógica, o universo casapiano evidencia-se pelo seu
contributo para a inclusão dos anormais na sociedade, configurando-se como instituição
precursora da assistência pedagógica à anormalidade em Portugal.
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UMA COLÓNIA ESPECIAL
O 5 de Outubro de 1912 foi assinalado em Atouguia da Baleia, freguesia do concelho de
Peniche, com pompa suficiente para chamar a atenção da população residente nas imediações
do convento de S. Bernardino. Revestida da maior solenidade, a inauguração da Colónia
Agrícola foi um acontecimento merecedor digno da presença das mais elevadas autoridades do
município de Peniche que, na companhia do director da instituição e do Professor-Regente da
Colónia, César da Silva, conheceram o edifício conventual e deram as boas-vindas aos 35
colonos que estrearam esta dependência.
Considerou-se que o velho convento reunia as condições necessárias para a
organização de uma Escola de Anormais, que acolhesse aqueles que, por suas condições físicas
ou incompetência moral e intelectual, se encontravam à margem da educação dita normal.
Eram um embaraço, constituíam uma “causa de indisciplina e um obstáculo ao regular
andamento do ensino nas aulas pela sua desinquietação e retardamento”, motivos mais do que
suficientes para se procurar uma alternativa adequada às suas limitações. Foi neste contexto
que se procurou criar uma escola por medida, um anexo especial no qual, mercê de cuidados
também especiais dirigidos a cada classe, se pudessem aproveitar as faculdades que em cada
um fossem susceptíveis de serem aproveitadas (Ferreira, 1913:61-65).
Os primeiros ocupantes da Colónia eram, portanto, rapazes recrutados nestes grupos
de anormais pedagógicos que, por se distinguirem pelo seu comportamento indisciplinado,
tinham a oportunidade de ir respirar os ares do mar para ver se acalmavam. Com idades que
rondavam os 14 e os 18 anos, os habitantes de S. Bernardino sabiam que todos os aspectos da
sua vida diária passariam a ser realizados num mesmo local, na companhia imediata do seu
grupo e sob a mesma autoridade, algo que não lhes era estranho. Na verdade, a alteração de
morada consistiu, apenas, na deslocação de indivíduos do mesmo sexo e com características
semelhantes de uma instituição total para outra idêntica (Goffman, 2003: 11).
O isolamento da Colónia, longe “dos grandes povoados corruptores” (Silva, 1913: 5), foi
um aspecto que teve peso na ponderação de César da Silva. O meio rural, hostil à depravação
do mundo citadino, era aquele que exercia uma influência mais marcante na criança, “com o
fim supremo de dar a si própria unidade moral e solidariedade afectiva” (Pintassilgo, 1998:
237).
Mais… a estadia na Colónia devia permitir “fazer operários rurais, enfim, animando por

esse modo a indústria mãe, a Agricultura, que bem precisa de se desenvolver e aperfeiçoar-se”
(Silva, 1916: 1-2).
Para César da Silva, a ideia de formar operários rurais era redutora. Assim se explica a
organização de oficinas para que da Colónia também saíssem profissionais diversos como
serralheiros, ferreiros, carpinteiros civis e de carros, pedreiros e broxantes (Silva, 1913, p. 7).
Os alunos tinham aulas de instrução primária e de desenho, destinadas “modestamente” a
evitar que os rapazes esquecessem o que tinham aprendido na Casa Pia. A de desenho é que ia
um pouco mais além por se aplicar ao ensinamento profissional dos alunos que se dedicavam
aos ofícios (Silva, 1916: 1-2).
O horário de todos os dias assentou no critério de empregar os alunos no trabalho de
campo e oficinas, acompanhado de aulas nocturnas. Formou-se, porém, uma aula diurna com
os linfáticos e outros que pareciam mais fracos, que colaboravam nas tarefas mais leves como,
por exemplo, os trabalhos da cozinha (Silva, 1913: 6).
O funcionamento da Colónia baseava-se, portanto, no conceito de “pedagogia do
trabalho”2, no cruzamento do critério da utilidade com o do objectivo, buscando a intersecção
entre o benefício pessoal e o proveito da colectividade. “É um trabalho no sentido pedagógico,
implicando uma actividade útil e resultando num produto bem determinado” (Pintassilgo, 1998:
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41). Os trabalhos manuais apresentam-se não como um fim em si, mas como um meio de
educação e pretendem a formação integral do indivíduo.
Os trabalhos realizados para fora reduziam-se a consertos diversos em ferramentas
agrícolas, ferragens de carroças e carros, rodas para os referidos veículos, portas para fornos,
consertos em espingardas, mobílias, panelas, enfim, uma infinidade de reparos e consertos em
utensílios de vária índole. Todavia, as oficinas alcançaram fama de correcção e, por isso
mesmo, começaram a surgir encomendas de obras feitas de raiz, mais complexas, como
carroças, carros, charretes, portões de ferro – para o cemitério do lugar da Estrada, – caldeiras,
ferramentas de pedreiro, um altar, um breque3 e um char-à-bancs,4 que cobriu de orgulho os
mestres das oficinas, os rapazes e o Professor-Regente.
Em meados de 1914, as oficinas da Colónia tinham tomado um “desenvolvimento
enorme e deveras lisonjeiro”. E os tempos que se seguiram haviam de ser ditosos: o rol de
trabalhos realizados para particulares permitia a manutenção das oficinas e a distribuição dos
lucros pelos alunos (Silva, 1916: 3), pequenas recompensas divididas equitativamente no final
de cada mês (Silva, 1915: 3-4). De início, apenas os que já frequentavam as oficinas da Casa
Pia, “podendo considerar-se meios oficiais”, eram remunerados com cem reis diários (Silva,
1913: 7). Com o intuito de animar os rapazes, o Professor-Regente passou a alargar este
“privilégio” aos restantes alunos, por considerar que o trabalho seria mais reformador quanto
mais lucrativo fosse. César da Silva depressa se apercebeu não existir “outro teste de reforma
tão simples ou tão seguro quanto a maior quantidade e o maior valor de seu trabalho”
(Bentham, 2000: 37).
Os rapazes safavam-se bem, quer nas tarefas agrícolas, quer nos trabalhos oficinais,
pelo que nunca foi difícil contratar a sua colocação em casas da vizinhança. Lamentava-se o
Professor-Regente, sobretudo, de ser maior a procura que a oferta.
Era este objetivo que encorajava o espírito de César da Silva: dotar os alunos das
ferramentas indispensáveis à sua integração na comunidade. Esses instrumentos passavam,
necessariamente, pela aquisição de saberes técnicos na sua área profissional; contudo, o
Professor-Regente nunca descurou a formação de carácter dos futuros agricultores, e serviu-se
das páginas do jornal da Colónia para lhes fazer chegar princípios e valores que deveriam ser
cravados na alma.
Pretendia-se que as páginas d’O Agricultor servissem de estímulo aos alunos da
Colónia,
“impelindo-os ao cumprimento dos seus deveres, ensinando-os a
corrigirem os seus defeitos, lisonjeando-os mesmo, a fim de que
busquem adiantar-se e amestrar-se nas suas profissões” (Silva, 1914:
3-4).
Também a educação cívica era contemplada no plano de estudos da Colónia. Todos os
motivos eram oportunos para servir a República e, nesse sentido, estimular uma “religiosidade
cívica” que constituísse penhor do sentimento patriótico. César da Silva, sintonizado com o
ideário republicano, concebia a “a escola primária (…) como desejam os educadores
democráticos, a tal oficina em que se fabrique o cidadão” (Silva, 1912: 206). E, partindo deste
princípio, procurava desenvolver no espírito dos alunos o amor à pátria e, no seu carácter, os
valores tácitos dessa nova moral: justiça, solidariedade, tolerância, cooperação, auxílio mútuo e,
claro está, a divisa da República Portuguesa: “Ordem e Trabalho”.
Os anos passaram de mansinho. Aos invernos frios e chuvosos que apartavam a
povoação de Atouguia das restantes localidades, sucediam verões secos que comprometiam as
culturas e secavam os cursos de água que serviam as populações. Os dias rolavam ao sabor do
tempo, e este, por vezes, era muito agreste. Sujeitos aos seus caprichos, os rapazes da Colónia
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ocupavam o calendário entre os trabalhos das oficinas e o amanho das terras que, em anos
generosos, permitiam algum desafogo nas contas da gerência.
Houve, contudo, uma dificuldade que ensombrou o abundante afluxo de rapazes à
instituição. A Colónia sofria do descrédito das famílias dos alunos, que outras ambições
alimentavam para os seus descendentes, “parecendo-lhes que todos os rapazes que entram
para a Casa Pia hão-de sair de lá doutores” (Silva, 1917: 1-2). A juntar às elevadas pretensões
de algumas, outras havia que preferiam
“tomar conta deles, com prejuízo da sua educação, do que
consentirem que vão para a Colónia, como as suas condições indicam,
alegando que, pela grande distância a que ela fica, não só de Lisboa
como até das estações mais próximas, não têm possibilidade de os
visitar”.5
À resistência manifestada por parte das famílias somava-se um outro ingrediente que
haveria de ditar a sina da Colónia. O último dia de Julho distinguiu-se da rotina graças a mais
uma das diversas visitas que o Director da Casa Pia fez à dependência de Peniche. Todavia, a
última deslocação marcaria o princípio do fim. Reconhecendo “a acendrada dedicação e zelo”
com que César da Silva desempenhava a “árdua missão, que de bom grado aceitou, de dirigir
todos os seus serviços”, Costa Ferreira acabava por admitir que “o péssimo estado e a situação
do edifício da Colónia mais não permitem exigir dela”.6 Era preciso tomar medidas!
Assim, à oposição oferecida pelas famílias acrescentava-se o pouco interesse da Colónia
em receber mais rapazes. A mistura destes dois ingredientes levou ao estrangulamento da
Colónia e a exiguidade da sua população reduzia-se, em Julho de 1918, a cinco rapazes a viver
em regime de internato e nove colocados fora do estabelecimento. Durante todo o ano de
1918, não entrou mais ninguém. Em consequência, as oficinas moribundas esmoreceram e
perderam o seu prestígio.
A solução encontrada por Costa Ferreira para resolver os problemas estruturais da
Colónia não foi muito acertada. A decisão de asfixiar a admissão de novos alunos para que,
com o mesmo orçamento, se conseguisse fazer mais e melhor, revelou-se pouco feliz e deu azo
à aparição de muitos problemas que, por falta de ocasião, não se tinham declarado, até então,
com tanto vigor. Com o encerramento das oficinas cortava-se o fio ténue que permitia à Colónia
ser suportada pelas gentes da terra. Apesar dos esforços do Professor-Regente, não era
“possível extinguir a hostilidade que homens e mulheres destes arredores mantêm contra a
Colónia, por motivo do detestável fanatismo religioso que os frades lhes incutiram no ânimo”
(Silva, 1915: 3).
Antes de terminar o Outubro de 1918, a Casa Pia de Lisboa colocou a Colónia Agrícola
de Peniche à disposição da Provedoria da Assistência de Lisboa, por espaço de um ano, prazo
que assumiu, em meados de 1920, um carácter permanente. Contudo, experiência morreu na
praia e terminou antes do começo de 1921. Para isso há-de ter contribuído, em grande medida,
a opinião recolhida por Pais Abranches, Provedor da Assistência, durante a visita que fizera à
Colónia Agrícola.
“Para cuidar dos vinte alunos, havia cerca de onze empregados – que
ali se aninhavam como ratos em queijo (...) entre eles um ProfessorRegente que nada ensinava e pouco regia e uma roupeira-enfermeira
ou coisa que o valha. Após esta visita a Colónia foi encerrada
definitivamente.
O regente regressou ao seu antigo lugar de professor da Casa Pia, a
enfermeira foi para outro estabelecimento, o restante pessoal, por ser
assalariado, dispensado, e os poucos rapazes que ainda lá estavam,
ingressaram no Asilo D. Maria Pia, dos quais apenas quatro ou cinco

CD-ROM DE ATAS | 2847 | COLUBHE 2012

sabiam ler e escrever e porque já o sabiam antes de ir para a Colónia,
indo alguns com doenças contagiosas no couro cabeludo (...)” (Fróis,
1994: 73).
Terminava, deste modo, a existência efémera da Colónia Agrícola que a Casa Pia
manteve em Atouguia da Baleia.
O INSTITUTO MÉDICO-PEDAGÓGICO
A Colónia Agrícola podia acolher, apenas, as crianças anormais que estavam em idade
de começar a sua aprendizagem profissional, e muitas havia que, não tendo ainda chegado a
essa idade, se encontravam no estabelecimento e precisavam também de ser removidas do
internato.
Era de todo conveniente destinar um espaço adequado que pudesse alojar estes
menores que, pelas suas circunstâncias, se não podiam ajustar ao regime ordinário do
estabelecimento. Mas mais importante do que arrancá-los à apatia das instalações de Belém era
poder oferecer uma instrução e educação especiais, pensadas a partir das suas necessidades e
que promoviam uma futura inclusão na sociedade, desta vez como cidadãos úteis a si e aos
outros. O itinerário terminaria com a desejável passagem pela Colónia de S. Bernardino, onde
começariam a aprendizagem profissional, em idade própria, sendo, deste modo, “mais
convenientemente educados”.
Em meados de 1915, o Instituto Médico-Pedagógico já se encontrava a funcionar na
Travessa das Terras de Sant’ana, a Santa Isabel, em Lisboa.
A orientação a seguir na selecção dos escolares era fixada com precisão: o Instituto
Médico-Pedagógico admitiria, apenas, o anormal pedagógico que, por processos médicos e
pedagógicos, poderia “adquirir a cultura de um normal, que pode ser melhorado, beneficiado,
adquirir mesmo uma instrução primária muito rudimentar” (Ferreira, 1916: 407-409).
Aos idiotas e imbecis, que necessitavam de outro género de atenções, e constituíam um
assunto mais médico do que pedagógico, a educação terapêutica e disciplinar ser-lhes-ia dada
em asilos ou manicómios.
A ação do Instituto estendeu-se às crianças das escolas primárias de Lisboa que
precisassem deste tipo de cuidados. Aliás, a manifesta prontidão com que se oferecia estes
serviços à comunidade escolar é justificada pela necessidade de angariar alunos provenientes
de famílias que pudessem pagar o externato, para que se pudesse compensar os empregados
em relação aos honorários, visto que nada recebiam do Estado em relação aos indigentes
(Ferreira, 1915: 174-175).
No externato havia uma consulta médico-pedagógica, a cargo de Costa Ferreira, uma
classe de educação a ministrar aos anormais pedagógicos, regida pelos professores Palyart
Pinto Ferreira e esposa, Lucília Carmina Lopes de Santa Clara, e uma outra de ortofonia para os
que fossem portadores de vícios de pronúncia, da qual se encarregava o professor da secção de
surdos-mudos, José da Cruz Filipe, e, mais tarde, a aula da “Arte de Dizer”, da competência do
actor Joaquim Almada.
O reduzido número de alunos por turma explica-se em três atos: a invencível resistência
das famílias aliada ao desinteresse dos alunos, e a conveniência de que assim fosse: um
elevado número de alunos resultaria na dificuldade de os organizar, estorvo ainda assim
experimentado por Palyart (Ferreira, 1917: 290).
Salta à vista a atmosfera familiar, “de muito carinho e muita liberdade”, que se respira
pelos corredores de Santa Isabel. Também isso é propositado, pois assim facilmente aparecem
as tendências que se espreita e de que cada educando padece, obrigando o aluno a viver
permanentemente num ambiente cuja acção sobre as suas faculdades é bem doseada, e em
harmonia com as necessidades da sua vida presente e futura (Ferreira, 1921: 4).
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A educação, tanto quanto possível, devia ser completa, integral, tendendo a alcançar
um alto grau de perfeição – ainda que relativo, pois a matéria-prima obriga a reduzidas
expectativas, na opinião do professor –, e diminuir o esforço pelo aumento considerável do
interesse (Ferreira, 1916: 407-409). Por este motivo, todo o ensino, toda a educação, era
lançado sobre o trabalho manual, procurando nele sempre o maior auxílio. Considerado “um
dos mais poderosos factores da educação (…) poder-se-ia dizer mais: o trabalho manual é um
factor indispensável da educação integral” (Ferreira, 1914: 47).
Exercícios de observação, lições de coisas, exercícios de ortopedia mental todos os dias
e alguns deles mais de uma vez por dia. São estes os fundamentos, os verdadeiros alicerces de
todo o edifício que se pretende construir.
O ensino da língua era feito pela escrita-leitura, “combinadas com as palavras normais e
lições de coisas”, tomando as letras móveis recortadas – “o que Montessori quer dar como seu
mas que é de antiga data” (Ferreira, 1930: 1) –, e introduzindo o trabalho manual com recorte
e colagem do papel, possivelmente, uma novidade trazida por Palyart (Ferreira, 1914: 47). “Os

resultados são excelentes, embora lentos, como não podem deixar de ser, tratando-se de
anormais” (O Século, 1916: 3).
Este é o trajecto que a criança anormal deve percorrer até estar em condições de ser
aproveitada no meio social, “como se normal fosse”, ou quando mais não seja, utilizada num
estabelecimento onde tenha de ser internado (Ferreira, 1922: 1). Ainda que se trate de um
idiota, “ensiná-lo a vestir-se e a comer, a varrer, limpar metais, a fazer um recado simples que

seja, é torná-lo menor encargo para quantos o rodeiam, é torná-lo um valor ainda que
diminuto” (Fontes, 1940: 13).
Nas salas de Santa Isabel procura-se vencer a diferença. Lá, fabrica-se a normalidade
possível. Procura-se, sobretudo, criar uma nova identidade que deve ser inculcada na criança
anormal, para que esta deixe de ser um resíduo, muito embora a normalidade continue então, e
sempre, uma meta longínqua. As vitórias são constantes, porque os alvos são dóceis,
maleáveis, adestráveis, e qualquer desembaraço é merecedor de prémio e reconhecimento, de
livre acesso ao estrelato. Em Santa Isabel, arrisca-se a “atenuar as diferenças que a própria
Natureza tenha estabelecido, apoucando, restringindo, limitando dotes físicos ou intelectuais”
(Ferreira, 1913: 180-185).
Os anos da década de vinte passaram quase imperceptíveis na dinâmica do Instituto.
Em Maio de 1929, o Instituto deixou de estar sob a tutela da Casa Pia e foi transferido para o
Ministério da Instrução Pública, passando a designar Instituto de António Aurélio da Costa
Ferreira, numa homenagem ao fundador cujo nome ficaria ligado à médico-pedagogia
portuguesa.7 Nesse mesmo ano, estabeleceram-se as suas bases de funcionamento, com a
aprovação do Regulamento Interno do Instituto, que, numa tentativa de evitar a derrocada do
estabelecimento, organizou o regime de internato, dando-lhe também a possibilidade de criar
classes externas e um semi-internato, “em harmonia com as necessidades e as disponibilidades
existentes”.8
Mais visível ainda, este novo Regulamento traduz o inegável alargamento da esfera de
acção do Instituto. De estabelecimento médico-pedagógico isolado, passa a
“centro orientador e coordenador de serviços, particularmente
consagrado à selecção e distribuição das crianças física ou
mentalmente anormais, pelas diferentes instituições apropriadas,
orientando e fiscalizando a sua educação; ao mesmo tempo que
funciona como centro de estudos e de preparação do pessoal docente
e auxiliar dessas instituições”.9
Com o tempo, o anormal deixou de ser tratado como um não-valor, para se tornar foco
de atenção, algo que “tem de ser visto, estudado, educado, para que se aproveite dele o que
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ele pode dar” (O Século, 1913: 1). As inúmeras possibilidades que contém em si mesma
convertem a criança anormal num território apetecível que importa desbravar, cultivar e,
sobretudo, conhecer. Coube ao Instituto Médico-Pedagógico dar o primeiro passo neste
caminho.
REMATANDO…
Ao longo das últimas linhas, caminhámos a passo acelerado pelas celas do convento de
S. Bernardino e pelas salas do Instituto Médico-Pedagógico e procurámos, sobretudo,
aproximar-nos das vivências que se fabricam nestas oficinas da norma, do vulgar. Porque foi a
isto que se assistiu ao longo destas páginas: percebe-se a anormalidade como contraste do que
é normal, corrente. E elabora-se uma linha de montagem que, a funcionar na perfeição, vai
facilitar a passagem do estado anormal para o mais normal possível. Não será demais lembrar
que a construção da diferença no outro surge da necessidade de a destruir o mais depressa
possível, como se esta fosse contagiosa, incómoda. Ao mesmo tempo, o outro garante ao
normal a comodidade de se ser vulgar, mediano e não se afastar da norma. Eis um duplo
conforto: ser-se normal e consistir na medida de todas as coisas.
Nos lugares que visitámos, eram visíveis as mudanças produzidas nos utentes que se
entregavam aos cuidados médico-pedagógicos. Observámos as técnicas disciplinares que se
reproduziram pelos espaços educativos e que valeram para governar a população residente.
Procurava-se que, ao deixarem a instituição, os rigores da disciplina fossem cravados na pele,
marcados como tatuagem indelével que fortalece a sensação de pertença à instituição. Afinal,
“educar é condicionar intencionalmente as reacções do indivíduo” (Ferreira, 1920: 316-317).
Pretendia-se, sobretudo, integrar o excluído na sociedade que, por lidar mal com a
diferença, não o aceitava no meio da multidão, simplesmente porque destoava. E ao diferir,
facilmente se tornaria um perigo, um pecado atraente para todos os que se mantinham dentro
dos limites do que se entende por aceitável. Por isso, não estranhámos visitar espaços criados
para isolar o anormal, dispositivos que recolhiam para transformar, mastigar e devolver os
escolhidos que lá permaneceram. E não hesitámos em considerar que, nos lugares visitados,
imperava a norma. Quem ousaria dizer que na Colónia Agrícola não era normal ser diferente?
Só quem não estivesse atento ao comportamento dos rapazes, “anormais do género irrequieto,
elementos difíceis de domar” (Silva, 1918: 1-2), é que não se aperceberia da regularidade da
sua conduta. Dentro dos muros do convento, era normal ser-se irrequieto, mexediço, vivo e,
para o Professor-Regente, isso não constituía surpresa.
Por isso, se à primeira vista “classificar significa segregar”, um olhar mais atento revela
que também significa incluir num clube de pares que, pelas suas particularidades, se encaixam
numa categoria comum.
As palavras trocadas neste diálogo procuraram matricular-nos nas quadrículas escolares
desenhadas nestes espaços educativos. Era importante avistar os vultos que serpenteavam os
corredores de Santa Isabel ou S. Bernardino; conseguimos, quando muito, tocar-lhes levemente
a partir das impressões de quem com eles lidava. Os discursos do médico e do professor
articulam-se como uma malha cerrada que espera cruzar todos os pontos de interesse sobre o
corpo e a alma do aluno. São os fios com que cosem que nos permitem aceder à presença,
mais ou menos turva, dos nossos actores principais.
Apartados ou em conjunto, estes exemplos transportam-nos para os primeiros anos da
República, para as dificuldades que enfrentou, para as desigualdades do centro e da periferia, e
para a sensação de que, por vezes, as circunstâncias não bastam para impedir o que a vontade
deseja. Dispositivos de uma racionalização governativa em marcha, a Colónia Agrícola e o
Instituto Médico-Pedagógico são focos de inovação pedagógica, laboratórios onde se
experimentou destruir a diferença.
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1

Tomemos como referências as definições de “anormal” esculpidas por A. Binet, que define anormal “todo

o indivíduo que se separa muito nitidamente da média para constituir uma anomalia patológica”, e Eugéne Chazal
que considera anormal “toda a criança portadora de taras cerebrais, orgânicas e funcionais, suscetíveis de lhes
produzir perturbações mais ou menos profundas no desenvolvimento das suas faculdades intelectuais e morais”.
(Fonseca, 1930: 21). Trata-se de um afastamento, leve ou mais profundo, da norma. Deve o leitor ter sempre presente
que a apropriação do termo “anormal” ao longo das próximas linhas deve-se à “lealdade” que se estabeleceu com o
tempo histórico aqui observado, com as fontes consultadas, proximidade que não deve alhear o leitor para a
desatualização do termo nos nossos dias, com uma carga claramente depreciativa.

2
3

Conceito desenvolvido por Georg Kerschensteiner.
Carro de tracção animal, aberto, de quatro rodas, com a boleia muito alta e os assentos, em geral, paralelos

ao eixo.

4
5
6
7
8
9

Viatura de tracção animal de quatro rodas, frequentemente puxada por três mulas.
Ofício n.º 314, da Direcção da Casa Pia, dirigido à Provedoria da Assistência de Lisboa, 1916/05/05.
Ofício n.º 557, dirigido ao Professor-Regente da Colónia Agrícola de S. Bernardino, 1917/08/06.
Decreto n.º 16:662, D. do G. n.º 70, de 27 de Março de 1929, p. 715.
Decreto n.º 16:825, D. do G. n.º 103, de 8 de Maio de 1929, p. 1133-1135.
Artigo 1.º do Regulamento Interno do Instituto de António Aurélio da Costa Ferreira, Decreto n.º 16:825, D.

do G. n.º 103, de 8 de Maio de 1929, p. 1133.
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Introdução
O objetivo deste texto no primeiro momento é o de apresentar a constituição do espaço cultural e social no qual o Colégio Maria Constança se tornou uma referência de qualidade no ensino secundário campo-grandense a partir das produções historiográficas,
memorialísticas que retratam o período de 1942 a 1971.
Pretende-se, com esse levantamento, compreender as condições históricas, políticas,
econômicas e sociais que configuraram o campo educacional do ensino secundário no Colégio Maria Constança Barros Machado1 no período de 1942-1971. Esse texto é um recorte da
pesquisa de mestrado intitulada: “Habitus estudantil2 e distinção no Colégio Maria Constança
Barros Machado (1942-1971)”, pois trazem elementos históricos que permite situar como
era o ensino secundário no referido período (1942-1971) 3.
Assim, para uma melhor compreensão da proposta, este texto está organizado em
dois tópicos. No primeiro tópico, apresenta-se o Colégio Maria Constança a partir das produções historiográficas e memorialísticas. No segundo tópico, recorreremos à biografia escolar
de uma ex-estudante dessa instituição, a saber, por meio de entrevista semi-estruturada, no
sentido de apreender as trajetórias escolar e profissional que configuram uma longevidade
escolar a partir de um modo de ser e estar estudante no ensino secundário. E por fim tecemos nossas considerações finais.
1.1 O Colégio Maria Constança em produções historiográficas, memorialísticas e
acadêmicas: diferentes olhares
[...] a memória é aquilo que se lembra: acontecimentos, fatos,
sentimentos, sensações e significados, tudo aquilo que passou pelo
campo da percepção do indivíduo e pelas antenas da sociedade,
sendo retido por um e por outro e devolvido diante de qualquer
diante de qualquer necessidade. [...] Já a história é mais adjetiva,
compotando, de uma parte, os fatos acontecidos e os processos
desenvolvido [...] e de outra parte, o conhecimento organizado e
sistemático desses fatos e processos. (CASTANHO, 2011, p.11-12).
Antes de apresentar os registros históricos sobre o Colégio Maria Constança, e do
campo educacional em Campo Grande, gostaríamos de apontar a escolha do excerto acima
citado, e assim nos posicionar sobre a opção de valorizar a tradição historiográfica e ao
mesmo tempo não abrir mão dos registros das memórias presentes no campo educacional.
Entendemos que a memória ao logo da trajetória histórica da humanidade, torna-se
um elemento confiável e objetivo, haja vista, que antes de existir um documento escrito,
existiu um sistema de pensamento, que selecionado e classificado pela memória individual
ou coletiva (BOURDIEU, 2008a). Desse modo, antes de içarmos nossas reflexões sobre o
Colégio Maria Constança, é oportuno resgatar ainda que sucintamente os alicerces da
educação em Campo Grande.
Machado (2008) registra que em 1890 a povoação crescia o comércio florescia e as
fazendas começavam a produzir o suprimento necessário para os que aqui habitavam e para
os viajantes, a vida social modificava-se, e, por conseguinte, a educação em Campo Grande
ganhou contornos significativos.
As mudanças tornaram-se significativas a partir das transformações de 1914 com a
inauguração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que provocou um avanço ímpar no
desenvolvimento da cidade de Campo Grande. (EBNER, 1999). Até 1914 a cidade não
passava de uma pacata cidade, isolada no sertão do sul do Mato Grosso. (MACHADO, 2008).
A estação ferroviária trouxe vida a esse esquecido sertão, e por décadas foi o centro de
onde se vinha e saia às mercadorias, os sonhos, esperanças de melhoria de vida.
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Entre os sonhos destacamos o fluxo migratório de várias etnias para esta região:
libaneses, paraguaios, japoneses, etc., sobre os japoneses Bittar e Ferreira Junior (1999)
mencionam que a Associação Japonesa de Campo Grande fundou a escola de Língua
Japonesa Hanja em 1918, que existe até hoje com o nome de Escola Visconde de Cairu,
uma escola que sempre foi reconhecida pela sociedade como uma escola que primava pela
disciplina e pela qualidade do ensino, mas que durante o período da segunda guerra
mundial teve o nome alterado e muitos dos seus professores discriminados e perseguidos.
Nishimoto (2011) descreve que a escola iniciou suas atividades com
aproximadamente doze alunos e teve como primeiro professor o Tokuryo Asato de
Nagakusuko, as escolas étnicas segundo a autora tinha por objetivo manter vivos os valores
da cultura de origem nas gerações mais novas, com o passar dos anos a preocupação com a
formação e profissionalização de seus descendentes fez com que a escola muda-se para a
zona urbana em 1924 para atender um maior número de alunos imigrantes.
Machado (2008) assevera que até 1921 faltavam serviços essenciais em Campo
Grande, dentre os quais, o autor destaca a quase inexistência de escolas, a população era
de aproximadamente dez mil habitantes e o setor educacional dispunha de apenas com nove
estabelecimentos público e dois particulares, além do Instituto Pestalozzi, somadas estas
instituições o número de atendimento era de apenas 727 alunos, o que representava um
déficit superior a mil vagas (MACHADO, 2008).
Em entrevista a Maria da Glória Sá Rosa (1991) o ex-professor Luiz Alexandre de
Oliveira esclarece que em 1915 mudou-se para Aquidauana e inaugura o Instituto Pestalozzi,
estabelecimento de ensino ofertava o ensino primário e certa maneira o secundário. Em
1917 a convite da prefeitura de Campo Grande ele transferiu o Instituto para Campo
Grande, por compreender que esse município era um campo promissor para investimentos
em educação. Instalou-se em uma casa recém-construída, onde fica atualmente o Colégio
Dom Bosco.
Em 1918, Arlindo de Alfredo de Lima foi a São Paulo e lá contratou duas normalistas
e professores que viriam fixar os rumos da Educação secundária em Campo Grande. Foi o
instituto Pestalozzi a semente do Colégio Dom Bosco e das instituições de ensino secundário,
que em Campo Grande, se seguiram a ele, foi também neste ano de 1918 com a “Lei dos
preparatórios”4, que estudantes de Campo Grande puderam prestar o exame de admissão.
(SÁ ROSA, 1991) sendo membro da banca julgadora professores do Rio de Janeiro e três
representantes de Campo Grande, a saber: Camilo Boni; Capitão Noninando de Arruda e Dr.
Jaime Ferreira de Vasconcelos. (SÁ ROSA, 1991).
Luiz Alexandre de Oliveira em entrevista a Sá Rosa (1991) relata que, em 1923 ele
montou em sua casa ao lado da Igreja Batista na Rua 13 de maio, uma escola que ele
denominou Instituto Rui Barbosa, iniciou com duas alunas e logo já havia alunos suficientes
para custear as despesas. Algum tempo depois o transferiu ao professor Henrique Correa,
que em março de 1927 após fazer uma série de adaptações iniciou as atividades escolares
com característica de internato. Em 1929 após inspeção e a obtenção do reconhecimento
oficial realizaram-se os primeiros exames de admissão, sob a fiscalização do Inspetor
Federal Dr. Jaime Ferreira de Vasconcelos. (ROCHA; OLIVEIRA, 2009).
De acordo com Rocha e Oliveira (2009), o corpo docente era bem estruturado
formado por quatorzes profissionais, sendo onze profissionais graduados em áreas afins:
área Jurídica, de Saúde, engenharia e militares, e três sem formação superior. Em 1933 o
Colégio passou a denominação de Osvaldo Cruz e passou a ser administrado pela Associação
de Professores do Ensino secundário de Campo Grande.
Em 1934 foi vendido ao professor Enzo Ciantelle, que reformou a estrutura física do
colégio contribuindo para adequações para ofertar o ensino primário, ginásio e comercial até

CD-ROM DE ATAS | 2856 | COLUBHE 2012

o ano de 1939 sob essa gestão, e de 1942 a 19495 sob a direção do professor Luiz
Alexandre de Oliveira, durante este período ficou reconhecido por oferecer um ensino
secundário de qualidade além de ser juntamente com o Dom Bosco um dos pioneiros na
implantação deste segmento de ensino, sobre a qualidade é importante mencionar que
durante este período os professores que ali atuaram faziam parte de um grupo social de
nível econômico elevado, haja vista, as áreas de formação. (ROCHA; OLIVEIRA, 2009).
Concomitante ao período de fundação e estruturação do Osvaldo Cruz inicia-se a
construção e organização do Colégio Municipal de Campo Grande em 1927, e em 1930 foi
adquirido pela missão salesiana e passou a chamar-se Ginásio Municipal Dom Bosco, a
escola funcionava com dois cursos: primário e ginásio em regime de internato e externato.
(SÁ ROSA, 1991).
Bittar e Ferreira Junior (1999, p. 177) declaram que “o Colégio Dom Bosco [...]
Transformou-se, com o tempo, num dos colégios mais tradicionais da cidade, ocupando
importante espaço no cenário educacional”. Essas constatações revelam que o padrão de
ensino que se estabeleceu em Campo Grande até a inauguração do Estadual, era um ensino
seletivo, com escolas para poucos.
Ainda caracterizando o campo escolar em Campo Grande Bittar e Ferreira Junior
(1999) revelam que o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora funcionou desde 1926 na Rua 26
de Agosto, inicialmente com o curso primário e comercial, e teve sua sede transferida para a
Rua Pedro Celestino que foi construído durante os anos de 1931 a 1938, onde se encontra
atualmente. O ensino era rígido voltado não apenas para formação intelectual, mas moral,
para as boas maneiras e práticas religiosas, como a obrigatoriedade de ir à missa aos
domingos para carimbar a caderneta e assim ter o direito de frequentar as aulas na segunda
feira. (SÁ ROSA, 1991).
Diante deste quadro apresentado pelos autores é perceptível a necessidade de uma
escola pública de qualidade que ofertasse o ensino secundário em Campo Grande, pois, o
campo educacional era restrito, primeiramente pelas poucas escolas existentes, segundo
pelas características das mesmas, cobrar mensalidades e serem de cunho confessional.
Bittar e Ferreira Júnior (1999, p. 176) revelam que até 1939 existiam apenas três
ginásios particulares em Campo Grande: “Osvaldo Cruz, Dom Bosco e Colégio Nossa Senhora da Auxiliadora”, segundo os autores, existia uma indiferença do governo estadual por
Campo Grande, e que se refletia no ensino, pois em Campo Grande ainda não existia um ginásio público como o norte que possuía o seu excelente Liceu Cuiabano, embora as duas cidades se equiparassem em condições econômicas, número de habitantes e índice de
desenvolvimento no referido período.
Destacamos que embora, estes estabelecimentos particulares de ensino, fossem de
extrema qualidade, nem todos tinham acesso, haja vista, que a entrada e permanência nos
mesmos demandavam das famílias condições materiais para custear a permanência dos
filhos nos referidos colégio, realidade pouco provável para a maioria da população.
Sobre este aspecto Bittar e Ferreira Junior (1999) esclarecem que diante deste
quadro o grupo de dirigentes de Campo Grande, vinculados à classe social dos proprietários
rurais, entregou-se à edificação do progresso, os autores chamam a atenção para o fato que
os ginásios mencionados foram criados por iniciativa de particulares, a ausência do poder
público no setor da educação, fez com que os professores e as famílias se mobilizassem
para a construção de um campo educacional público e de qualidade.
Em relação às instituições públicas Bittar e Ferreira Junior (1999, p. 172) declaram
que “[...] até 1914 só havia um ginásio público em Mato Grosso: o Liceu Cuiabano”. Com a
crescente demanda por educação e pela importância e localização da cidade de Corumbá,
em março de 1918, sob a iniciativa da professora Maria Leite Pedroso de Barros, inicia em
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Corumbá um curso secundário particular, com objetivo de instruir a população com um
ensino de qualidade e equiparar-se ao Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro. (SOUZA;
OLIVEIRA, 2009).
Apesar das várias tentativas sucedidas por encerramento das atividades e posterior
reaberturas passando por diferentes direções, e diferentes direcionamento dos segmentos
educacionais, o ensino profissionalizante tornou-se um dos segmentos mais bem sucedido
desse estabelecimento até os idos de 1930, enquanto o ensino voltado para as humanidade
continuou em Cuiabá.
Diante deste quadro é possível perceber a dificuldade em oferecer um ensino
secundário público de qualidade e que fosse viável, pois mesmo existindo, o Liceu Cuiabano
e o Maria Leite em Corumbá, era oneroso para as famílias que moravam em Campo Grande
e cidades adjacentes oportunizar além do ensino primário para os seus filhos nessa região, a
única opção era a mobilização da sociedade em prol da abertura de um Colégio Secundário
em Campo Grande, haja vista que, a região passava por transformações econômicas,
políticas e culturais, o desenvolvimento dos diversos campos da sociedade demandavam
novas relações, com a participação e o envolvimento de todos.
A história do Colégio Maria Constança Barros Machado começou em 1939, com a
criação do Liceu Campo-Grandense, no local onde hoje está instalada a Escola Joaquim
Murtinho. Em 1942, passou a Ginásio Estadual Campo-Grandense e em 1952 mudou de
nome para Colégio Estadual Campo-Grandense, Sá Rosa (1991).
A inauguração do Estadual foi um acontecimento memorável na vida
da cidade, com o hasteamento da bandeira pelo Governador, Hino
Nacional cantado pelos alunos, acompanhados da banda do exército,
benção do prédio pelo bispo de Corumbá Dom Orlando Chaves e
discursos vários. (MARIA CONSTANÇA BARROS MACHADO, apud, SÁ
ROSA, 1990, p. 67).
Da citação acima já é possível construir uma ideia sobre a importância da abertura
de um curso ginasial na cidade de Campo Grande. Esta inauguração significou a elevação
cultural e social da cidade, pois, foi motivo de muito orgulho para os campo-grandenses, haja vista que, este era o primeiro estabelecimento público de ensino secundário. Anteriormente existiam apenas os colégios salesianos Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, e o
Colégio Oswaldo Cruz, todos privados.
O Estadual só iniciou suas atividades ininterruptas a partir de 1942 e funcionou em
prédio anexo ao Grupo Escolar Joaquim Murtinho, na avenida Afonso Pena (PESSANHA, et
al, 2007). No ano de 1954, o Estadual foi transferido para a sede própria no bairro Amambaí. O prédio foi projetado por Oscar Niemeyer para o governo do Estado de Mato Grosso,
na gestão de Fernando Corrêa da Costa, pois a partir da solicitação para a construção de
uma escola na cidade de Corumbá, foi feita a licitação para construção de duas escolas,
sendo uma na cidade de Campo Grande, (ARRUDA, 2006).
A sede do Colégio Estadual foi construída na Rua Y-Juca Pirama, no bairro Amambaí.
Essa região era conhecida como “Cabeça de Boi”, (EBNER, 1999), era deslocada do centro,
formando vazios típicos da urbanização de Campo Grande, e tinha em seu entorno edificações militares, bem como funcionários das mesmas. São principalmente os filhos de militares
que vão ter acesso a essa instituição e estabelecer uma relação de significado social. O Estadual não era uma simples escola secundária, mas um campo de produção simbólica, onde
se evidenciava a distinção social das frações de classe (BOURDIEU, 2007a).
Uma cidade constrói sua história e a história de sucesso de seus filhos amparada em
sólidos pilares humanos. A educação é, por conseguinte, um desses pilares. Em Campo
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Grande são presentes as personalidades que influenciaram os rumos da educação sul matogrossense, como menciona Campestrini (2011, p. 389):
Maria Constança Barros Machado [...] estabeleceu-se em Campo
Grande, onde trabalhou, por mais de cinquenta anos, como diretora
do Colégio Estadual Campo-Grandense. Idealista, disciplinada e
disciplinadora, decidida nos seus projetos, deu (segundo Maria da
Glória Sá Rosa) novos rumos à Educação, com reflexos positivos até
hoje, tanto que é impossível falar de Educação em Mato Grosso do
Sul, sem citar Dona Constança.
Podemos constatar por meio desse excerto a relevância histórica do Colégio Estadual Campo-Grandense nos rumos da Educação e da composição social e cultural do sul do
Mato Grosso. Bittar e Ferreira Júnior (1999) destacam que um aspecto que caracterizou a
desenvolvimento da Educação foi a intensa participação dos grupos de dirigentes vinculados
à classe social dos proprietários rurais, que se ofereceram para edificação do progresso da
cidade, como constam nos documentos específicos de cada campo. De acordo com Bittar e
Ferreira Júnior (1999) a professora Maria Constança pretendia resolver com isso, os problemas de quem desejava continuar os estudos após o primário.
Historicamente o ensino secundário foi pensado para atender um grupo que se denominava elites locais6, ou camadas economicamente privilegiadas. Nesse ínterim, os sistemas de ensino: Ginásio e Científico (colegial) cumpria às expectativas desse grupo , entre as
quais podemos destacar: instruir os filhos em uma escola pública e de qualidade, constituir
capitais seguros para serem mobilizados no processo de inserção social, elevar as cidades a
um progresso moral, cultural, religioso, social e político (CARVALHO, 2003).

1.2 Relato de uma trajetória de longevidade escolar: notas sobre um modo de ser e
estar estudante
Neste tópico pretendemos apresentar como as práticas escolares do Maria Constança foram relevantes na trajetória de uma estudante 7 que consideramos ter alcançado
uma longevidade escolar, haja vista, que ao longo de sua carreira profissional e mesma conseguiu atingir um alto nível de certificação escolar, qual seja, o último grau de stricto sensu.
A escola ao longo do seu percurso histórico produziu distintas funções com vistas a
atender as demandas sociais que cada período da sociedade projetava para os seus agentes, uma produção contínua dos sistemas de ensino é o de produzir disposições duráveis:
um modo de ser e estar estudante e profissional nos corpos e espíritos dos agentes, para os
mesmos atuarem na sociedade, Bourdieu (2007b). O excerto a seguir demonstra o valor
atribuído às internalizações e aprendizagens no período do ensino secundário no Maria
Constança.
Do tempo que eu estudei no secundário, os comportamentos e condutas que eu internalizei no Estadual me favoreceram muito na minha trajetória no ensino superior, pois com filhos, casa, marido, se
eu não tivesse aprendido a estudar, a me concentrar, a estudar bastante na sala e deixar pouca coisa para fazer em casa, a ter disciplina para estudar, são coisas que eu aprendi, ocupar bem o tempo, e
não deixar muitas coisas para fazer em casa, tipo montanhas de trabalho, e deixar para fazer em casa. E isso me favoreceu até como
professora, organizar o tempo, saber administrar bem o tempo, então eu nunca precisei de grupos para estudar, porque eu sempre tive
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uma disciplina para estudar, e fazer as minhas coisas, quer dizer, isso são coisas que a gente aprende pela vida a fora. (RUTE, 2012).
A referida entrevistada expõe claramente no excerto destacado, a nossa argumentação, que esta escola produzia nos alunos um modo de ser, de saber estudar, de saber viver, que estabelecia disposições duráveis, o que permitiu a ela a ter condições subjetivas e
objetivas de continuidade nas trajetórias escolares em nível superior, ou seja, o modo de ser
e estar estudante produzido por este estabelecimento de ensino foi relevante para a inserção em cursos superiores e na sua carreira profissional.
Esse processo de escolarização revela a construção de um modo de ser e estar estudante que permitiu a esta aluna a continuar a sua trajetória escolar e ter inserção e distinção social por meio das disposições adquiridas por meio da escola, e é interessante observar
que o lugar de formação secundária continuou a desempenhar um lugar de destaque mesmo após a graduação, como pode ser visto na transcrição a seguir:
As pessoas veem a formação da gente, parece que a formação escolar da gente é inerente à pessoa, eu acho que é, o ser estudante do
Maria Constança, foi um privilégio para mim, assim como ser professora. Muitos professores passam, muitos alunos passam e não ficam.
Quando a gente trabalha fora, isso sempre acontecia, eu trabalhava
em um centro de atendimento as crianças que frequentavam a escola, [...] E eu fazia os relatórios de atendimento às crianças, a gente
fazia muitos relatórios, e as psicólogas e professoras sempre falavam: Rute, como você faz relatório bem! Porque eu não fazia um relatório tipo relatório, essa criança é assim, não sei o que, não sei
mais o que, eu descrevia minuciosamente cada detalhe do comportamento da criança e a relação que esse comportamento tinha com
a escola e a família. E eu falava eu aprendi na minha escola, e elas
falavam: você escreve bem: e eu respondia eu aprendi na minha escola pública. (RUTE, 2012).
O ser e estar estudante no Maria Constança, agregou condições de destaque na trajetória escolar e na carreira profissional. Essa distinção tem suas origens num conjunto de
aprendizagens discentes, é possível apreender que o ser estudante do Maria Constança possibilitou a ter acesso a uma rede de conhecimento e comportamentos que direcionaram a
trajetória acadêmica e profissional. (RUTE, 2012) Declara que:
Eu acredito que a forma como os professores trabalhavam, nos levaram a ir mais fundo, não sei se para todo mundo, mas para mim, essa maneira de trabalhar, com incentivo a leitura para a participação
em peças, porque assim você lê com mais profundidade, pelo menos
para mim, me levou a ver o porquê das coisas, por exemplo, se você
ler uma poesia, você não ler assim por cima, você lê com mais profundidade, você procura saber o porquê das coisas, o que isso quer
dizer, se você assistir um filme, você procura saber o que está dizendo, o que está por trás, você procura ver as origens, eu considero que aquele tipo de estudo nos proporcionou ir e ter mais
profundidade nos conhecimentos. (RUTE, 2012).
É perceptível nesse excerto a importância do capital social dos professores, eles possuíam um trânsito entre as áreas do conhecimento, que levavam os alunos a fazer internalizações profundas, ao falar da importância do Maria Constança na sua formação Rute (2012)
revela que: “Na verdade ele me deu condições de competir, pois eu tinha um conhecimento,
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o conhecimento que eu obtive no Estadual me permitiu competir, e isso sim, era um diferencial, [...] o conhecimento que obtivemos”.
Estes conhecimentos podem ser compreendidos como a soma dos capitais que foram mobilizados no processo de socialização escolar. Os processos de socialização, tanto
familiar quanto escolar, se efetivam e resultam em uma trajetória de longevidade escolar 8
escolar, a depender da mobilização dos diferentes capitais colocados à disposição pelas famílias e pela escola, Bourdieu (2008). Em outro trecho da entrevista, Rute nos traz uma importante contribuição sobre o domínio do conhecimento e a posse de capital cultural
construído na relação docente-discente.
[...] a professora Glorinha, por exemplo, incentiva a gente a ler, ler
peças em Espanhol, a gente representava, fazíamos teatro, do Machado de Assis, sabíamos o que estava acontecendo, e a gente não
tinha nem Tablet, nem Notebook, Internet, era por meio do livro
mesmo, [...] A professora que marcou a minha trajetória escolar foi
a Maria da Glória, sem sombra de dúvidas, mas a gente teve outros
bons professores como a Rute Pinheiro. (RUTE, 2012).
Além dos ótimos professores que conduziam as aulas, o Maria Constança era responsável por uma intensa atividade cultural, não era apenas os professores que promoviam os
eventos, mas os alunos participavam e davam continuidade a diversas atividades culturais,
essa criação do bom gosto (BOURDIEU, 2008), a partir da escola torna-se um diferencial nas
trajetórias acadêmicas e profissionais, essa relação com a cultura produziu internalizações
de condutas que somadas as credenciais escolares propiciou um saber ser e fazer parte de
um grupo de intelectuais, que não apenas conheciam a cultura escolar, mas eram partícipes
da mesma, como evidencia Rute no excerto a seguir:
Os eventos culturais no Estadual mostrou para a gente que escola
não é só sala de aula, foram muito importante esses eventos, pois
vimos que a escola abre o mundo para a cultura, então esse contato
com a cultura foi uma característica bem marcante na minha trajetória, e para a maioria dos outros alunos também. Realmente foi muito
importante, sabe nos fazíamos, por exemplo, dia do centenário Machado de Assis, a gente fazíamos palestras sobre Machado de Assis,
uma coisa que nós tínhamos também no segundo grau era um jornal, A Pena, nós tínhamos desde o ginásio, ele era um jornalzinho
muito dez. E no segundo grau, nós também tínhamos uma academia
literária, então essa academia, eu pertencia a essa academia, e ela
promovia as palestras sobre os autores, os centenários dos autores,
as publicações, os lançamento dos discos do Vinícius, e de outros
músicos mais importante do Brasil, nós não tínhamos acesso à internet, éramos ligados a tudo o que acontecia, estávamos por dentro
de tudo ao que se referia à cultura, literatura, música, artes, a gente
era bem informado, a gente procura ficar informado, nós não tínhamos só acesso nós participávamos. (RUTE, 2012).
Essa constatação é um objeto importante de análise, pois a escola não ensinava
apenas, ela propiciava a participação concreta dessas aprendizagens, eles vivenciavam o
que aprendiam. Em outro trecho Rute (2012) revela que “[...] eu não teria o mesmo êxito
que eu obtive durante o meu processo de formação, se não fosse estas aprendizagens, [...]
esse colégio me ajudou de certa maneira a ser uma boa aluna”. Esta afirmação nos faz refletir sobre internalizações de disposições duráveis, que produziram um modo de ser e estar
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estudante no Maria Constança, ou seja, esta escola se tornou uma estrutura, estamos a falar
da escola como produtora de um habitus estudantil.
Esse dado revela que embora obtendo uma longa trajetória escolar as disposições
que permitiram a ela ser uma boa aluna em todos estes níveis de ensino e ser uma profissional de êxito, são frutos das aprendizagens de ser e estar estudante no Maria Constança.
Considerações finais
Podemos inferir que as relações docentes e discentes articulavam saberes intrínsecos aos processos de socialização primária e secundária, e que o habitus estudantil, foi produto das aprendizagens discentes, e dos capitais mobilizados no campo educacional do
Maria Constança.
Em síntese, a produção de um habitus no Maria Constança propiciou uma continuação nos estudos, traçando assim uma trajetória de longevidade escolar, é possível identificar
que esse modo de ser e estar são produto das internalizaçãoes de um conjunto de regras
úteis e práticas, que delinearam as posições sociais ocupadas por Rute a partir de um habitus estudantil.
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1

Inaugurado como Liceu Campo-Grandense e mais tarde como Estadual Campo-Grandense.
O estudo da constituição do habitus estudantil a partir das trajetórias escolares alicerça-se na teoria de
Bourdieu (2007a), compreendendo que os agentes (estudantes) são dotados de habitus (modos de pensamento e ações, convertidos em disposições para agir) inscritos nos corpos pelas experiências passadas
(produto da socialização primária). Tais sistemas de esquemas de percepção, apreciação e ação (modo de
ser, e estar estudante) permitiram aos agentes (nesta pesquisa, os ex-estudantes do Maria Constança) operar atos de conhecimentos práticos, fundados no mapeamento e no reconhecimento de estímulos condicionais e convencionais a que os estudantes estavam dispostos a agir, como também engendrar sem posição
explícita de finalidades nem cálculo racional de meios, e estratégias adaptadas e constantemente renovadas, pelas estruturas (família e escola) que são o produto e ao mesmo tempo as definem. (BOURDIEU,
2007a, p. 169).
3
Esse recorte temporal compreende o período de 1942 por este ser o ano de início ininterrupto do funcionamento do secundário no Estadual, posteriormente denominado Maria Constança Barros Machado, a
1971 por este ser o ano em que extinguem os exames de admissão. Este período corresponde historicamente à elitização do ensino secundário no Brasil, haja vista, que neste momento histórico a escola secundária era para poucos.
4
Grifos da autora.
5
Em sua entrevista a Sá Rosa o professor Luiz Alexandre de Oliveira não faz menção as causas que o
levaram a sair do Osvaldo Cruz, ele apenas menciona que passou a direção do colégio ao professor Carlos
Henrique Schader, que embora competente deixou o colégio entrar em decadência, situação que perdurou
até aproximadamente 1970, nesse sentido no auge dos anos de distinção social conferida ao Maria Constança, o Osvaldo Cruz não era uma boa opção para os grupos economicamente favorecidos.
6
A elite a que nos reportamos, é o grupo de dirigentes que com o auxílio de agricultores e pecuaristas de
médio e pequeno porte, especificamente no Mato Grosso, foram responsáveis por exigir condições para o
estudo e permanência dos seus filhos na cidade, haja vista que, os grandes agricultores e pecuaristas moravam com suas famílias nos grandes centros urbanos: São Paulo; Minas Gerais; Rio de Janeiro, etc.
7
Para a pesquisa de mestrado serão trabalhados os relatos da trajetória escolar de seis (6) sujeitos, neste
trabalho trazemos as narrativas de uma ex-estudante. Informamos que utilizamos o nome fictício - Rute.
8
Quando abordamos sobre as trajetórias de longevidade escolar, temos que marcar os limites das possibilidades de escolarização das classes sociais. É possível considerar nas camadas populares, como no caso
dos filhos de pais analfabetos, por exemplo, que um aluno que terminou o ensino secundário (atual ensino
médio) e fez um curso técnico profissionalizante tenha atingido um sucesso escolar. No entanto, nos limites da nossa pesquisa, estão postos para o sucesso escolar em nível superior e a profissão de destaques em
nossa sociedade.
2
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INTRODUÇÃO
A história das instituições escolares nos oferece diferentes bases de pesquisa. O
texto em questão é parte da pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação ofertado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão – UFMA e considera a implantação do ensino secundário público maranhense, a partir do Liceu. Em análise; as
reais necessidades da implantação do Liceu: escola elitista e literária no tempo em que o acesso
a escola no Brasil era privilégio das elites dirigentes.
O período da pesquisa compreende a terceira década do século XIX, momento em
que se voltou o olhar à implantação do ensino secundário público brasileiro, considerando as
condições da época, em que se implantou o Liceu da Corte, no Rio de Janeiro, onde uma das
preocupações era atender a uma pequena parte economicamente privilegiado da população;
como também aconteceu na França pós-revolucionária, em que o Liceu era uma escola clássica,
cujos saberes tornaram-se condição necessária ao ingresso no ensino superior. Tais exigências
eram cumpridas por uma parcela simbólica da população, em condições de ter acesso a esse
nível de ensino.
Assim, fomos instigados a estudar os objetivos do ensino secundário representados
pelo Liceu, evidenciando suas relações com as necessidades do grupo dominante, uma característica da escola elitista, portanto distante das camadas desfavorecidas pela cultura formal, pela
economia, pela etnia, pela herança social.
E por último, foi efetuado o levantamento das condições sócio-políticas e econômicas do período de nosso estudo (1838), que permitisse a compreensão da problemática educacional e de seu respectivo contexto, baseada em textos oficiais como: mensagens, relatório de
Presidentes de Província Maranhense, o currículo escolar, as listas de obras para subsidiá-lo e
ainda, as despesas da Província. Foram analisadas as ações das elites ligadas à educação escolar, através da instituição de ensino secundário público, Liceu Maranhense, quando da sua implantação.
Objetivando analisar a implantação do Ensino Secundário Público, a partir do Liceu
Maranhense, foi necessário problematizar até que ponto a criação do Ensino Secundário Público, com o Liceu, contribuiu para a manutenção do status quo na Província Maranhense. Assim,
discute-se as reais necessidades de implantação do Liceu, escola de origem aristotélica, na capital da Província do Maranhão, São Luís e identificar, pelo currículo adotado na época, as diretrizes que definiram as práticas desenvolvida nesta instituição.
Fundamentos metodológicos.
Destaco, portanto, que a história das instituições escolares se relaciona com textos,
contextos, materialidade, e outras representações. Estas passam pela compreensão de quem
relata; logo sujeito de interpretações.
Assim, a análise que orientou esta pesquisa relaciona-se com seu contexto histórico
estrutural e conjuntural. Na condução das ideias, buscou as contribuições de Certeau (2002),
Veyne (1995) Hunt (1992). Assim, os fundamentos da Nova História Cultural sustentaram a
análise, na eleição das categorias: instituição de ensino, contando com as contribuições de Julia
(2001), ensino secundário nos apoiando nos estudos de Haidar (1972) e Nunes (1999) e elite
intelectual, em Gramsci (2002)
As fontes utilizadas foram, principalmente, as correspondências do primeiro diretor
do Liceu Maranhense (Francisco Sotério dos Reis), aos Presidentes da Província Maranhense,
principalmente, na primeira metade da década de1830. Estas correspondências encaminhadas
ao Presidente são respondidas por seu tempo, registrando as decisões do poder político.
Com esses documentos, foi possível encontrar alguns indícios das representações
daquela época. Porque a pesquisa histórica de uma época bastante pretérita, em função do
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descuido com a memória escrita, faculta tímidos registros, o que foi possível após longos dias
de levantamento.
A justificativa desse fato se faz em função da pesquisa não ter se iniciado pelo Arquivo, pois antes de se chegar a esta instituição, utilizou-se outras instituições como: a Biblioteca Pública Benedito Leite, a Câmara Municipal, o Liceu Maranhense, a Academia Maranhense de
Letras e o Solar dos Vasconcelos.
O Liceu Maranhense, na atualidade, não guarda registros de sua implantação. Na
Academia, também não se conseguiu subsídios que pudessem somar com a pesquisa.
Já o pequeno acervo do Solar dos Vasconcelos não contém documentos sobre educação, apesar de estar incluído entre os órgãos ou acervo que cuida da memória maranhense,
que se restringe à história urbana e paisagística.
Superada essa fase, e após passarmos por diferentes setores do Arquivo Público
do Estado do Maranhão, para conseguirmos chegar às fontes desejadas, foi feita uma longa
caminhada.
Quanto ao arquivo da Câmara Municipal, houve impossibilidade do acesso, pois,
conforme a bibliotecária responsável informou, aquele espaço havia sido interditado, por ter se
tornado moradia de cupins. Esta situação evidencia um prejuízo para a História haja vista que,
a perda de seus registros tende a obscurecer uma compreensão do seu tempo.
Tanto o Arquivo Público quanto a Biblioteca passaram por um processo de restauração e muito de seus acervos não foram aproveitados em função do estado de conservação,
como é o caso dos relatórios do Presidente da Província no ano de 1838.
Dentre os documentos disponíveis, contou-se com a listagem de obras exigidas para o uso no Liceu, o currículo escolar, pedidos de livros via requerimento enviados à França,
lista de professores, pedidos ao presidente da Província para o envio de estudantes a fim de
aprimorarem seus estudos, também, na França, à custa da Província maranhense. Localizaramse documentos contendo pedidos de medalhas para premiar os três primeiros melhores alunos
do ano, do Liceu Maranhense. Teve acesso ao registro das receitas da Província, que, para fins
didáticos, foi organizado em forma de quadro para que fosse possível analisar e comparar a
receita da Instrução Pública frente à dos demais setores da administração local.
Nesses documentos, identificaram-se de certa forma, os sujeitos produtores ou reprodutores do discurso, seu pertencimento social, institucional e até mesmo pessoal. Eles certamente não estão falando ou escrevendo sozinho. Estão a serviço da manutenção das
estruturas da sociedade, pois existe uma articulação entre o lugar do discurso e o lugar da cena.
Neste sentido, as práticas desenvolvidas por esses sujeitos encontram-se apoiadas
em discursos autorizados também pelo tempo da produção, por sua historicidade, logo legitimados e legitimadores do procedimento profissional, político, institucional e pessoal, sendo que
os sujeitos, para ocuparem o lugar no discurso precisam apresentar as devidas condições que
lhe autorizam melhor converter as informações em verdades.
Considerações sobre o Maranhão oitocentista e seus intelectuais
Em uma pequena síntese sobre o Brasil registra-se uma pequena minoria de senhores e uma grande maioria de escravos, sendo que, para os escravos, cuja existência da alma
discutiu-se durante dois séculos, restava a obediência aos senhores.
A vida da família real portuguesa para em 1808 foi determinante para acontecer
inúmeras medidas como a criação de um Sistema Nacional de Ensino, cujo modelo foi o Francês. Até então, pela condição de colônia, estávamos proibidos de nos manifestarmos enquanto
país.
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No Império, europeísmo foi um tranço marcante da cultura brasileira. Gramsci
(1978, p.17) destaca: “a França fornece um tipo completo de desenvolvimento harmônico de
todas as energias nacionais e, particularmente, das categorias intelectuais”. Isso possibilitou
que a “habilitada” intelectualidade política de São Luís fosse facilmente seduzida por tais ideias.
Já sobre a criação do Sistema Nacional de Ensino, o poder central, localizado no
Rio de Janeiro _sede da Corte_ ficou responsável pelo ensino superior, sendo elementar e o
secundário ficou a cargo das Províncias. Sobre o ensino secundário no Liceu da corte registra
Haidar (1972, p.97).

Os estudantes que frequentarem este Liceu serão matriculados em
cada uma das matérias, e por cada matéria pagarão 1$300 réis por
qualquer certidão. (art, 8º) ‘Os estudantes que apresentarem certidões de exames em todas as matérias que formam o curso do liceu,
obterão do ministro do Império diploma de bacharel em letras
(art.11)’.
Sobre a Província do Maranhão, as estatísticas populacionais da capital São Luís,
datam de 1810: “Falamos de uma cidade que em 1810 contava aproximadamente com doze mil
habitantes, dos quais 71% eram escravos e 29% livres e, desses últimos, nem todos eram ricos
ou cultos” (LACROIX, 2000, p. 59).
O Maranhão é destaque na movimentação econômica lavoura e do comércio principalmente do algodão e o açúcar. São Luís concentrava a venda, enquanto melhor localização,
favorecida pelo comércio marítimo com a Europa, o que fez da capital da Província ponto de
referência para enriquecimento de algumas classes que se beneficiaram com o comércio1.
Para Meireles (2001, p. 258) “O Império, [...], foi a idade de Ouro do Maranhão,
[...]”.Nesta pesquisa, foi notória a participação maranhense na política nacional, em ministérios
e importantes como: da Justiça, da Marinha, da Guerra, e outros.
No entanto, Lima (1981, p.152) destaca que em 1838 no Maranhão, havia “falta de
segurança individual, arbítrio nas autoridades e o menosprezo da lei, em cujo nome, porém,
violando-lhe os preceitos, se levava o desespero a todas as classes sociais, para uma inegável
tendência para o arbítrio”. Os registros sobe a Balaiada2, destacam o abandono por que passava grande parte da população, principalmente a campesina
Para atender as demandas das elites dirigentes, o presidente da Província do Maranhão Vicente Thomaz Pires de Figueredo Campos cria “O Liceu no Maranhão, na capital da província _ São Luís_ cujo modelo foi o do Colégio Pedro II, o Liceu da Corte conforme” Art 1°
forma-se-há um Licêo3 com as seguintes cadeiras.

1 Filosofia Racional e Moral; 2 Retórica e Poética; 3Geografia e História; 4 Gramática Filosófica da língua e análise de nossos clássicos; 5
Língua grega;6 Língua latina; 7 Língua francesa; 8 Língua inglesa; 9
Desenho; 10 Aritmética, primeira parte da Álgebra, Geometria e Trigonometria plana; 11 Segunda parte de Álgebra, cálculo e mecânica;
12 Navegação, trigonometria esférica e observações astronômicas; 13
Cálculo mercantil e escrituração.
Pelo currículo Liceu, praticamente não se diferenciando dos cursos de humanidades
jesuíticos logo entre a vida e os saberes estudados existia uma grande distância da realidade
maranhense. A cadeira 13, com a cadeira 10, formava o curso de Comércio, já o curso de Marinha era composto pelas cadeiras 10, 11 e 12. Porém esses cursos foram logo suprimidos justificados por não ser exigência ao ensino superior.
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Talvez, não muito consciente, a retirada do curso de Comércio do Liceu, apesar de
representar uma economia para a escola, representava um prejuízo para a Província, cuja atividade econômica da época apoiava-se no comércio. Além do mais, tal situação pode indicar que,
apesar de nossos intelectuais viverem do comércio, parece não haver interesse de sua parte
quanto a esta atividade.
Gramsci (2001, p. 47) destaca que “O Latim (bem como o Grego) não é estudado
para aprender o latim; o latim há muito tempo, graças a uma tradição cultural – escolar é estudado como elemento de um programa escolar ideal, [...]”
Ainda Gramsci (1978) lembra que a organização escolar é uma tarefa dos intelectuais orgânicos de opção e construção, assim os níveis de ensino encaminham para a acomodação social pensada pela superestrutura, sem relação com a base. A relação de algumas obras
requeridas para as aulas do Liceu4 confirmam a nossa compreensão.

Gramática Portuguesa do Pe. Antônio [...] Duarte. Diccionnario Português de Francisco Solano Constâncio. Vida de D. João de Castro, Cartas do Pe. Antônio Vieira. Crônicas dos Reis de Portugal [...] O
Uruguai de José Basílio da Gama,... [..] Diccionário Francês [...] de
Jone de Francesa, Telemaco,Guilherme Tella,Lugares escolhidos de
Buffon, A Religião de Luis Racine,As Estações de Thompson... [...]
Novo methodo de Pe. Antîonio Pereira de Figueredo reduzido a compêndio, Figuras de Syntasse Latina pelo mesmo, Histórias Sagrada, Di
Há Romana [...], Vida dos Homens [...] de Camelio Nepole, Fábulas
de Pedro, A Eneida de Virgilio, As methamorphoses d’Ovídio, Dicionário Português – Latim de Pedro José Francisco,...[...] Gramática grega
de [...]Fábulas d’Escopo,A ilíada[...].
Pela literatura requisitada para o Liceu Maranhense em 1838, observa-se uma espécie de estranhamento a nossa realidade eis a História da nossa Educação. Com a mesma
preocupação:

Tendo o Lente de Desenho representado a Congregação do Lyceu a
necessidade de se mandarem vir da França para dar uma aula, os
modellos, de Gesso, constante na relação5 junta, por elle assinada;
resolve a Congregação, em Sessão de 29 de julho próximo passado,
de pedisse a V. Excia. Mandasse vir os objetos designados por ellos a
V.Exa. Maranhão 12 de outubro de 1839.
Não é demais registrar que se trata de uma relação em que o diretor do Liceu,
Francisco Sotério dos Réis pede para vir da França. As obras requeridas foram de uso restrito.
Por serem produto de uma seleção, podem excluir pessoas e saberes, apresentando novos valores que tendem a se converter em imposição cultural.
Já que era um modelo, produção de seu tempo, qual seja: a opção por ignorar a
sua própria história nos interrogamos: quem eram as pessoas capazes de consumir um currículo literário e propedêutico ao ensino superior como o que foi estabelecido no Liceu do Maranhão
onde poucos conseguiam dominar a linguagem de forma culta? .
Lacroix (2000, p.51): registra “Com exceção do Lyceo, todos os outros estabelecimentos de ensino masculinos e femininos foram fundados na segunda metade do século XIX.
Antes, o analfabetismo preponderava” a autora lembra que o aprendizado da leitura era proibido para as moças e questiona: que sociedade ilustrada existia em São Luís?”
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Hobsbawm (1985, p.18), adverte: “Tradição inventada significa um conjunto de
práticas e ritos: [...] De fato, onde é possível, o que tais práticas e ritos buscam é estabelecer
continuidade com um passado histórico apropriado”.
Na obra de Moacyr (1939, p.504) “[...] o Liceu que parece ter sido melhor favorecido de freqüência é o do Maranhão, no qual, de 1158 matriculados (desde 1839 até 1850) foram
aprovados 486”. Esta aprovação representa, em onze anos, menos de 50% dos alunos que ingressaram.
Se o Liceu do Maranhão foi o melhor e o aproveitamento ainda é pequeno, afinal
qual a função social desta escola?
Quanto aos endinheirados e bem nascidos por que não conseguem acompanhar,
com aproveitamento, o currículo do Liceu? Para Julia (2001, p.12)

[...] a história das instituições educativas não difere fundamentalmente das outras histórias das instituições (quer se trate de instituições
militares, judiciais etc.). a história das populações escolares, que emprestou métodos e conceitos da sociologia, interessou-se mais pelos
mecanismos de seleção e exclusão social praticados na escola que pelos trabalhos escolares, a partir dos quais se estabeleceu a discriminação.
Por isso, a instituição escolar Liceu Maranhense, no tempo de sua implantação,
conseguiu educar poucos afortunados, ficando dessa forma o ensino secundário público quase
inacessível à grande parte da população, por ser analfabeta ou não possuir condições financeiras.
Em face de tudo que já foi registrado, o ensino secundário ofertado pelo Liceu era
restrito a poucos, principalmente aos privilegiados financeiramente.
Os intelectuais do Liceu Maranhense e seus poderes
O diretor do Liceu Maranhense se constitui num dos intelectuais que formulava,
avaliava e fazia circular o discurso examinado, logo um intelectual da superestrutura. Pelo almanaque do Maranhão de 1848 Francisco Sotério dos Reis, homem, de família abastada, residente da área nobre da cidade de São Luís, foi um dos primeiros maranhenses a estudar em
Coimbra, catedrático da cadeira de Latim, literato, foi o primeiro diretor geral do Liceu Maranhense e da Instrução Pública, na primeira metade do século XIX, no espaço da Província do
Maranhão, na sede São Luís. Lima acrescenta:

Comendador da Ordem de Cristo e da ordem da Rosa, filósofo, professor, parlamentar, publicista e poeta, foi membro do Conselho Geral
do Maranhão e deputado provincial em várias legislaturas, [...], fundou o jornal O Maranhense (depois O Constitucional) e é patrono da
Cadeira n.º 19, um dos correspondentes da Academia Brasileira de
Letras, e nº. 17, da Academia Maranhense de Letras. Lima (2001,
p.91),
Esta pesquisa privilegia as correspondências do primeiro Diretor Geral do Liceu,
Francisco Sotério dos Reis, aos Presidentes da Província, traz o pedido de autorização, concedido pelos Presidentes da Província do Maranhão para os jovens deslocarem-se para estudar na
Europa, principalmente na França, além de outros assuntos de interesse do Liceu.
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Lentes e alunos do Liceu desfrutavam de elevado poder no interior da sociedade
maranhense.Os Lentes no Maranhão já eram dispensados do exame há muitos anos, ou seja,
desde 1836, em consonância com o Art. 1º da lei nº. 186·, que estabelece:

O Presidente da Província nomeará interinamente, e sem dependência
de exame se assim o julgar conveniente, substitutos para quaisquer
das cadeiras de ensino público, quando os seus Professores forem
eleitos para empregos públicos, cujo exercício seja incompatível com
a freqüência das aulas, ou se achem legitimamente impedidos por
muito tempo ou por outro qualquer motivo: estes substitutos vencerão diariamente enquanto servirem uma quantia na proporção do ordenado annual da cadeira que substituem.
Com esta legislação, os verifica-se que os Professores do Liceu, quando substitutos,
foram beneficiados pela sua experiência anterior, podendo galgar nomeação para ministrarem
cadeiras por se acharem habilitados, sem precisar, para este fim, serem submetidos a processos avaliativos, o que é uma prerrogativa de quem concentra algum poder sobre o conhecimento que possui ou a instituição a qual representa.
A Lei nº 937 de 16 de julho de 1840, no seu Art. 1º parece premiar os lentes do liceu conforme as regras e normas da instituição pública.

Os substitutos nomeados em virtude da Lei Provincial nº 18 só poderão ser dispensados de exame, quando forem lentes do Liceu, que tinhão, a aptidão necessária, ou houveram professado a matéria, ou se
mostrarem para isso habilitado por carta de aprovação plena em Academias acreditadas, cessando as funções dos que tiverem sido nomeados sem estes requisitos, logo que entrem em exercício os
respectivos proprietários.
Dessas determinações os Lentes do Liceu possuíam respaldos perante a ordem pública, assim como os das Academias. Tal fato credencia ser o Liceu Maranhense uma instituição
educacional cujo corpo docente possuía conhecimento e poder de freqüentar com distinção,
outros domínios do saber. Para os alunos, a Lei nº. 93, o Art. 4º estabelece outros benefícios.

‘D’ora em diante só os Bacharéis em Letras formados no Lyceu Maranhense poderão gosar do favor concedido pela Lei Provincial nº 10,
uma vez que não sejam maiores de vinte e cinco annos, e tenhão os
requisitos especificados no art. 1º da referida Lei, sendo os de talentos, e bons costumes, aprovados por atestados do Diretor do Lyceo,
passado em virtude da deliberação da congregação vencida por dous
terços dos votos dos membros existentes.
Quanto ao Art. 4º, pode-se depreender que, mesmo os benefícios concedidos aos
intelectuais sejam anteriores à implantação do Liceu Maranhense, é possível que esta instituição
de ensino tenha sido criada no sentido de fortalecer tais benefícios em face de sua representação social.
Mas os documentos não falam sozinhos. Para tanto, é preciso dar voz a eles para, a
partir dos seus conteúdos oferecerem possibilidades explicativas de interpretação sobre o seu
tempo. É o que se verifica com a lei provincial nº 108, no seu Art. 1º: “O governo da Província
fica autorizado a escolher trez moços nascidos nella, de famílias pobre, estudiosos, de talentos
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e bons costumes para estudarem onde mais conveniente for os ramos das sciencias naturais
[...].” Já o Art. 3º admite que:
Nenhum candidato, a excecção dos três primeiros depois da execucção desta Lei, será admitido a Pensionário sem ter os preparatórios
de Gramática Latina, Philosofia Racional e Moral, Geometria, Francez
e Inglez. A respeito, porém dos trez primeiros devera preferir-se os
que tiveram os preparatórios acima exigidos.
Esses talentos e bons costumes, presume-se que estes moços talvez vieram a ser
Lentes do Liceu não devem ser pessoas com dificuldades financeiras, não que essas pessoas
não sejam talentosas, mas a própria exigência de freqüentar o Liceu necessitava uma dedicação aos estudos por parte de seus alunos. Isto certamente dificultaria dividi-lo com outras atividades, como, por exemplo, o comércio, o que poderia concorrer para a idéia de que não se
trata de pessoas com dificuldades financeiras.
Por estas exigências legais, teriam os moços vindos de famílias pobres teriam condições de reunir todos os elementos desse perfil?
Outro significado para mandar pessoas aprofundarem conhecimentos em outros
países, tinha a ver com a participação financeira da Província, ao investir em jovens talentosos,
conforme os artigos a seguir:

Art. 4º O governo estabelecerá a mezada dos Pensionarios, regulando-se pelo paiz para onde forem estudar, com tanto, porém que não
exceda a quantia de quatrocentos mil reis ammuaes posto no logar
em que houverem de residir, além das despezas indispensáveis de ida
e volta. [...]Art. 7º todas as despesas com estes Pensionário serão
feitas pelas rendas Provinciais.
A escola era privilégio de poucos; conseguir “ilustramento” na Europa, custeado pela Província assim como atender às exigências de ingresso, certamente eram pouco afeitas para
pessoas pobres.
O Liceu estava legalmente habilitado a enviar seus alunos para terem acesso a um
prêmio, que havia sido instituído três anos antes da implantação do Liceu em 1835. Tudo isso
faz acreditar que, também, os domínios do Liceu, através de seus intelectuais, possibilitaram
aos seus alunos participarem das melhores instituições da época. Com a lei nº. 99 de 16 de
julho de 1840, aprovada as despesas da Província e no capítulo 1, Art. 1º, e destacava “a quantia de trezentos mil reis, aplicados ao pagamento dos modelos e medalhas, que foram encomendadas para o uso no Liceu”. Esses recursos foram decorrentes da supressão da despesa
com pensionista na França.
Quanto às medalhas, em número de três, referentes aos prêmios de 1º, 2º e 3º lugar, eram entregues para os alunos com as melhores notas do Liceu Maranhense. Presume-se
que fossem semelhantes às que se premiavam os franceses.
O requerimento9 enviado por Francisco Sotério dos Reis, Diretor geral do Liceu ao
Presidente da Província, Ilmº Sr. Vicente Thomaz Pires de Figueredo Campos, diz:

Em conseqüência do despacho de V. Ex. de 24 de setembro de 1838,
justificando seu requerimento de Felipe Benicio Conduru, que pede
ser por V. Ex. nomeado, a fim de ir aprender à França praticamente o
ensino pelo methodo Lancastrino, como determina o art. 1ª da Lei
Provincial nº 77 de 24 de julho deste ano; cumpre-me informar que o
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suplicante freqüentou com bastante aproveitamento a Aula Pública de
Latim a meu cargo, e parece estar em circunstâncias de merecer a
graça pedida, uma vez que além dos preparatórios, que mostra ter
pelo documento, que junta, prova que se acha tão bem habilitado
como o conhecimento da Língua Francesa, que julgo indispensável
neste caso quanto ao comportamento que junta, porque nunca sei
mais a respeito. É o que posso informar a V. Ex. que mandará o que
for junto. Deus guarde a V. Ex. Maranhão 26 de setembro de 1838.
Quanto a Felipe Benício d’Oliveira Conduru, sabe-se, pelo Almanaque do Maranhão
de 1849, morava em endereço nobre da cidade, e que, neste ano, dirigia a Escola Normal e no
período entre 1832 a 1836, a participação no grupo de intelectuais maranhense.
A ordem do discurso se encaminha no sentido de justificar a síntese, dos argumentos apresentados pela autoria: “o suplicante freqüentou com bastante aproveitamento a aula
Pública de Latim ao meu cargo”. Também, para aprender o método Lancastrino na França, é
indispensável que se fale o francês. Estas confirmações impõem-se como argumento irrefutável
para deferimento do pedido.
Outro pedido encontrado nas correspondências do Diretor do Liceu ao presidente
da província Ilmo e Exmo Sers. Vicente Thomas Pires Figueredo Camargo10

Em conseqüência do Despacho de V. Ex. de 17 do corrente, proferido
em incluso requerimento de Manoel da Costa Delgado que pede ser por
V. Ex. escolhido, a fim de ir estudar à França Ciências Naturais, na Vaga
do Pensionário da Província, Antonio Jose Galvão, tenho a informar a
V.Ex. que o suplicante não é destituído de talento, tem a maior parte
dos preparatórios que comportam a Petição e parece estar no caso de
merecer a atenção de V. Ex. para o lugar que pretende, uma vez que
se não apresento outro que se acha mais habilitado: quanto ao comportamento do suplicante refiro-me o documento que junta, porque
nada sei mais a respeito. É o que posso informar. Francisco Sotério
dos Reis.
Quanto ao documento, que comprovaria a capacidade do requerente ao benefício,
este não foi encontrado. Ainda assim, quem autorizava o pedido era o próprio Diretor do Liceu,
o que leva a suspeitar, logo que os preparatórios para o cargo agregavam boa parte do currículo do Liceu, o que deveria exigir também a análise de outros Lentes, fato este que não foi possível comprovar com documento.
Estes tendem a refletir nas despesas da Província11·, capítulo 1, que traz registros
importantes, como no Art. 2º item 3, com a instrução pública.

Pensão a três estudantes na Europa como o aumento de 100$ reis ao
Estudante Isidoro Francisco Meireles desde já, e enquanto freqüentou
a Escola Central das Artes, Manufaturas de Paris, ver cambio respectivo para ser a mesma pensão posta com moeda forte no lugar em que
eles residirem 1:300$ rs.
A Província do Maranhão, no ano de 1838, na tentativa de se observar o investimento com a Instrução Pública em relação a outros setores. No total do orçamento no valor de
298:552$600 a instrução pública recebeu 32:370$000 (trinta e dois contos trezentos e setenta
mil reis), a guarda policial urbana 117:000$000 e a Administração Eclesiástica. Promissora, a
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instrução não consegue, financeiramente, equiparar-se aos valores previstos para a manutenção da ordem. Um sistema escolar com tão pouco recursos deve ser pouco aparelhado.
Já a administração Eclesiástica apresentava valores elevados para quem já estaria
separada do Estado, há mais de um século.No entanto, para garantir a ideologia do Estado torna-se indispensável o apoio da Igreja, aparelho ideológico do Estado e ainda nos momentos
necessários, conta com a força da Guarda Policial Urbana, aparelho repressivo. Nessas condições e para melhor compreender como era distribuída, achou-se importante encontrar, por
exemplo, no ano de 1840, conforme Lei nº.99 de 16 de julho de 1840, a garantia da ordem de
32:370$000. Só o Liceu conseguiu reunir deste montante a quantia de 9:425$000, o que equivale, aproximadamente a 28% da receita para educação escolar na Província.
Considerações finais
O uso de uma linguagem simbólica de domínio de pequenos grupos pode ser uma
via de reprodução deles, de sua cultura, diferenciada do conjunto existente, da produção coletiva. Tornando-se o saber, socialmente válido, condição de libertação das evidências com influência da Europa sobre os intelectuais ligados ao Liceu, as suas práticas caminhavam no
sentido de assegurar benefícios, junto ao poder público.
A contribuição dos intelectuais ligados a esta instituição, encaminhou-se no sentido
de cumprir um aspecto importante das relações de dominação, qual seja promover a permanência das classes no poder, garantir seu status quo através da persuasão empreendida pelo
discurso. Para White (1994, p. 16) “[...] o intuito do discurso é construir o terreno onde se pode
decidir o que contará como um fato na matéria em consideração e determinar qual o modo de
compreensão mais adequada ao entendimento dos fatos assim construídos”.
Desse modo, o discurso, na tentativa de estabelecer suposta harmonia, utiliza até
objetos estranhos, tentando torná-los familiares. Essa situação se registra, por exemplo, nos
conhecimentos exigidos para subsidiar a formação do liceista que, na tentativa de ilustrá-los, à
francesa, contribuiu para promover o distanciamento das condições reais do Maranhão do seu
tempo e de sua gente.
Considerou-se necessária a atenção para a importância das fontes usadas. Esta
matéria prima, para a construção do conhecimento, tem sido relegada: ora pela falta de cuidados do poder público, ora pela escassez dos registros escritos, o que evidencia o descuido com
a memória. Fato observado, durante o levantamento, em arquivos e bibliotecas, no que concerne a educação no Maranhão, nos primeiros anos do Império.
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Necessitamos de saber muito mais sobre a vida
dos professores (Goodson, 2007, p. 66).

Introdução
Com este texto, pretendo gizar um esboço biográfico do fundador da Escola Industrial e
Comercial de Aveiro, Francisco A. Silva Rocha (1864-1957), tentando entrever, na fragmentada
e lacunar informação do arquivo da escola, bem como nas esparsas referências da imprensa
local e nos poucos documentos publicados pelo arquivo da sua família, o homem e o professor.
Procurando mais o «professor-como-pessoa» do que o «professor-como-profissional» (Goodson, 2007, p. 73), quero perceber as relações entre as diversas dimensões do percurso de vida
de Silva Rocha – que, além de professor e diretor da referida escola, também foi desenhador,
ilustrador, pintor, arquiteto, gestor da Caixa Económica de Aveiro e, mais tarde, do Banco Regional de Aveiro, membro do Conselho de Administração da empresa cerâmica de Fábricas Jerónimo Pereira Campos, SA, tendo até participado ativamente na vida política local. pretendo,
desse modo, contribuir para uma reflexão partilhada sobre o papel da biografia na educação,
em geral, e na história da educação, em particular.
O âmbito cronológico deste esboço abrange a longa trajetória de cerca de quarenta anos
da vida deste professor (e da cidade onde exerceu a sua atividade), entre 1893 e 1934. Em
1893, ano da fundação da Escola de Desenho Industrial de Aveiro, o jovem desenhador das
Obras Públicas, que era então Silva Rocha, tinha 29 anos; em 1934, ano em que abandona as
funções docentes, contava 70. Exerceu a docência num período peculiar muito conturbado da
história de Portugal. Como mostrou António José Telo (1990, pp. 11-23), esse período de crise
profunda, entre 1890 e o fim da I República, «é uma manifestação das dificuldades da Europa
do Sul, em geral, e de Portugal, em particular, de assegurar a transição serena entre as democracias liberais e elitistas, que marcam o século XIX, na Europa, para as democracias de massas, que são a regra no século XX». Portugal era, então, um país rural, pobre e analfabeto. A
taxa de escolarização passa de 22%, em 1890, para 27%, em 1930 (Paz, Rocha, & Candeias,
2007, pp. 36-37).
Os fenómenos culturais colocados sob o lema do «regresso» – os «regressos» conexos
da biografia, do sujeito, da narrativa, do acontecimento, da história política, etc., que muitos
situam nos decénios de 1970-1980 –, resultam, no domínio específico da história, do reconhecimento geral das «limitações das análises de tipo macro», pois estas «privilegiam o coletivo, as
massas, os fenómenos de recorrência, reservando um espaço reduzidíssimo – ou mesmo nulo –
ao indivíduo» (Mendes, 1992, p. 357). Na verdade, devido «à crise epistemológica que se abateu sobre as ciências humanas e, em especial, sobre a escrita da história, o género biográfico
ganhou novo fôlego no interior do saber historiográfico, impulsionado em grande parte pela
denominada ‘micro-história’» (Paziani, 2009, p. 56). Mas, se essa «crise» for vista de outros
ângulos, perceberemos melhor por que razão a sociedade se está a tornar «cada vez mais biográfica» (Bessin, 2009, p. 1213 e 18). Alguns autores, como Bisso Schmidt (2003), procuraram
compreender a emergência da biografia à luz do conceito de regime de historicidade, de François Hartog que afirma (1995, p. 1220):
J’entends par là une formulation savante de l’expérience du temps qui, en retour, modèle nos façons de dire et de vivre notre propre temps. Un régime
d’historicité ouvre et circonscrit un espace de travail et de pensée. Il rythme
l’écriture du temps, représente un ‘ordre’ du temps, auquel on peut souscrire, ou au contraire (et le plus souvent) vouloir échapper, en cherchant à
en élaborer un autre.
Desde os anos 70-80, assistiu-se, de facto, a um grande interesse pluridisciplinar pelo
método biográfico (cf. Ferrarotti, 1991, ed. francesa de 1979; Passeron, 1990) e pelas histórias
de vida (cf. Ó, 1999, ed. francesa de 1983), independentemente da diversidade das formas
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assumidas e da solidez teórico-metodológica que as sustentavam. Entre 1984 e 1999, a biografia teve um crescimento de 66% na produção editorial francesa (Musiedlak, 2007, p. 103). Em
Portugal, esse movimento terá registo idêntico, embora com atraso de alguns anos. Pensemos,
tão-só, na monumental coleção de biografias dos reis de Portugal, entre um vasto e diverso
conjunto de outras obras biográficas, como na publicação do volumoso Dicionário de Educadores Portugueses (2003), que alarga extraordinariamente o campo educativo, que, como salienta
António Nóvoa (Pereira, Vieira, & Nóvoa, 2006, p. 111), «não se esgota no ensino e na pedagogia», pois «abrange uma diversidade de práticas e de percursos biográficos».
Naturalmente, porque não há regimes de historicidade puros, pois as mudanças paradigmáticas são lentas, o renovado interesse pela biografia foi acompanhado, desde o início, por
reflexões e críticas desencontradas sobre os fundamentos epistemológicos da biografia. Algumas correntes sociológicas advertiram-nos de que o indivíduo não é o mais simples dos elementos sociais, «o indivíduo não é o fundador do social, mas antes um seu produto sofisticado»,
como assinala Franco Ferrarotti (1991, p. 176), para quem «a verdadeira unidade elementar do
social é o grupo primário» (itálico meu). Em 1976, Carlo Ginsburg publica O queijo e os vermes:
o quotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição; em 1985, é dada à estampa
A herança imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII, de Giovanni Levi.
No ano seguinte, Pierre Bourdieu, em «L'illusion biographique» (1998, p. 185), recusa aceitar
que uma história de vida seja «o relato coerente de uma sequência de acontecimentos com
significado e direção», pois isso equivaleria a «conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de
reforçar», pelo que importa reconstruir a «superfície social», numa pluralidade de campos, a
cada instante. Em 1991, num ensaio de ego-história (trad. portuguesa de 1992, p. 123), Georges Duby dá amplamente conta das transformações operadas nos anos anteriores. Nesse livro
(1992, pp. 123-124), «o primeiro dos epígonos de Marc Bloch e de Lucien Febvre que aceitou
escrever a biografia de um ‘grande homem’» – a biografia de Guillaume le Maréchal (1987) –,
esclarece: «Na realidade, eu não me desviava uma polegada do meu percurso. A única mudança, bastante importante, reconheço-o, dizia respeito à forma. Eu regressava sem rodeios à narrativa. Contava uma história, seguindo o fio de um destino pessoal. Todavia, permanecia
sempre na história-problema, na história-questão. A minha pergunta mantinha-se a mesma: o
que é a sociedade feudal?». Dois anos depois, em 1989, Jacques Le Goff vai mais longe ao citar
um depoimento de Guenée (apud Schmidt, 2003, p. 63): «Uma biografia permite lançar um
primeiro olhar sobre a opressiva complexidade das coisas […], permite conceder mais atenção
ao acaso, ao acontecimento, aos encadeamentos cronológicos […]; apenas ela pode dar aos
historiadores o sentimento do tempo vivido pelos homens». Nesse mesmo ano, Giovanni Levi
(1998, pp. 167-168) salientava que «a maioria das questões metodológicas da historiografia
contemporânea diz respeito à biografia, sobretudo as relações com as ciências sociais, os problemas das escalas de análise e das relações entre as regras e as práticas, bem como aqueles,
mais complexos, referentes aos limites da liberdade e da racionalidade humanas». Por essa
altura, Jacques Le Goff publica duas importantes biografias – Saint Louis (1996) e S. Francisco
de Assis (2000, ed. francesa de 1999) – que alargaram o movimento de discussão sobre as
relações entre a biografia e a história.
Tornou-se evidente que a linearidade homogénea e diacrónica da construção narrativa,
um tanto à maneira da narrativa oral do tempo da produção artesanal, é anacrónica e incongruente, uma vez que, como salienta Walter Benjamin (1994), no tempo da produção capitalista, o real é fragmentado, descontínuo. Noutro plano, Huizinga (apud Huizinga, 2006, p. 15)
deixa uma advertência: o historiador deve «colocar-se constantemente num ponto do passado
em que os fatores conhecidos pareçam admitir resultados diferentes. Se falar de Salamina,
deverá fazê-lo como se os Persas ainda pudessem ganhar; se falar do golpe de Estado do Bru-
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mário, então Bonaparte não poderá ainda ter sido ignominiosamente repelido». Por outro lado,
como adverte Katherine Hayles (apud Pena, 2004, p. 83), «a linguagem não deve ser entendida
como instrumento passivo de transmissão de informação, mas, ao contrário, como um espaço
produtivo de complexos processos de comunicação interativos». Sem querer (ou poder) diluir
as diferenças, o historiador está, assim, numa condição próxima da do romancista.
O debate continua, centrado, tanto nos problemas da escrita, como no difícil problema
das complexas relações entre o indivíduo e a sociedade. Defendendo a especificidade da «biografia política» de «indivíduos que marcaram o seu tempo – cujo tempo teria sido diferente se
eles não tivessem vivido», Maria de Fátima Bonifácio (2007) entende que com isso não quer
dizer «que não se possa ou deva fazer biografia de personagens anónimos e banais, mas –
esclarece – neste caso estes personagens, e as suas vidas, constituem mero sintoma de uma
sociedade ou de uma época, e são tratados precisamente pelo seu valor sintomático. Este tipo
de biografia é portanto um dos métodos possíveis para fazer história social» (itálicos meus).
Parece-me excessivo atribuir tal valor ao político, em detrimento da força das ideias de que ele
mesmo se alimenta e do regime de historicidade que o habita. Independentemente de outras
considerações, pergunto: onde se situa a fronteira entre o homem «anónimo e banal» e o homem que marcou o seu tempo, «o grande personagem histórico»? Nos extremos, a distinção
parece-me óbvia. Mas, e nos casos que se situariam a meio de uma escala imaginária, entre o
«homem anónimo e banal» e o «grande homem»? E os homens de ciência, os filósofos, os
poetas, os artistas, os empresários? É tudo «matéria prima» da história social? Todavia, quero
realçar que a importância política da família Pinto Basto (como a da família política dos Pinto
Basto), na região de Aveiro, foi decisiva para um conjunto de transformações locais, a que não
escapam a própria Escola de Desenho Industrial e o percurso de Silva Rocha.
É, pois, no quadro do debate epistemológico sobre as relações entre a biografia e a história – aqui evocado de forma sucinta e imperfeita –, advertido dos perigos e da dimensão da
tarefa, mas não imune ao erro, que pretendo traçar um esboço biográfico do professor Silva
Rocha. Atendendo ao reduzido espaço disponível, de algum modo não escapei à linearidade
diacrónica.
1. A criação da Escola de Desenho Industrial de Aveiro
Francisco Augusto da Silva Rocha nasceu na Vacariça, no concelho da Mealhada, em 24
de setembro de 1864. O seu pai, José Augusto da Silva, natural de Ançã, Cantanhede, era canteiro (Rodrigues, 1996b; Ó, 2003, p. 1199). Até 1893, ano da fundação da Escola de Desenho
Industrial de Aveiro, pouco se sabe da sua vida. Pelo menos, até àquela data, terá vivido em
Vagos, terra natal da sua mãe, Vitória Maria da Rocha, e de Vagos terá partido para Aveiro.
Tinha certamente estudado desenho para poder, em 1887, com 23 anos de idade, ser
nomeado desenhador de segunda classe efetivo dos Serviços Técnicos de Obras Públicas (Fernandes, 2008, p. 29 e 36). Dois anos depois, era desenhador da Repartição de Obras Públicas
do Distrito de Aveiro. Desejando «frequentar a Academia de Belas Artes de Lisboa», solicitou a
transferência para aquela cidade, mas o seu pedido não foi atendido (ibidem). É possível que já
então ensinasse desenho na «Escola Privativa» da Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, pois,
em 1891, há testemunho de que era um dos três desenhadores da Direção das Obras Públicas
de Aveiro e professor naquela escola. Mas fábrica viria a encerrar a escola, criada em 1884,
empenhando-se na fundação de uma escola de desenho industrial, em Aveiro, a expensas da
Câmara Municipal de Aveiro. É neste contexto que Silva Rocha se torna professor da escola
industrial criada nesta cidade, em 1893. Vejamos.
Em 1865, respondendo ao 9.º quesito da Comissão do Inquérito Industrial, essa empresa
afirmou: «As operações de fábrica, para que mais convém o auxílio das escolas industriais, são
aquelas que dependem principalmente dos princípios do desenho» (cf. Rodrigues, 1993, p. 34).
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Estranha resposta esta, pois a fábrica assegurava a formação profissional dos seus aprendizes
de outros setores com os técnicos estrangeiros contratados. É possível que os Pinto Basto estejam por detrás da iniciativa (gorada) de criação de uma escola industrial (noturna), em Aveiro,
em 1867 (Rodrigues, 1993, p. 28), pois uma das disciplinas – Desenho Aplicado às Artes – seria
assegurada por João da Maia Romão (1837-1914), também desenhador das Obras Públicas, em
Aveiro, com quem Silva Rocha terá trabalhado. Com o curso da Academia das Belas Artes do
Porto, João da Maia Romão era professor do Liceu de Aveiro, desde 1861, e assinou um significativo número de projetos desta cidade, no século XIX. Era amigo de José Estêvão e, como
este, muito próximo dos Pinto Basto.
Em 1882, por ocasião do Centenário da morte do Marquês de Pombal, Marques Gomes
propõe ao Grémio Moderno a realização de uma Exposição Distrital. O êxito dessa importante
mostra levou a referida associação local, fundada no ano anterior, a anunciar o seu propósito
de criar uma escola industrial a expensas próprias. Nesse mesmo ano, é fundada em Aveiro a
Fábrica de Louça da Fonte Nova, que procura no Porto e em Gaia os pintores de que necessitava. Ora, o problema do aliciamento de pintores e modeladores é muito discutido nesse Congresso da Indústria Cerâmica, realizado no Porto, mas os empresários aí reunidos não
conseguem chegar a acordo para a criação de uma escola industrial, nos moldes propostos
(Rodrigues, 1993, p. 38). Todavia, em 1884, sem qualquer apoio dos poderes públicos, Duarte
Ferreira Pinto Basto decide copiar a Fábrica das Devesas: cria a sua própria escola de desenho
e pintura, até encontrar outra solução. A Fábrica da Fonte Nova continuou a recrutar pintores
no Porto e Gaia.
A realização do Inquérito Industrial de 1881, e as medidas de António Augusto de Aguiar
e Emídio Navarro (vide Alves, 2005, pp. 100-133), são expressão dos efeitos da industrialização
e da urbanização desse período. Localmente, a direção municipal, pressionada pelos Pinto Basto
(a que se juntam os seus correligionários da Fonte Nova), pede ao Governo, em 1884 e em
1889, apoio para a criação de uma escola industrial. Na «representação» de 1884, a Câmara de
Aveiro justifica-se, dizendo que a cidade «tem, em si e nas proximidades, importantíssimos
estabelecimentos artísticos e industriais».
Evocando dificuldades várias, em 1892, o Governo transfere a administração do AsiloEscola Distrital de Aveiro para a Câmara Municipal de Aveiro (Leitão, 1966, p. 78). A direção do
município, encabeçada por Jaime de Magalhães Lima, aceita contrariada essa incumbência,
dada a exiguidade dos réditos concelhios. Além da formação militar e da prática da ginástica e
da esgrima, é introduzida alguma formação profissional com a criação das oficinas de marcenaria e alfaiataria.
Estava ali a solução para o problema dos Pinto Basto. Em 18 de junho de 1893, promovem uma manifestação pública, diante dos Paços do Concelho para exigirem a criação da escola. Um dos vereadores, Carlo da Silva Melo Guimarães, patrão da Fábrica de Louça da Fonte
Nova, era vereador da Câmara Municipal de Aveiro.
Dez dias depois, salientando a importância das fábricas referidas, que empregavam em
conjunto cerca de 400 trabalhadores, a Câmara pede apoio ao Governo para a criação de uma
escola de desenho industrial, nas instalações do Asilo-Escola, onde se ministraria «o ensino do
desenho geral e industrial» aos asilados, «aproveitando ao mesmo tempo aos estranhos ao
asilo pela admissão às lições da escola de um pequeno número de operários» (itálico meu). A
petição enaltece o apoio da Fábrica da Vista Alegre, «que põe à disposição do Asilo, por empréstimo, a mobília, modelos e mais material da escola de desenho que em tempo existiu na
mesma fábrica, e concorre com 50$000 réis para a instalação». A terminar, a Câmara pede
que, «para coadjuvar tão vantajoso empreendimento», seja nomeado Silva Rocha «para reger
uma cadeira de desenho industrial», sem prejuízo para a sua situação no quadro das Obras
Públicas (Rodrigues, 1993, p. 43).
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No final de agosto desse mesmo ano, Bernardino Machado vem a Aveiro, visitando as
duas fábricas referidas (Rodrigues, 1996a, p. 11). Nessa ocasião, Bernardino Machado deixa, na
fábrica da Fonte Nova, a promessa de criação da escola ; na Vista Alegre, também Silva Rocha
mostrou ao ministro a falta que a escola fazia. Assim, por decreto de 28 de outubro de 1893, é
criada a Escola de Desenho Industrial de Aveiro, competindo à Câmara «a administração disciplinar e financeira e ao dito Ministério a direção e inspeção técnica». Era uma situação inédita,
que se verificou, também, na Figueira da Foz (Costa, 1990, p. 97). Na verdade, a Câmara não
iria cumprir a sua parte, pois provou ser incapaz de prover a todas as despesas; não dispunha
sequer dos 1.500$000 réis necessários à sua instalação (mobiliário, material pedagógico, etc.).
A escola foi inaugurada em 11 de agosto do ano seguinte, com a presença de António Arroio e de Silva Rocha, que se tornaram amigos desde esta data. Instalada em condições muito
precárias (numa dependência de um edifício particular), em 5 de Outubro, a escola abre as
portas aos 107 alunos inscritos: 14 da Fábrica da Vista Alegre; 15 da Fábrica da Fonte Nova e
12 do Asilo. Os restantes 66 tinham proveniência diversa, como diversas eram as suas profissões. Estes números permitem afirmar que os Pinto Basto conseguiram libertar-se das grandes
despesas com a formação de 14 aprendizes e com a remuneração de Silva Rocha, bem como
das outras despesas de funcionamento da escola. E, desse modo, Silva Rocha entrava no estreito clube das elites aveirenses.
De facto, a família Pinto Basto tinha enorme preponderância na política local. A propósito
das eleições de 1908, O Nauta, de Ílhavo, escrevia: «Todas as nossas autoridades concelhias,
se não são totalmente progressistas, estão, totalmente – totalmente, ouçam bem! – ligadas ao
Sr. Alberto Ferreira Pinto Basto, por favores recebidos ou pelo seu valor político, pelo seu caráter popular ou pela sua grande fortuna. Está a câmara municipal [...], está a fazenda, está a
administração e até o juízo de paz. A política predominante, em Ílhavo, é, como veem, a do Sr.
Alberto Ferreira Pinto Basto. E há de continuar a sê-lo com qualquer governo – progressista,
amarelista, franquista, regenerador ou nacionalista –, enquanto não houver um homem respeitável e com dinheiro bastante que monte uma fábrica que dê trabalho equivalente ao que dá a
da Vista Alegre. Trabalho e lucros, que é como quem diz: sustente suficientemente centenas de
famílias». Duarte Ferreira Pinto Basto, que dirigiu a empresa, entre 1882 e 1909, foi procurador
à Junta Geral do Distrito, presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e vereador na de Aveiro.
Nesta cidade, ainda que mais discreta, a influência dos Pinto Basto foi considerável.
2. Silva Rocha e a «sua» escola
No triénio de 1893-1895, Gustavo Ferreira Pinto Basto é provedor da Misericórdia, tendo
a seu lado Silva Rocha, que permanece como mesário, entre 1893 e 1915 (Barreira, 1998, pp.
221-222). Em 1896, quando decorria o terceiro ano letivo da escola, Silva Rocha casa com
Olinda Augusta Soares, filha do «brasileiro» João Pedro Soares, também mesário nos dois mandatos anteriores, referido na imprensa local como um «benemérito», pois colaborou com Gustavo F. Pinto Basto na edificação do Teatro Aveirense e noutras obras da cidade, após o seu
regresso do Brasil. Esse casamento foi decisivo para os destinos da escola. Como o próprio Silva
Rocha reconheceria, em 1911, o sonho – a palavra é sua – da construção do novo edifício para
a Escola Industrial só foi possível «por um acaso de vida, o da ligação com a família do primitivo proprietário», seu sogro. Sobre os arcos do velho moinho de maré, adquirido por José Ferreira Pinto Basto, em 1830, seria construído um edifício de raiz para ali funcionar a «sua»
Escola. João Pedro Soares morre em 1907 e, em 1908, Silva Rocha é o único proprietário do
imóvel. Recebia da Câmara uma renda de 350$000 réis anuais, pagos em prestações trimestrais.
Em 1901, sem deixar a Escola Industrial, Silva Rocha substitui João da Maia Romão na
regência da cadeira de Desenho, no Liceu de Aveiro. Em 1907, integra a Comissão Instaladora
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da Creche Edmundo Magalhães Machado, a primeira creche da região, instituída pela Câmara
Municipal de Aveiro. Em 1909 integra o grupo que homenageia Jaime de Magalhães Lima, de
que fazem parte, entre outros, o escultor Teixeira Lopes, seu grande amigo.
Com a instauração da República, Silva Rocha vai ser alvo de uma vindicta de contornos
ainda obscuros, apesar do generalizado reconhecimento da sua competência profissional, da
elevada estatura moral, da sua proverbial bondade, como, até, da adesão (formal) ao regime
republicano. Em novembro de 1911, a vereação republicana, dirigida por um seu ex-aluno,
toma um conjunto de medidas que provocam uma desorganização do ensino, em Aveiro. Em
relação à Escola de Desenho Industrial, a Câmara queria que Silva Rocha aceitasse uma enorme redução do valor da renda. Aparentemente, os objetivos dessas medidas visavam o saneamento das contas municipais. Na realidade, o alvo era o diretor da escola, pelos seus
alinhamentos políticos, bem como a Igreja ou os chefes da monarquia que dirigiam, até então,
outros estabelecimentos de ensino. Depois de Silva Rocha, que foi transferido para Leiria, depois de uma passagem por Setúbal, também o Padre José Marques Castilho foi transferido para
a Escola Normal de Leiria. Mesmo assim, em 1911, Silva Rocha ilustra o Almanaque A Liberdade, do deputado republicano aveirense, Alberto Souto.
Silva Rocha não deixou obra escrita. O seu pensamento pedagógico encontra-se disseminado pelas cartas trocadas, tanto com a Câmara, como com a administração central, que tudo
controlava. É, especialmente, nas cartas que dirige à Câmara de Aveiro que Silva Rocha se
mostra um grande defensor da educação e em particular do ensino industrial e artístico, um
professor devotado aos seus alunos e às atividades económicas da região. Em 1900, opôs-se à
adoção do horário diário, pois iria prejudicar os operários fabris; em 1901, propôs que os pais
dos alunos fossem notificados da assiduidade, aproveitamento e comportamento moral dos
seus filhos; em 1908, lidera as pressões para a criação de uma Aula de Comércio (note-se que,
entre 1902 e 1924, assiste-se a um «surto industrial» na região, que desencadeou uma grande
a procura de caixeiros e contabilistas (Rodrigues, 2010); em 1909, convida o seu amigo Ernesto
Korrodi a proferir uma conferência, em Aveiro, em defesa do ensino industrial. Após o seu regresso a Aveiro, em 4 de novembro de 1912, Silva Rocha promove a colaboração das fábricas
da região para poder fornecer um ensino prático e útil aos seus alunos, como defende a criação
de uma escola de marinhagem. No final desse ano, Silva Rocha é membro da direção da Mesa
da Misericórdia de Aveiro. Em 1915, preside à Sociedade Anónima Construtora e Administrativa
do Teatro Aveirense, período em que mantém relações com o Arquiteto Marques da Silva. Em
1917, é nomeado gerente da Caixa Económica de Aveiro. No ano seguinte, Silva Rocha integrava a Comissão Promotora para a construção do novo Hospital, com risco seu. Com o regresso a
Aveiro, em 1912, inicia a fase mais importante da sua vida, liberto de proteções e patrocínios,
fazendo valer a sua competência profissional e a grande capacidade para construir consensos.
Em 1914, com a criação do Curso Elementar do Comércio, a escola adota a designação
de Escola Industrial e Comercial Fernando Caldeira. Com o pós-guerra, as despesas com a escola «quadruplicaram». Para conservação do seu «bom-nome», Silva Rocha viu-se «obrigado a
abonar despesas do seu bolso». Em 1917, por exemplo, ele era responsável pela oficina de
pintura cerâmica, sem qualquer remuneração. Mesmo assim, em dezembro de 1918, a escola
passa a ser uma simples escola de «artes e ofícios», sendo instalada, no ano seguinte, nos
corredores e noutros espaços improvisados da Misericórdia de Aveiro.
A grande dedicação à Escola Industrial, as suas grandes qualidades humanas e também
o seu trabalho como desenhador, ilustrador e arquiteto tornam-no uma referência incontornável
na cidade, nas primeiras décadas do século XX, especialmente no domínio da cerâmica. De
facto, foram os bons resultados da atividade da Escola que primeiro promoveram o seu nome
na região e firmaram ligações decisivas no seu cheio, mas discreto, percurso biográfico. É graças a essa atividade que rodeia de amigos sinceros, como o pintor Cândido da Cunha. Silva
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Rocha tinha consciência da importância do seu trabalho e da «sua» escola para o desenvolvimento da região. Numa breve avaliação dos resultados de duas décadas de atividade, dizia:
«É grande a influência do ensino ministrado nesta escola, apesar de deficiente e ainda muito teorizado, pois o aluno devia tornar concretos, por meio do
trabalho oficinal, os desenhos elaborados na escola, tornando-se então trabalho eficaz a sua aprendizagem, fixando assim melhor os produtos da sua
inteligência e habilidade. Antes da existência da escola, algumas indústrias
existiam apenas no seu estado rudimentar, acentuando-se de então para cá
o seu progresso material e artístico, tais como a arte do ferro, da cantaria,
da pintura decorativa, de estucador e a arte de construir» (itálicos meus).
Referindo-se à situação social e profissional em que se encontravam alguns dos mais distintos alunos da escola, destacava, «Duarte Magalhães, mestre da oficina de pintura na Fábrica
da Vista Alegre; Francisco Miller, mestre da formação na mesma fábrica; António Franco, gravador na referida fábrica; António Augusto da Silva, construtor civil; António de Freitas & F.º,
mestres canteiros; Joaquim Ferreira Barreto, estucador e pintor decorador; Francisco Luís Pereira, pintor cerâmico na fábrica da Fonte Nova; Carlos da Silva Ribeiro, hoje distinto aluno da
Academia Portuense de Belas Artes». É evidente que, noutras circunstâncias, a lista seria bem
mais longa, pois não referiu o artista, músico e industrial João Aleluia, ceramistas e industriais
João e Henrique Pereira Campos – que fundaram a importante empresa cerâmica Jerónimo
Pereira Campos & Filhos depois de terminarem o curso na escola –, o oleiro José Ferreira de
Barros, os serralheiros João e Artur Trindade, os «pais da serralharia aveirense», e tantos outros, não falando dos que formaria nos anos seguintes, como o pintor Lauro Corado, que o
pintou, ou o escultor João Calisto, que lhe fez um busto.
Em 1919, perante a «despromoção» institucional, toda a imprensa local toca a rebate em
defesa da escola – esse «liceu do povo» – e exalta o nome do «distinto professor» tido como
«o verdadeiro nervo do progresso da escola e das suas oficinas [...]. A sua ação educadora é
das mais dignas de nota, de louvor e de reconhecimento».
Em 1921, Silva Rocha integra o movimento regionalista, sendo elemento preponderante
da Comissão Central do Congresso Beirão. Nesse evento, apresentou uma comunicação dedicada às questões do ensino industrial. Dois anos depois, Silva Rocha é vereador-substituto da
equipa dirigida por Lourenço Peixinho e, no ano seguinte, ocupa interinamente o lugar de presidente da Associação Comercial de Aveiro, para a qual executa desenhos vários, como integra
o Conselho de Administração da empresa cerâmica de construção, Fábricas Jerónimo Pereira
Campos, Filhos, SARL.
Em 1924, Silva Rocha é considerado um «aveirense digno da maior gratidão dos seus
conterrâneos, que ao ensino popular tem dedicado toda a sua vida com a maior dedicação e
competência». Em 1926, é vice-presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de
Aveiro.
Em 1930, Silva Rocha foi afastado do ensino. O Conselho Escolar fez chegar ao Ministério
um texto de protesto que é uma homenagem, um gesto singelo de gratidão para com o homem
que devotou a sua vida ao ensino técnico, rogando a sua reintegração. Atentemos nesta passagem:
«Os professores e mestres da Escola Industrial e Comercial Fernando Caldeira, de Aveiro, veem com desgosto o afastamento do seu diretor, Francisco
Augusto da Silva Rocha, não só porque esta Escola é ele, e a sua vida está
presa a ela por um labor de 36 anos sem intermitências nem desânimos, mas
ainda porque ninguém o substituirá sem aquela cópia de conhecimentos que
faz com que todos, sem exceção de um só, tenham nele ao mesmo tempo
um amigo e um mestre. Somos daqueles que sabem quanto é espinhosa a
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missão que Silva Rocha vem desempenhando desde o tempo em que professor desta escola era só ele, e, por isso mesmo, sabemos quanto o seu afastamento da Direção desta escola representa de ingratidão, mormente no
momento em que os seus cabelos brancos merecem um pouco de carinho e
gratidão».
Um mês depois, Silva Rocha é reintegrado e alvo de palavras de muito apreço, sendo salientado publicamente «que o desenvolvimento desta Escola é devido incontestavelmente à sua
persistente ação, sempre norteada pela inteligência e manifestas qualidades pedagógicas». Por
essas razões, «considerando a cerâmica nacional e nomeadamente a regional muito lhe ficam
devendo, pelo carinho e competência com que criou e orientou a oficina desta especialidade
nesta Escola; considerando a conveniência que traduzirá um ato de inteira justiça de materializar não só o sentimento de apreço em que é tido pelo corpo docente, mas também quanto a
Escola deve à sua ação», foi proposto atribuir «à oficina de cerâmica da Escola o nome do professor Silva Rocha, como homenagem perpétua aos elevados serviços que o mesmo prestou», e
criar um prémio para os melhores alunos igualmente com o seu nome.
Falar de Silva Rocha é, antes de mais, falar do «professor-como-pessoa» e da própria Escola Industrial que abnegadamente serviu.
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Resumo
Em 1956, sendo Provedor o Dr. António Madeira Pinto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML) decidiu dar início à construção de um Centro de Reabilitação, com características inovadoras no panorama nacional, inspirando-se em experiências estrangeiras nesse domínio.
Este empreendimento foi planeado metodicamente promovendo-se, antes mesmo da construção do estabelecimento, a criação dos meios para o seu eficiente funcionamento, sobretudo no
que diz respeito à preparação do pessoal técnico especializado. Assim, a SCML lançou no início
de 1957, os primeiros cursos de formação de terapeutas, estabelecendo que os seus programas
de ensino obedeceriam aos níveis exigidos pelas normas internacionais de então recorrendo a
docentes estrangeiros.
Deste gesto pioneiro da SCML resultou a criação da Escola de Reabilitação Alcoitão de (ERA),
através da Portaria 22 034, de 4 de Junho de 1966, do Ministério da Saúde e Assistência Social,
ficando sediada no Centro de Medicina de Reabilitação, em Alcoitão (CMRA), que havia sido
inaugurado nesse mesmo ano.
A Portaria 22 034, de 4 de Junho 1966, marca a introdução oficial do título profissional de Fisioterapeuta, em Portugal, a que passaram a ter acesso os diplomados pela ERA da SCML ou por
outras, de igual nível, que viessem a ser criadas.
Em simultâneo foram considerados de acordo com a mesma portaria "…devidamente habilitados com os respetivos títulos profissionais" [artigo 4º], nos mesmos termos que os diplomados
ao abrigo desta portaria, os indivíduos que tiveram aprovação final nos Cursos de Reabilitação
que a SCML vinha realizando desde 1957.
Esta Portaria prevê no seu preâmbulo um plano nacional de serviços de reabilitação, e a consequente necessidade de formar adequadamente o "pessoal técnico especializado" sem o qual
não se poderiam rentabilizar as estruturas a desenvolver.
É nessa base que "aos dois grupos de técnicos e auxiliares dos serviços clínicos" indicados no
nº 1 da Portaria 18 523 de 12 de Junho de 1961 é "acrescentado um terceiro grupo, que
abrange pessoal técnico de reabilitação, do qual fazem parte os fisioterapeutas, os terapeutas
ocupacionais e os terapeutas da fala, habilitados com os cursos correspondentes".
Sobre a formação propriamente dita esta Portaria refere apenas a exigência do antigo sétimo
ano dos Liceus (11 anos de escolaridade), como habilitação mínima para a admissão aos cursos, tal como à altura era exigido para o acesso ao ensino superior, deixando os outros aspetos
para regulamentação posterior.
A formação na ERA continua a ser pautada por padrões internacionais e volta a ter docentes
estrangeiros. O estabelecimento de um corpo docente totalmente constituído por nacionais
ocorre no início da década de 70. Em 1975 é criado o primeiro Estatuto Provisório da Escola e
do Conselho Diretivo Provisório. Esta etapa marca uma separação pedagógica entre a ERA e o
CMRA sem contudo, haver uma total divisão financeira e administrativa.
A 15 de Novembro de 1977, pelo Decreto-Lei nº 480/77, a dependência da Escola passa da
Santa Casa da Misericórdia para o Ministério da Saúde e Assistência Social e é confirmado a
título provisório o Conselho Diretivo da Escola. Esta modificação relaciona-se com o facto do
CMRA, ao qual a escola esteve associada desde o início da sua criação, ter passado a integrar a
rede do sector público. Manteve-se a dependência financeira e administrativa do CMRA.
Em 1982 pelo Decreto-Lei nº 371/82, de 10 de Setembro a tutela Pedagógica da Escola passa
para o Departamento de Recursos Humanos da Saúde, do Ministério da Saúde. A escola passa
a estar abrangida, pela mesma legislação que rege as Escolas Técnicas dos Serviços de Saúde,
de Lisboa, Porto e Coimbra, embora mantendo algumas particularidades de gestão administrativa e pedagógica.
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Apesar da alteração da tutela, a ERA continuou a gozar de autonomia na gestão pedagógica, o
que lhe permitiu manter o modelo de formação que vinha desenvolvendo.
Em 1990, após um processo de revisão curricular desenvolvido no conjunto das quatro escolas
nacionais atrás citadas, conduzido pelo Departamento de Recursos Humanos do Ministério da
Saúde foram aprovados planos de estudos iguais a nível nacional, que passaram a vigorar obrigatoriamente em todas as escolas públicas. Neste processo, a liderança da revisão curricular do
curso de Fisioterapia coube à ERA, pelo que o novo currículo pode ser entendido não como um
corte, mas antes como uma ampliação desenvolvimento do modelo então em vigor.
Esta revisão curricular levada a cabo pelo Ministério da Saúde visava preparar a integração destes cursos no ensino superior.
Em 1991 inicia-se uma nova fase da história deste estabelecimento de ensino com o seu retorno ao estatuto de natureza privada, sendo reintegrado na SCML pelo Decreto-Lei nº 274/91, de
7 de Agosto, com a confirmação do Conselho de Direção. Manteve-se contudo a dependência
financeira e administrativa do CMRA.
Na altura inicia-se o processo tendente à integração da Escola no sistema educativo nacional,
no que respeita ao Ensino Superior Politécnico e a preparação da sua individualização relativamente ao CMRA. Este movimento é coincidente com o da integração das escolas Técnicas dos
Serviços de Saúde no sistema Educativo Nacional a nível do Ensino Superior Politécnico, a qual
viria a efetivar-se pelo Decreto-Lei nº 415/93, de 23 de Dezembro, que cria as Escolas Superiores de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Porto e Coimbra.
A integração plena no sistema de ensino a nível do ensino superior acontece em 1994, com a
reconversão da ERA em Estabelecimento de Ensino Superior Privado e com a aprovação dos
Planos de Estudos, atribuindo o grau de bacharel de acordo com o 1º Estatuto da ERA ao abrigo da legislação em vigor.
A partir de então, já com o estatuto de Escola de Ensino Superior Politécnico, é possível assinalar, também, alguns outros marcos relevantes deste estabelecimento de ensino.
Em 1995 é aprovado e feito o registo do segundo estatuto da ESSA, ao abrigo da legislação em
vigor. Três anos mais tarde, em 1998, são publicados os Estatutos da ESSA e o Regulamento da
Carreira Docente, em Diário da República – II Série - Aviso nº 15 935/98 (2ª série), nº 232 de
08-10-1998.
Em 2000 é autorizado o funcionamento dos cursos bietápicos de licenciatura e quatro anos
mais tarde é publicada a alteração aos Estatutos da ESSA, em Diário da República – II Série –
Aviso nº 3422/2004 (2ª série) nº 64 de 16 de Março.
A adaptação dos planos de estudos do curso de licenciatura ao Processo de Bolonha ocorreu no
ano letivo 2008-2009.
Com o Processo de Bolonha abriu-se a possibilidade para da ESSA iniciar de forma autónoma a
lecionação de curso de mestrado em Fisioterapia, o qual seria autorizado a partir do ano letivo
2009-2010.
O atual estatuto da ESSA está já adequado ao novo regime jurídico das instituições de ensino
superior.
Os objetivos deste trabalho prendem-se com a importância que esta instituição de ensino teve
e tem na construção da história do ensino da Fisioterapia em Portugal, e na formação de profissionais que marcaram esta mesma história desde o seu início até aos dias de hoje.
A metodologia seguida no trabalho é descritiva utilizando dados do Diário da República e recorrendo aos arquivos da SCML e da ESSA.
Podemos concluir que a história da ESSA é um contributo marcante na construção da identidade da profissão de Fisioterapeuta, nomeadamente porque os eus primeiros alunos fundaram a
Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, e constituiu a única escola a formar estes profissio-
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nais no nosso país até ao início dos anos 80. Um fator que não podemos deixar de referenciar é
a sua ligação ao CMRA, pioneiro na área da reabilitação em Portugal.
Este trabalho apresenta parte de um estudo mais vasto que está a ser realizado pelos autores
sobre a história da Fisioterapia em Portugal e o processo de profissionalização dos fisioterapeutas portugueses.

Do crescimento da ideia à concretização do projeto
Em 30 de Julho de 1955 encontramos registo no arquivo da SCML de uma carta enviada pelo
então Provedor, Dr. António Madeira Pinto (1949-1956) ao Dr. José de Melo e Castro1, subsecretário de Estado da Assistência Social com indicação “urgente” de onde consta o seguinte:
“Convém chamar imediatamente o Dr. Farmhouse2 e, com ele, estudar outra hipótese para a
instalação rápida do Centro Experimental de Recuperação de Inválidos, na Parede, em vez de
São Roque.”
De facto mesmo antes de se tornar Provedor, o Dr. José de Melo e Castro sempre teve em
mente a construção de um espaço a que vai chamando em muitos dos seus documentos de
“Centro de recuperação de incapacitados motores; Centro de Recuperação de inválidos,…”. A
ideia inicial foi aproveitar o Hospital de São Roque para que de um modo experimental se iniciasse este projeto, o que de fato não aconteceu devido às limitações do espaço e ao valor avultado da obra.
A segunda hipótese propõe a sua instalação no Hospital de Sant’Ana3, onde mais tarde trabalharam alguns dos primeiros alunos formados no nosso país, até à abertura do atual CMRA.
Também esta intensão foi abandonada apesar de vários aspetos favoráveis, como a localização
e a possibilidade de adquirir mais terreno em redor para alargamento da obra. É de salientar
que apesar deste não ter sido o espaço escolhido para esta construção de significativa dimensão, coube ao Dr. Melo e Castro a sua reorganização, passando este a dispor de 300 camas
para internamento.
Na 4ª sessão de 30 de Janeiro de 1957, Deliberação (Del.) 11ª da mesa da SCML podemos ler
o seguinte: “Tendo-se encontrado terrenos apropriados para a instalação dos referidos estabelecimentos, situados dum e outro lado da estrada de Alcoitão a Alcabideche, com áreas de cerca de 92:000 m2 o situado a norte da mesma estrada e com 66:500 m2 o localizado a sul, cuja
aquisição poderá fazer-se por cerca de 1:600.000$00, foi deliberado solicitar ao Ministério das
Finanças a indicação de um perito avaliador para estimar os citados terrenos.” Pouco tempo
depois na 16ª sessão de 17 de Abril de 1957, Del. 10ª “é deliberada a aquisição de duas parcelas de terreno destinada à Instalação do Centro de Reabilitação de Diminuídos Motores e de
outros estabelecimentos”. Esta aquisição foi bastante rápida dando-se no mês seguinte.
Em 27 de Março do mesmo ano na Sessão 13ª Del. 29ª o item é dedicado ao Médico Vitor Santana Carlos4, referindo-se o seguinte: “Está a funcionar das Casas de São Vicente de Paulo, um
curso preparatório de agentes técnicas de fisioterapia e terapêutica ocupacional, destinadas ao
Centro de Reabilitação de Diminuídos Motores (CRDM) a instalar por esta Misericórdia e tornase necessário que da direção do curso fique encarregado o aludido médico, que pertence ao
quadro dos médicos escolares da Direcção-Geral dos Desportos, Educação Física e Saúde Escolar, do Ministério da Educação Nacional.”
Este virá a fazer parte da Comissão Instaladora do CRDM que reúne pela primeira vez, na sede
dos Cursos de Reabilitação, a 19 de Janeiro de 1961 como se pode ver no Livro de Actas 19611966 da referida Comissão Instaladora: “Estavam presentes todos os membros da Comissão, a
saber: Engenheiro Jaime Pereira Gomes, Arquitecto Formosinho Sanchez, Dr. Victor Santana
Carlos, Dr, Jorge Santos, Enfermeira D. Maria da Graça de Azevedo Coutinho Simeão, Drª D.
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Maria Adelina Cercas Colaço, servindo de secretária Maria Amélia de Azevedo Vaz Pinto Cyrne
de Castro.”
O exemplo de hospitais franceses e ingleses e por vezes americanos serviu várias vezes referido
ao longo das atas para explicar o trabalho que tinha de ser levado a cabo em Portugal. O Arquiteto Formosinho Sanchez visitou vários hospitais nestes países antes e durante a execução do
projeto, bem como outras figuras como o Dr. Filipe Charters Oliveira5, Santana Carlos. Foram
vários os que se deslocaram ao estrangeiro para realizar estágios e fazer especializações.
Em 2 de Julho de 1966 após 5 longos anos o CMRA, o estabelecimento foi solenemente inaugurado com a presença do Presidente da República, Almirante Américo Tomás, tendo sido definidos dois objetivos principais para a instituição: a reabilitação de pessoas com incapacidade
motora e a formação de pessoal especializado.

Dos primórdios da formação de fisioterapeutas, até à criação da Escola de Reabilitação
A forma metódica com que este empreendimento foi planeado levou, ainda antes da construção
do estabelecimento, à criação dos meios para o seu eficiente funcionamento, tendo em conta a
preparação de pessoal técnico especializado que até à data não existia no nosso país. Os primeiros cursos de formação de terapeutas, recorrendo a programas de ensino que obedeceriam
aos níveis exigidos pelas normas internacionais de então, tiveram início em 1957 tendo havido
recurso a docentes estrangeiros. Esta iniciativa foi desenvolvida pela SCML, com o apoio de alguns médicos influentes, como é o caso do Dr. Santana Carlos já referido. As primeiras alunas
terminaram a sua formação em Dezembro de 1959.

Fig. 1 Grupo das primeiras alunas de fisioterapia e Terapêutica Ocupacional, ao centro o Dr. Santana Carlos ladeado pelas docentes estrangeiras. (www.essa.pt)
Este grupo viria a constituir, em 1960, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, a qual viria
a ser admitida, em 1963, na “World Confederation for Physical Therapy”, consolidando-se a
identidade, e referenciação internacional, deste novo grupo profissional.
Esta iniciativa pioneira da SCML, dá início e continuidade à atividade formativa nacional, que só
foi possível pela formação complementar no estrangeiro de alguns dos recém-formados, para
que pudessem assumir funções docentes em Portugal após o seu regresso. Deste conjunto viria
a resultar a criação da Escola de Reabilitação (ERA), através da Portaria 22 034, de 4 de Junho
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de 1966, do Ministério da Saúde e Assistência Social, ficando sedeada no CMRA, inaugurado
nesse mesmo ano.
A introdução oficial do título profissional de Fisioterapeuta, em Portugal, a que passaram a ter
acesso os diplomados pela Escola de Reabilitação da SCML ou por outras, de igual nível, que
viessem a ser criadas, dá-se através da Portaria citada.
Esta Portaria considera "…devidamente habilitados com os respetivos títulos profissionais"[ponto 4º], nos mesmos termos, os indivíduos que tiveram aprovação final nos Cursos de
Reabilitação que a SCML vinha realizando desde 1957. Esta prevê ainda no seu preâmbulo um
plano nacional de serviços de reabilitação, e a consequente necessidade de formar adequadamente o " pessoal técnico especializado"[preâmbulo da Portaria 22 034, de 4 de Junho de
1966] sem o qual não se poderiam rentabilizar as estruturas que se estavam a desenvolver.
Desta forma " aos dois grupos de técnicos e auxiliares dos serviços clínicos" indicados no nº 1
da Portaria 18 523 de 12 de Junho de 1961 é "acrescentado um terceiro grupo, que abrange
pessoal técnico de reabilitação, do qual fazem parte os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais e os terapeutas da fala, habilitados com os cursos correspondentes" [ponto 1º].
Será de salientar que anteriormente ao aparecimento desta linha de formação, de natureza
formal e escolar, no âmbito da fisioterapia, protagonizada pela ERA está identificada a existência de profissionais que se ocupavam sobretudo da aplicação dos denominados "agentes físicos", e de técnicas no campo dos exercícios terapêuticos e da massagem, mas cuja formação
era esporádica, com uma regulamentação precária e com uma perspetiva de formação em serviço, controlada pelos médicos que chefiavam os serviços em que esses profissionais trabalhavam.
A existência de profissionais não médicos nesta área, nas instituições oficiais de saúde é antiga,
mas não é do nosso conhecimento a existência de um estudo histórico detalhado que estabeleça com precisão o seu aparecimento e a evolução subsequente, no nosso país.
A referência mais antiga identificada encontra-se em Diário do Governo de 1901 (nº 293,
27/12/1901). Neste documento oficial (pág. 3652), faz-se referência a um "Preparador" adstrito
às 4ª e 5ª Secções do Laboratório de Análise Clínica do Hospital Real de S. José, sendo a 5ª
Secção designada por "Electro-diagnóstico e electro-therapia " (a 4ª Secção era designada por
"Analyse radioscopica, radiographia e photographia")
Nesse texto não é feita qualquer alusão às exigências de formação para esse "Preparador".
Mas, em documentos posteriores, verificamos que em alguns hospitais (nomeadamente nos
Hospitais Civis de Lisboa) o acesso às funções no âmbito da Fisioterapia, dependia de um concurso de provas práticas, a que só tinham acesso os candidatos habilitados com "exame de prática" e o curso geral de Enfermagem, tal como acontecia com outros profissionais da área da
saúde (veja-se, por exemplo, o Decreto-Lei nº 28/794 de 12 Julho de 1938).
As designações com que estes profissionais aparecem referenciados eram muito variáveis (por
exemplo no Decreto-Lei de 1938 atrás citado, surgem as seguintes categorias dentro do "Serviço de Agentes Físicos - Fisioterapia", desde logo os "auxiliares de fisioterapia", depois os "segundos ajudantes técnicos de fisioterapia" e finalmente os "ajudantes técnicos de fisioterapia"),
não sendo no entanto utilizada a expressão fisioterapeuta.
O título de fisioterapeuta foi durante alguns anos utilizado pelos médicos que se interessaram e
especializaram neste domínio (vide igualmente, por ex., o Decreto-Lei de 1938 citado), expressão que viria a ser substituída posteriormente pela de Fisiatria, ou Especialista em Medicina Física e Reabilitação6
Quanto à formação (dos profissionais não médicos) será de destacar a criação em 1953 (Portaria 14 416, de 9 de Junho de 1953), na Escola de Enfermagem Artur Ravara, em Lisboa, de
"Cursos especiais de ajudantes técnicos de fisioterapia" com a duração de um ano.
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Este é, dentro do nosso conhecimento, o primeiro embrião de uma formação de natureza escolar nesta área.
No entanto, as situações de exercício profissional e formação neste campo são extremamente
diversas, estando ainda por fazer o seu levantamento histórico rigoroso. A regulamentação genérica desta linha de formação surgiria no início da década de 60, pela citada Portaria 18 523
de 12 de Junho de 1961, que esboça pela primeira vez um sistema de formação do conjunto
das profissões de saúde complementares à medicina e à enfermagem.

Sobre a evolução da formação de fisioterapeutas e da Escola de Reabilitação enquanto única escola de formação de fisioterapeutas em Portugal (1966-1980)
Como habilitação mínima para a admissão aos cursos, a Portaria 22 034, de 4 de Junho de
1966, do Ministérios da Saúde e Assistência Social, apenas refere a exigência do antigo 7º ano
dos Liceus, tal como na época era exigido para o acesso ao ensino superior, deixando os outros
aspetos para regulamentação posterior.
A ERA continua a ser pautada por padrões internacionais e volta a ter docentes estrangeiros,
apenas se formando um corpo docente totalmente constituído por nacionais no início da década
de 70.
A principal prova do reconhecimento internacional da qualidade do ensino reside no facto de o
Council for Professions Supplementary to Medicine, organismo que controla, entre outras profissões o exercício e a formação dos fisioterapeutas no Reino Unido ter reconhecido, a partir de
1972, o diploma da ESSA, como habilitação suficiente para o exercício profissional naquele país,
bastando para tanto que o titular do diploma comprove simultaneamente a posse de um ano de
exercício profissional em Portugal.
Em paralelo o início da década de 70 é marcado, por uma reestruturação significativa do sistema de saúde (Decreto-Lei nº 413/71), e pela publicação do Decreto-Lei nº 414/71,de 27 de
Setembro de 1971, que entre outros aspetos institui a carreira de "Técnicos Terapeutas", que
abrangia os fisioterapeutas.
Esta carreira é englobada no grupo de carreiras relativo a "profissionais com habilitação técnica
devidamente titulada" em paralelo, por exemplo, com os Assistentes Sociais, e marca uma diferenciação profissional no âmbito da saúde.
No contexto das alterações introduzidas na sociedade portuguesa pelo 25 de Abril, a ERA estabelece como objetivo a integração no ensino superior, uma vez que a formação era póssecundária e tinha uma duração de 3 anos letivos.
Inicia-se um processo de diferenciação relativamente ao CMRA. Em 1975 é criado o primeiro
Estatuto Provisório da Escola e o respetivo Conselho Directivo Provisório. Esta etapa marca uma
separação pedagógica entre a ERA e o CMRA sem contudo, haver uma total separação financeira e administrativa.
Apesar de em 14 de Outubro de 1977, ter sido criado o ensino superior de curta duração (Decreto-Lei nº 427-B/77), e dos esforços efetuados pela Escola, o objetivo de integração no ensino superior não se viria a concretizar nesta fase.
Pelo Decreto-Lei nº 480/77, de 15 de Novembro de 1977, a dependência da Escola passa da
Santa Casa da Misericórdia para o Ministério da Saúde e Assistência Social e é confirmado a
título provisório o Conselho Directivo da Escola. Esta evolução está associada ao facto do
CMRA, ao qual a escola esteve associada desde o início da sua criação, ter passado a integrar a
rede do sector público. Manteve-se a dependência financeira e administrativa do CMRA.
Esta passagem para a dependência do Ministério da Saúde e da Assistência Social, acaba por
coincidir no tempo com a publicação da Carreira dos Técnico Auxiliares dos Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica Decreto-Lei nº 870/77 de 31 de Dezembro de 1977.
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Esta Carreira, que engloba os fisioterapeutas, representa a visão oficial do Ministério da Saúde
de referenciar a formação destes profissionais ao ensino secundário, e contraria a perspetiva da
Escola de integração no ensino superior.
Vivia-se na altura uma visão contraditória sobre o futuro do ensino na saúde, entre os Ministérios da Educação e da Saúde.
No seguimento da sua iniciativa de abrir o ensino superior de curta duração às profissões na
área da saúde, o Ministério da Educação convida, em Janeiro de 1979, um perito britânico, Prof.
J. McKie, para proceder a uma análise da situação e aconselhar as autoridades portuguesas.
Este perito, após ter contactado com diversas entidades, produziu um relatório da sua visita
"Report on a visit to Lisbon arranged by the British Council at the request of the Ministery of
education and Culture, to investigate aspects of the education and training of paramedical tecnhicians" (McKie, 1979), que constitui um documento fulcral para compreender a situação do
ensino destes profissionais e a posição antagónica entre os dois ministérios, assim como a natureza distinta dos seus dois projetos7.
A primeira questão que Mckie considera que deveria ser encarada era a do papel do Ministério
da Educação na preparação de pessoal para trabalhar na área da saúde. A segunda, igualmente
importante, e que se prendia com a primeira, era a do papel na prestação de cuidados de saúde que o Ministério da Saúde reservava para os técnicos e outros profissionais não médicos.
Partindo de dois considerandos fundamentais: primeiro vantagem de estes profissionais não
serem "treinados" em função do posto de trabalho específico que se previa irem ocupar, mas
sim de serem "educados" para que pudessem resistir às constantes mudanças tecnológicas e
dos contextos de emprego; e em segundo, o desafio que se colocava a Portugal no contexto
dos países europeus, em que a adequação aos modelos de formação e de exercício nestas
áreas seria relevante.
O relatório, para além de outras recomendações pertinentes, sublinhava a necessidade da partilha de responsabilidades dos dois Ministérios, neste tipo de ensino, e defendia claramente a sua
inclusão no ensino superior de curta duração, tal como acontecia por toda a Europa, no caso
concreto dos profissionais cujo contacto com os utentes era direto ("intimate") e continuado.
Especificamente em relação à formação de fisioterapeutas o modelo utilizado na ERA foi considerado, no relatório, como adequado ao padrão europeu da altura.
As posições deste perito internacional vinham ao encontro das teses defendidas pela ERA e pela
Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, e constituíram, sem dúvida, uma arma fundamental
na argumentação contra os princípios que a Direção Geral dos Hospitais vinha defendendo.
Ainda em 1979, o Ministério da Educação cria o Ensino Superior Politécnico, e vemos aparecer
nos Institutos Superiores Politécnicos de Lisboa e do Porto (Decreto-Lei nº 513-T/79, de 26 de
Dezembro) as Escolas Superiores de Saúde, que no entanto nunca viriam a ser implementadas.

O papel da Escola de Reabilitação, no contexto das Escolas Técnicas dos Serviços de
Saúde (1980-1991)
Em 1982 a escola passa a estar abrangida, pela mesma legislação que rege as Escolas Técnicas
dos Serviços de Saúde, de Lisboa, Porto e Coimbra, embora mantendo algumas particularidades
de gestão administrativa e pedagógica, através do Decreto-Lei nº 371/82, de 10 de Setembro,
passando a tutela Pedagógica da Escola para o Departamento de Recursos Humanos da Saúde,
do Ministério da Saúde, permitindo-lhe manter o modelo de formação que vinha desenvolvendo.
Após o processo de revisão curricular (1990) desenvolvido no conjunto das quatro escolas nacionais atrás citadas, conduzido pelo Departamento de Recursos Humanos do Ministério da Saúde
foram aprovados planos de estudos iguais a nível nacional, que passaram a vigorar obrigatori-
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amente em todas as escolas públicas. Neste processo, a liderança da revisão curricular do curso
de Fisioterapia coube à ERA, pelo que o novo currículo pode ser entendido não como um corte,
mas antes como um desenvolvimento do modelo então em vigor.

O retorno à condição de escola privada e a integração no ensino superior (de 1991 à
atualidade)
Em 1991 inicia-se uma nova fase da evolução deste estabelecimento de ensino com o seu retorno ao estatuto de natureza privada, sendo reintegrado na SCML pelo Decreto-Lei nº 274/91,
de 7 de Agosto, com a confirmação do Conselho de Direção. Manteve-se contudo a dependência financeira e administrativa do CMRA.
Nesta altura inicia-se o processo tendente à integração da Escola no sistema educativo nacional, a nível do ensino superior politécnico e a preparação da sua individualização relativamente
ao CMRA. Este movimento é coincidente com o da integração das escolas Técnicas dos Serviços
de Saúde no sistema Educativo Nacional a nível do Ensino Superior Politécnico, a qual viria a
efetivar-se pelo Decreto-Lei nº 415/93, de 23 de Dezembro – que cria as Escolas Superiores de
Tecnologia da Saúde de Lisboa, Porto e Coimbra.
A integração plena no sistema de ensino, a nível do ensino superior acontece em 1994, com a
reconversão da ERA em Estabelecimento de Ensino Superior Privado, com a aprovação dos planos de Estudo, atribuindo o grau de bacharel, de acordo com o 1º Estatuto da ERA, ao abrigo
da legislação em vigor.
A partir desta altura e já com o estatuto de Escola de Ensino Superior Politécnico conta também
com alguns marcos importantes.
Em 1995 é aprovado e feito o registo do segundo estatuto da ESSA, ao abrigo da legislação em
vigor. Três anos mais tarde, em 1998, são publicados os Estatutos da ESSA e o Regulamento da
Carreira Docente, em Diário da República – II Série - Aviso nº 15 935/98 (2ª série), nº 232 de
08-10-1998.
Em 2000 é autorizado o funcionamento dos cursos bietápicos de licenciatura e quatro anos
mais tarde é publicada a alteração aos Estatutos da ESSA, em Diário da República – II Série –
Aviso nº 3 422/2004 (2ª série) nº 64 de 16 de Março.
No ano letivo de 2007/2008 teve inicio a lecionação do mestrado em Reabilitação Neurológica –
especialidade para fisioterapeutas, realizado pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com a ESSA.
A adaptação dos planos de estudos do curso de licenciatura ao Processo de Bolonha ocorreu no
ano letivo 2008-2009.
Com o Processo de Bolonha abriu-se a possibilidade para a ESSA iniciar de forma autónoma a
lecionação de curso de mestrado em Fisioterapia, a qual seria autorizada a partir do ano letivo
2009-2010.
O atual estatuto da ESSA está já adequado ao novo regime jurídico das instituições de ensino
superior.

Considerações finais
É à SCML que se deve a origem deste projeto, a sua afirmação e consolidação bem como o início do ensino de técnicos de reabilitação especializados em Portugal. A construção do CMRA
permitiu organizar e fomentar a formação de fisioterapeutas, em Portugal o que teve a sua continuidade até hoje, na ESSA cumprindo requisitos nacionais e internacionais.
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Consideramos que a história desta instituição é um fator marcante na afirmação e acreditação
da profissão de fisioterapeuta em Portugal. Sendo este um tópicos das nossas investigações em
curso. Não podemos deixar de referenciar que a constante ligação da ESSA ao CMRA, contribuiu
decisivamente para a evolução da identidade destes profissionais.
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Assistência Social de 30 de Julho de 1955. pp 2-4. Cota: SCML/CICMR/CX01/Capilha 01.
SCML. Assuntos relacionados com o Centro de Medicina do Alcoitão. Relatório do McKie "Report
on a visit to Lisbon arranged by the British Council at the request of the Ministery of education
and Culture, to investigate aspects of the education and training of paramedical tecnhicians"
1979. SCML/CICMR/ CX002/Capilha 2.
Legislação
Diário do Governo
Decreto-Lei nº 293, de 27 de Dezembro de 1901, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Decreto-Lei nº 28/794, de 12 Julho de 1938, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Portaria 14 416, de 9 de Junho de 1938, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Portaria 18 523 de 12 de Junho de 1961, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Portaria 22 034, de 4 de Junho de 1966, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Decreto-Lei 413 e 414/71, de 27 de Setembro de 1972, do Ministério da Saúde e Assistência
Social.
Diário da República
Decreto-Lei nº 427-B/77, de 14 de Outubro de 1977, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Decreto-Lei nº 480/77, de 15 Novembro de 1977, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Decreto-Lei nº 870/77, de 31 de Dezembro de 1977, do Ministério da Saúde e Assistência Social.
Decreto-Lei nº 371/82, de 10 de Setembro de 1982, do Ministério da Saúde.
Decreto-Lei nº 274/91, de 7 de Agosto de 1991,do Ministério da Saúde.
Decreto-Lei nº 415/93, de 23 de Dezembro de 1993,do Ministério da Saúde.
Aviso nº 15 935/98 (2ª série), de 8 de Novembro de 1998, do Ministério da Saúde.
Aviso nº 3422/04 (2ª série), de 16 de Março de 2004, do Ministério da Saúde.
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GOMES, A. (2010). Claudina de Freitas Guimarães Chamiço: Coleção Beneméritos da SCML.
Lisboa: Europress.
LOPES, António. (1994), Desenvolvimento pessoal e profissional dos fisioterapeutas: papel e
modalidades da formação contínua, Dissertação apresentada à Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, para obtenção do Grau de Mestre em Ciências da
Educação, área de especialização Pedagogia na Saúde. Orientador Prof. Doutor Rui Canário
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1

Natural da Covilhã, licencia-se em Direito na Universidade de Coimbra. Exerceu o cargo de
Governador Civil de Setúbal entre 1944-1947, sendo deputado pelo mesmo distrito de 1948 a
1954. Em 3 de Junho de 1957 com a remodelação que ocorreu no Governo, é exonerado como
Subsecretário de Estado da Assistência Social. Vocacionado para os problemas da assistência
pública, deu um forte incremento ao pelouro governativo a seu cargo, cabendo-lhe a feitura do
Decreto-Lei nº 40 397, de 24 de Novembro de 1955, que reorganizava os serviços da SCML.
Tornou-se assim natural a sua nomeação a 15 de Outubro de 1957, para a Provedoria da mesma Santa Casa. Acabaria de ser exonerado deste cargo em Dezembro de 1963.
2
Médico-Auxiliar, Dr. Manuel João dos Santos Afonso Farmhouse, responsável por várias obras
da SCML, de entre as quais destacamos as levadas a cabo no Hospital de São Roque e Hospital
de Sant’Ana.
3
Inaugurado em 31 de Julho de 1931, com lançamento da “primeira pedra” a 7 de Agosto de
1901. Não ficou concluído à data da inauguração, tendo os trabalhos continuado por vários
anos. Foi construído para tratar doentes carenciados sendo necessário apresentar o atestado de
pobreza para ser admitido. A ideia foi lançada pelo casal Biester e pelo médico assistente Sousa
Martins. Sendo os primeiros os benfeitores desta obra que acaba por passar a ser encargo da
SCML em 1927.
4
Em 18-11-1954, num breve currículo apresentado na candidatura ao curso que viria a terminar em 1858 acumulam-se alguns cargos significativos para a época como: o de Médico-chefe
de serviço de Fisioterapia do Instituto Português de Reumatologia (que fazia gratuitamente
desde 1951), professor na escola de Enfermagem de S. Vicente de Paulo (desde 1949), professor no Instituto Social (desde 1949), Médico Fisioterapeuta da Federação de Caixas da Previdência e do Hospital de Trabalho Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Cidade.
Publicou vários trabalhos sobre a especialidade médica e fez várias comissões em Portugal e no
estrangeiro.
Em 1958, terminou o seu curso de 3 anos, como residente de Medicina Física e Reabilitação,
nos hospitais da Universidade de Nova-York, sob a direção do Dr. Howard A. Rusk.
5
Filipe Charters Lopes Viera da Câmara oliveira, licenciado em Direito, adjunto do Provedor Dr.
António Madeira Sousa Pinto.
6
Este assunto encontra-se bem ilustrado, por exemplo, em artigos publicados em revistas científicas médicas portuguesas. Vejamos apenas alguns escassos exemplos: Formigal Luzes assina
como “Encarregado da Consulta de Fisioterapia no Hospital de Santa Maria” (F. Formigal Luzes,
“Algumas observações de doentes tratados pelos raios ultra-violetas”, Lisboa Médica, 2, 1925,
pp. 106-117); A mesma Lisboa Médica noticia a nomeação do médico Francisco Formigal Luzes
para professor da cadeira de Fisioterapia do Instituto de Hidrologia (veja-se Lisboa Médica, 8,
1931, p. IV); Vasco Riobom assina artigo como “Interno graduado de Fisioterapia dos H.C.L.”
(Vasco Riobom, “Atitudes fisioterapêuticas ante a poliomielite”, O Médico, 568, 1962, pp. 158163).
7
Pelo seu significado, e na medida em que é diretamente referenciada a ERA, transcrevemos
aqui o ponto 7 desse relatório:
“7 SUMMARY OF PRESENT SITUATION
7.1 I summarise the situation relevant to my assignment as follows.
The Ministry of Education wishes to provide education and training for the technicians and auxiliary professions for health care as part of its plan "short cycle" higher education, with courses
of five or six semesters entered at a level similar to university entrance level (six plus five or six
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years of schooling) and leading to a diploma. It envisages World Bank aid in the construction of
special colleges (e.g. in Lisbon and Oporto). It has found a "prototype" of this type of course in
the Medical Rehabilitation Centre at Alcoitão, where physiotherapists, occupational therapists
and speech therapists are trained to internationally accepted standards. It has not drawn up
this plans in co-operation with the Ministry o Social Affairs, having effected only formal contact
with that Ministry.
7.2 The Ministery of Social Affairs has simultaneously begun to prepare plans for systematic
training courses and qualifications for "middle" auxiliary technicians in hospitals. It has not consulted or involved the Ministery of Education, maintaining that this training of employees is a
matter for the Ministery responsible for the hospitals which use them. Although the plans are
not completed or approved, it seems that the courses may not fit the pattern of short cycle
higher education preferred by the Ministery of Education, since entry may be allowed at a lower
educational level and the duration of courses may be slightly shorter. The pattern of the courses at Alcoitão would not seem to be preferred for more general application.
7.3. There is undisguised antagonism between the two Government Departments over is issue,
with no effective dialogue at the working level. The focus of disagreement seems to be the level
of secondary education required at the commencement of training: This is not unimportant, but
it does not seem to me to be the first question to be tackled. " in Arquivo da SCML.
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LA HISTORIA DE LA MEDICINA: ASIGNATURA
IMPARTIDA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO A PARTIR DE
1956 – ORIGENES Y OBJETIVO
Martha Eugenia RODRÍGUEZ
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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Objetivo: Mostrar el origen de la asignatura “Historia de la Medicina”, que se imparte en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), establecida en
1956; analizar el contenido de la materia, el método de enseñanza y su evolución hasta llegar a
2010. Comentar que el propósito de la materia consiste en dar a conocer los diferentes sistemas médicos, la multiplicidad de culturas y en fomentar el humanismo médico, que tiende a
perderse en tanto que la tecnología avanza.
Cronología: El periodo que comprende el estudio es de 1956 a 2010; desde que se fundó la
asignatura de historia de la medicina hasta el momento actual.
Metodología: Para conocer la etapa en que surge la materia de historia de la medicina en el
plan de estudios y su marcha a través del tiempo, se procede a analizar fuentes primarias: los
documentos originales del Archivo Histórico de la Facultad de Medicina (UNAM); los diferentes
programas, libros de texto y las técnicas de enseñanza.
Resumen: La licenciatura de médico cirujano que se imparte en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México contempla en su plan de estudios la asignatura de
Historia de la Medicina. El presente estudio tiene como propósito mostrar los orígenes de esta
materia, la utilidad de la historia y particularmente de la historia de la medicina.
Haciendo un poco de historia, cabe mencionar que la Facultad de Medicina de la ciudad de México se fundó en 1578, siguiendo los programas académicos de las universidades españolas.
Posterior a la independencia de México (1821), se cerró la Universidad virreinal y en 1833 se
dio inicio a la enseñanza de la medicina moderna, apoyada en los planes de estudios franceses.
En 1854 los profesores de medicina compraron el edificio que había pertenecido al Tribunal de
la Inquisición y lo adaptaron para la Escuela Nacional de Medicina, cuya construcción se terminó
en 1736 en el actual centro histórico de la ciudad de México. En 1956 el doctor Francisco Fernández del Castillo (1899 - 1983) fundó el Departamento de Historia de la Medicina en el antiguo edificio de la Inquisición, por ello hoy en día los salones de clase ocupan los espacios que
se destinaron a las cárceles del Tribunal citado, por lo que resulta un edificio muy interesante,
que vale la pena recorrer. Poco más tarde, el 21 de abril de 1960 la Escuela Nacional de Medicina se transformó en Facultad de Medicina, al oficializarse el establecimiento de programas de
posgrado, maestrías y doctorados. A partir del año citado, 1956, se empezó a impartir la materia de historia de la medicina, con carácter de obligatoria para los estudiantes de medicina. Así,
de manera periódica se va optimizando el programa de la materia. Como apoyo a la asignatura,
en el mismo edificio colonial existen una biblioteca con obras mexicanas y extranjeras, antiguas
y modernas; un archivo, que en resumen contiene la historia de la enseñanza médica (desde el
siglo XVIII hasta el XX) y un museo de medicina mexicana, lo que permite complementar el
panorama histórico médico.
El objetivo de la materia de historia de la medicina consiste en proporcionar los conocimientos
básicos acerca de la evolución de la medicina a través del tiempo y el espacio, por ello se enseña la historia de la medicina universal y la mexicana; desde la antigüedad hasta el momento
actual. Se presenta el pensamiento mágico, el religioso y el científico, de manera que el estudiante tenga un panorama general del devenir histórico que le permita comprender porque hoy
en día las cosas son como son. La historia responde al interés de conocer nuestra situación presente.
Por citar unos ejemplos, dentro de la medicina universal nos interesa profundizar en la medicina
griega y el periodo hipocrático, la medicina en la antigua Roma, el surgimiento del cristianismo
y la medicina, la Edad Media y la aparición de las escuelas de medicina, el conocimiento del
cuerpo humano a través de las obras de Vesalio, durante el Renacimiento, etc.
La historia de la medicina mexicana también es muy interesante y atractiva. Se aborda desde la
época prehispánica hasta la actualidad. De esa primera época, en la que las causas de la enfermedad eran mágicas o religiosas, llegan hasta nuestros días las plantas medicinales, que
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trascendieron fronteras y fueron valoradas también en Europa, ya que llegaron al viejo continente desde el siglo XVI. En México, esa cultura prehispánica persistente de alguna manera hoy
en día, en el marco de la medicina popular. La asignatura de historia de la medicina profundiza
en las obras que difundieron la materia médica antigua; el conocimiento, clasificación y utilización de medicamentos vegetales autóctonos, que se conocen a través de las obras de Francisco
Hernández, protomédico de Felipe II y quien fue enviado a tierras americanas porque se sabía
que aquí había “más plantas y yerbas y otras semillas medicinales que en otra parte”. Desde
luego, se estudian otras fuentes más que tratan sobre el tema, entre ellas el Códice de la Cruz
Badiano elaborado en el mismo siglo XVI para enviarlo como regalo al rey de España y que al
día de hoy resulta de excelente utilidad para conocer el respaldo farmacéutico con que contamos. En fin, este es solo un ejemplo de los temas que se estudian en la asignatura de historia
de la medicina.
Como profesores, nos interesa subrayar que más allá de los datos históricos, hay una sucesión
de paradigmas que han regido la historia del saber; en nuestro caso, del saber médico, que en
conjunto, muestran el dinamismo de la realidad histórica. La asignatura impartida también enfatiza que para entender la enfermedad hay que tomar en cuenta el contexto, las características
de la sociedad en que se da, ya que cada época tiene sus propios males. La materia permite
que el estudiante reflexione sobre el gran papel que la enfermedad desempeña en nuestra cultura, que muchas veces cambia el destino. La asignatura que nos ocupa también marca muy
bien el enfoque de la medicina, que de dar gran importancia a la curación de la enfermedad, a
partir del siglo XVIII se orienta más al cuidado y promoción de la salud.
El plan de estudios no se limita a estudiar el pasado histórico, sino que se extiende en contenidos de carácter analítico y crítico que permiten comprender el porqué de la situación presente
del conocimiento y de la práctica médica.
Los aspectos éticos también son cubiertos en la asignatura en cuestión, dando más espacio al
momento actual. La materia intenta ayudar en la toma de decisiones éticas, conciliando principios médicos de todos los tiempos. Se trata de recuperar los valores humanos propios del médico y del paciente. En suma, la asignatura de historia de la medicina tiene como objetivo
recuperar y reafirmar el humanismo en el personal de salud.
Conclusiones: Al presentar el origen y desarrollo de la asignatura de historia de la medicina que
se imparte en un semestre en la Facultad de Medicina de la UNAM, pretendo mostrar que el
programa académico contempla el aspecto histórico, ya que el pasado forma parte de la esencia actual. Es muy importante que el médico conozca el origen de sus actuales prácticas y conocimientos. Por otra parte, la asignatura hace énfasis en el humanismo médico y en la
conducta ética que debe regir a todo profesional de la salud, por lo que el cubrir el aspecto histórico y el ético, justifican bien la utilidad de la materia y el interés por presentarla en este Congreso.
Bibliografía
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A EDUCAÇÃO NO PERÍODO COLONIZATÓRIO
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Os contornos da Pesquisa
Esta pesquisa tem como objeto de estudo a cultura escolar produzida pela Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, localizada na cidade de Sinop, estado de Mato Grosso. Eleita como
objeto de estudo por ser a primeira escola instituída nesta localidade durante o processo de
colonização do estado de Mato Grosso, representa o início da implantação de um sistema educacional em um descampado da floresta amazônica, e que, portanto, mais que cumprir com
suas funções educacionais, esta escola e a educação de forma geral representava naquele contexto histórico um instrumento fundamental para a construção de uma cidade.
Tomou-se, como ponto de referência nesta investigação, o início da década de 1970,
estendendo-se até o final desta mesma década, especificamente entre os anos de 1973 a 1979.
A escolha e a delimitação dos anos de 1973 a 1979 devem-se ao fato de que a educação assim
como a cidade de Sinop foram instituídas no ano de 1973, e ao final desta década, em 1979,
ocorreria a municipalização da cidade, até então pertencente ao município de Chapada dos
Guimarães- MT, havendo assim, neste último ano citado mudanças significativas no cenário
político-social da cidade, o que daria início à um processo de transformações, as quais modificariam as características do período inicial da colonização.
Desta forma, dentre os objetivos desta pesquisa, destaca-se a necessidade de discutir
como fora organizado o sistema educacional desta primeira Instituição Escolar durante o período delimitado e o que deveria ser ensinado, discutir sobre os valores, as normas, os juízos estabelecidos como necessários a inculcar no processo de escolarização, como também inferir
sobre os costumes, as práticas, as tradições culturais julgadas importantes a serem mantidas e
repassadas pela escola. Além disto, buscou-se investigar e discutir sobre as experiências da
escolarização, pelas quais os alunos da época vivenciaram.
Para a construção do objeto e desenvolvimento da pesquisa nos voltamos aos documentos oficiais, cadernos e trabalhos de alunos, documentação escolar, diários de classe, planejamento de aulas, e fotografias, adquiridas não apenas no espaço escolar, mas também em
acervos particulares e públicos. Também, partimos da premissa de que como constata De Certeau (1982) não se pode falar de uma verdade absoluta, mas de perspectivas subjugadas aos
limites das pesquisas históricas e influenciadas pelo presente do historiador, Assim, "a historiografia mexe constantemente com a história que estuda e com o lugar onde se elabora" (DE
CERTEAU, 1982, p. 126).
Buscamos assim, investigar a construção da memória histórica, da cultura produzida
nesta instituição escolar através das práticas educacionais e curriculares, da organização do
tempo e do espaço escolar, do trabalho educacional dirigido pela Igreja Católica, das festividades e rituais cívicos, dentre outras práticas escolares realizadas durante o período investigado.
Ainda, na perspectiva da História Oral, entrevistas foram realizadas com professores,
alunos e pais de alunos da época em estudo, a fim de conhecer informações não disponíveis
nos documentos, ou ainda para confirmar outras. Acreditamos que a metodologia da História
Oral, a partir dos depoimentos de sujeitos que vivenciaram tal experiência no contexto histórico
analisado, certamente enriqueceram a pesquisa à medida que possibilitaram uma melhor compreensão do objeto de estudo. Neste sentido, a narrativa histórica não teve a pretensão de
simplesmente transmitir um fato, pois, “(...) nela ficam impressas as marcas do narrador como
os vestígios das mãos do oleiro no vaso de argila” (BENJAMIN, 1987, p.211).
Esta comunicação é parte integrante a pesquisa de Mestrado desenvolvida na Universidade Federal de Mato Grosso, na Linha de Pesquisa em Cultura, Memória e Teorias em Educação, junto ao Grupo de Estudos em História da Educação e Memórias.
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1. Em busca da Terra Prometida: Breves considerações sobre o processo de colonização de Sinop- MT

Na Estrada Do Sonho
(...)
Embarquei num carrossel
Um valente menestrel
Misto de poeta e desbravador
Em busca de um paraíso
Onde não fosse preciso
Matar ou morrer para sobreviver
(...)
Com amor e com carinho
Eu sei que ia prum cantinho
Mais lindo do mundo onde Deus ficou
Onde o céu é mais azul
Onde a natureza canta
E a paz cantea sobre aquele chão
(...)
Ah, eu sonhei
Naquele lugar eu era um rei...
(Almir Sater) 1
Escolhemos iniciar esta comunicação com trechos da canção ‘Na Estrada do Sonho’, do
cantor e compositor brasileiro Almir Sater, pelo fato da mesma, expressar sucintamente a ‘missão’ colonizadora de Sinop, instaurada na década de 1970, cujos sujeitos desta ‘empreitada’ –
os migrantes mistos de poetas e desbravadores, em busca da ‘Terra Prometida’, daquilo que
seria a nova ‘Canaã’, repletos de sonhos, vestidos de valentes menestréis se lançaram, por uma
estrada até então ‘desconhecida’, em meio aos perigos da floresta, levando consigo o mesmo
desejo, carregando a mesma bandeira de esperança: pela busca de um paraíso.
Afinal, era isto que lhes fora prometido naquele contexto histórico, pelos discursos ufanistas promovidos pelo Governo e pelas propagandas das Colonizadoras privadas na tentativa
de atrair migrantes para ocupar a região amazônica ainda pouco habitada: O mito da Terra
Prometida, que tudo que se plantasse, se colheria.
Entretanto, mal sabiam estas pessoas, que as promessas eram ilusórias, que o solo até
então sem os investimentos necessários não produziria nada, não imaginavam que aquelas extensas terras amazônicas estavam à espera do suor dos seus trabalhos, da sua mão-de-obra
que ajudaria ‘enriquecer’ uma minoria. Eram estas pessoas, estes homens comuns, cuja ‘a esperança vinha na frente’2, que precisariam não apenas recomeçar suas vidas, mas sobretudo
construir uma cidade, uma de tantas outras, que juntas trariam o progresso, a ‘civilização’ para
àquela região, e, consequentemente, expandiriam à economia nacional.
Para um melhor entendimento do que levou milhares de pessoas a se deslocar de sua
terra natal, faz-se necessário compreendermos alguns pontos que marcaram a década de 1970.
Trata-se de uma década que coincide com o momento político autoritário que o país se encontrava, sob o domínio do Governo Militar, o qual efetivava com maior precisão a Campanha iniciada na década de 1940 por Getúlio Vargas, a chamada Marcha para Oeste3.
O Governo militar, a partir de uma política de integração nacional, intencionalizava expandir as fronteiras agrícolas do país, porém, sob um discurso legitimador que alegava para a
necessidade de povoar os ‘espaços vazios’ do território brasileiro sob o lema de “integrar para
não entregar4,” investindo desta forma em políticas públicas e programas que favorecessem e
estimulassem tal integração, uma vez que o êxito deste projeto não apenas resolveria a ques-
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tão de povoar esta região, mas principalmente atenderia às estratégias do regime de expansão
industrial e crescimento econômico do país.
Além disso, o projeto de integração nacional se consolidava como uma tentativa de resolver os conflitos existentes no sul do país, onde as pequenas propriedades rurais não conseguiam mais sustentar-se diante da ocupação dos grandes latifúndios que se instalavam
principalmente no estado do Paraná.
Todavia, as extensas terras da Amazônia, deveriam de acordo com o discurso oficial vigente, assim como as políticas públicas implantadas para tal, atender os pequenos agricultores
do Sul, excedentes populacionais daquela região. Porém, o INCRA5, responsável pela reforma
agrária no Brasil, ‘abandonou’ a ideia inicial do projeto da ocupação das terras pelos pequenos
proprietários, concedendo grandes proporções de terra a grandes empresas nacionais e internacionais, que passaram a investir na região em projetos colonizadores, industriais, agropecuários e de mineração. Como explica Picoli (2005, p. 52):

O projeto de colonização da última fronteira brasileira elaborado pela
ditadura militar, não teve como objetivo assistir o caboclo da região,
os problemas da seca do Nordeste, os problemas sociais do Sul do País, muito menos beneficiar a grande maioria da população brasileira
(...). Este projeto foi elaborado para beneficiar as grandes empresas
nacionais e internacionais. Nasceu com a finalidade de colocar os produtos da Amazônia no mercado mundial e, por intermédio dos militares internacionalizar a região com a expansão de grandes
conglomerados capitalistas.

Desta forma, no contexto desta política de integração, empresas privadas foram incentivadas pelo Estado Federal a efetivar o plano de ocupação territorial em questão. É, nesse cenário que nos deparamos com a colonizadora Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná
(SINOP), de propriedade de Ênio Pipino e João Pedro Moreira de Carvalho. Empresários estes,
experientes em colonizações no noroeste do Paraná, que vislumbrados com a possibilidade de
adquirir grandes proporções de terras em solo mato-grossense, obtiveram uma extensa área,
denominada posteriormente de Gleba Celeste6, onde seria então, iniciado um novo projeto de
colonização. E, Sinop, que recebeu este nome em homenagem à empresa colonizada, era uma
das cidades que faziam parte do projeto colonizador da chamada Gleba Celeste.
A fonte iconográfica a seguir, nos mostra os trabalhos iniciais de abertura da cidade, e
com ela a derrubada de matas, a destruição das florestas, os muitos povos indígenas que deixaram de existir, que não foram levados em consideração e que não fazem parte da História
Oficial – o progresso acima de tudo! E, o triunfo da ‘conquista’ destas terras, o crescimento acelerado de um progresso avassalador, é a História que se é contada, ensinada em nossas escolas, e mantidas de geração à geração, muito semelhante à associação possível de ser feita, se
compararmos à História Oficial da Colonização do Brasil desde a sua ‘descoberta’.
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Abertura de Sinop. 1972
Fonte: Colonizadora Sinop. 2011

De acordo com Souza (2006, p. 22), o êxito deste processo de colonização na década
de 70 na região norte de Mato Grosso, deu-se entre outras estratégias, principalmente a partir
dos discursos ufanistas discutidos anteriormente, promovidos principalmente nos estados do Sul
do país.
Contudo, estes discursos que propagavam a colonização como prova de brasilidade, de
servir à Pátria, com otimismo, fé e trabalho, na conquista de um Brasil ainda pouco habitado,
fora o que sustentava as milhares de pessoas a seguir em frente, a suportar uma nova experiência de vida, mesmo que para isto tivessem de enfrentar situações de miséria, doenças como
malária e outras, além da falta de assistência básica para sobrevivência.
Estas pessoas tinham em comum juntamente com a ‘missão desbravadora’ que o Estado fizera recair sobre seus ombros, também o desejo, o sonho de um futuro melhor, para eles
e para seus filhos. Esta ‘nova terra’- a ‘Terra Prometida’ dar-lhes-ia muitas colheitas fartas, poderiam finalmente deixar de serem apenas pequenos proprietários, ou simples colonos, como
eram no Sul do país, para então, naquele lugar, serem reis! Afinal, as terras eram extensas,
prometidas como excelentes para o plantio de todas as culturas, e, nas ilusões alimentadas tratava-se do mais lindo mundo onde Deus ficou, onde o céu seria mais azul, onde a natureza

cantava e a paz canteava sobre aquele chão.
Sonhos, ilusões, decepções marcaram a trajetória daquelas pessoas. O projeto colonizador do Estado e da colonizadora privada tivera êxito não apenas com a cidade de Sinop, mas
com tantas outras cidades frutos do mesmo processo, o qual a História Oficial, a história dos
vencedores, como diria Benjamin (1987), conta como história de triunfo, progresso, coragem e
amor à Pátria. Enquanto, a dos colonos, migrante-trabalhadores, suas histórias são omitidas. As
marcas de um passado, dos heróis sem nomes7 não são lembrados, meramente de forma nostálgica, de um passado ‘romantizado’ onde as recordações dos tempos difíceis são apagadas
pela imagem do presente, do progresso. Histórias de adversidades, de muito trabalho e muita
dor não são contadas pela História vista de cima, o que se é constantemente recordado é que
por sorte estes migrantes vieram para Sinop – terra livre de geada, lugar ideal, onde, como diria o compositor escolhido deste início, não era preciso matar ou morrer para sobreviver.
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2. História, Memórias da Escola: “A escola era tudo!” 8

Tudo começou naquela salinha de chão batido, de
madeira, quatro paredes, janela e porta e mais
nada, sem livros, sem materiais, com tantas dificuldades (...) não tinha nada!
(Depoimento Guerra, 2012)
A epígrafe deste início são palavras retiradas do depoimento da primeira professora de Sinop, que com saudosismo relembra os tempos difíceis dos primeiros tempos da educação na
cidade que se formava. A escola fora prometida juntamente com a ‘terra boa’ mas, assim como
esta, também fazia parte das propagandas ilusórias feitas para atrair os migrantes sulistas para
‘ocupar’ a nova fronteira agrícola do país.
Cientes de que os migrantes sulistas tinham na educação um referencial, “que a escola fazia parte da sua cultura, que “mandar” os filhos para a escola era uma obrigação da família, e,
portanto, caberia aos pais fazê-lo” (PERIPOLLI, 2002, p. 121) os colonizadores prometiam a
escola, a continuidade dos estudos em meio àquela imensa floresta, “em uma escola igualzinha
àquela que eles tinham no Sul” (PISSINATI, depoimento em 25/01/2012).
Assim, a escola representava o principal meio o qual, ofereceria a concretização de um
futuro melhor aos filhos daqueles migrantes que se aventuraram a colonizar este território na
ilusão da conquista de terras, os quais idealizavam uma vida mais promissora, diferente daquela que viviam em seus estados de origem. Além disso, a escola naquele momento se constituía
como instrumento de fixação dos migrantes naquele solo. Assim, a colonizadora utilizava-se de
propagandas que enfatizassem a conquista não somente da terra aos pais, mas também da
escola aos filhos. Nas palavras da ex-professora Anísia Mendes Gobbo9, “mesmo os pais vindo
para aquele fim de mundo, (...) eles queriam ver seus filhos estudando (...) a educação era o
futuro”.
Contudo, mais uma vez as ‘promessas eram muitas’, mas a realidade encontrada era
outra. Os migrantes ao chegar na ‘cidade’, tudo estava em construção, era um período onde se
configurava um verdadeiro ‘campo de obras’ – tudo estava por se fazer, inclusive a escola. A
escola mais próxima se localizava na cidade de Vera, distante 80 quilômetros de Sinop, cuja
única estrada de acesso não era pavimentada, ficando intransitável no período chuvoso, ou seja, não havia escola para atender os alunos que chegavam naquele momento inicial de migração.
Foi então, que fugindo das teias da conformidade, os migrantes se organizaram para
‘fazer a escola’ e reinventar aos seus modos o início de um ‘sistema educacional’ em meio àquele campo aberto na floresta amazônica, ainda pouco habitado.
Organizados, os migrantes recorreram à colonizadora, a qual lhes ofereceu os materiais
para a construção de uma sala de aula. De acordo com os depoimentos analisados, a Colonizadora propõem uma troca – forneceriam a madeira, Eternit e outros materiais enquanto aos
pais-migrantes caberia a mão de obra.
Não houve outra opção, se não havia escola, era preciso construir uma, uma vez que
sem a escola, àquelas pessoas não ficariam naquele local. Assim, em regime de mutirão, os
pais-migrantes:

juntaram-se em uma turma de homens, (...) uma turma de gente, e
ali construíram a escola, poucos dias e a escola estava de pé, só que
não tinha cimento para fazer o piso, então ficou na terra mesmo, piso
de chão batido como alguns falam, se molhava - virava barro, aquele
barro branco, grudento; se deixava seco - era aquela poeira. (...) E,
foi assim que tudo começou: naquela salinha de chão batido, de ma-
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deira, quatro paredes, janela e porta e mais nada, sem livros, sem
materiais, com tantas dificuldades (...) não tinha nada!10.
Com a escola ‘erguida’, em 1973 a primeira sala de aula, era chamada informalmente
por alguns migrantes de Grupo Escolar Sinop, e, por outros de Escola Sinop, entretanto, desde
seu início se constituía como uma extensão da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na cidade de Vera, próxima à Sinop.
Faz-se necessário ainda mencionar, que naquele primeiro momento, não haviam profissionais com formação específica para a docência, o que conseqüentemente partiria outra vez
dos migrantes a decisão dos caminhos da escola, escolhendo entre si, os mais “instruídos” para
exercer a função docente, até que irmãs católicas de uma congregação alemã fossem trazidas
do Paraná pela empresa Colonizadora, as quais já direcionavam os trabalhos educacionais na
cidade de Vera, para coordenar também todo trabalho educacional de Sinop.
Todavia, mesmo diante de uma história marcada por tantas deficiências, tantas dificuldades, diante da pobreza de sua estrutura física, de seus materiais, trata-se de uma escola ‘especial’ para a sociedade da época – “A escola, era tudo, era um lugar especial.11” Nos referimos
ao termo ‘especial’, a partir das narrativas as quais se teve contato, onde foi possível perceber
nas falas de ex-professores, de ex-alunos, recordações de uma escola, cuja história continua
presente na memória daqueles que vivenciaram - uma história singular, construída em coletivo,
a partir das relações entre aqueles sujeitos, a partir de trocas, encontros, a partir da criação
conjunta frente ao desejo de se ter uma escola.
Contudo, há que se referenciar neste item, o descaso para com a educação por parte
do estado e do Governo Federal durante o processo inicial de colonização no nortematogrossense. Percebeu-se durante esta investigação que para que o processo de ocupação
da ‘nova’ fronteira agrícola se consolidasse o Estado Federal não poupou políticas públicas que
viabilizasse a infraestrutura necessária, além da oferta dos incentivos fiscais e políticas de créditos que favoreciam a elite nacional e internacional a investir naquela região do país. Entretanto,
a educação não recebeu igual importância.
No entanto, com o crescimento acelerado da cidade, não era mais possível atender os
alunos que chegavam todos os dias naquela pequena sala de aula construída pelos migrantes,
assim, novas salas de aula foram construídas pela colonizadora para atender a nova demanda.
Porém, somente no final do ano de 1976, a Escola Sinop, ou o Grupo Escolar Sinop, como os
migrantes preferiam chamar deixou de pertencer à escola Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro
para tornar-se oficialmente Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino através do decreto nº
767/76 de outubro de 1976, contudo, ainda sob a coordenação e direcionamento das irmãs
católicas.

Escola construída pela Colonizadora Sinop- Extensão da Escola N. Sra. Do Perpétuo Socorro de Vera- MT, 1974
Fonte: Patrimônio Histórico de Sinop, 2011
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Diante disto, nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que a educação no período
colonizatório de Sinop assumia um caráter religioso, uma educação fundamentada pelos princípios cristãos da Igreja Católica e, que além do caráter religioso, a escola não deixava de estar a
serviço do Estado, atendendo à predominância de um ensino técnico voltado para o trabalho e
para manter o civismo, a ordem, características da década de 70 impostas pelo Regime Militar.
Além de que a escola atendia também aos interesses da Colonizadora privada, o que caracterizava desta forma, um trabalho conjunto e determinante na educação desenvolvido pela Igreja,
pelo Estado e pela empresa Colonizadora.
3. Práticas e ações produzidas pela Escola: “Se foi ensinado você tinha de
aprender!12”

Nós não fomos educados para expor nossas ideias,
ao contrário, nós fomos ensinados na época a ficar
calados!
(Depoimento Ponce, 2012)
As palavras da ex-aluna denunciam o cotidiano da educação no período investigado,
onde predominava o silêncio, a obediência, o medo, o civismo, a ordem.
Desta forma, para a análise deste cotidiano, expressado nas palavras da ex-aluna, nos
voltamos para a análise das práticas produzidas na e pela escola, direcionando nosso olhar para
as entrevistas realizadas com ex-professores e alunos, para as fontes encontradas como documentos oficiais, cadernos e trabalhos de alunos, cadernos de planejamento de professores, documentação escolar, diários de classe, e fotografias, adquiridas não apenas no espaço escolar,
mas também em arquivos públicos e acervos particulares.
Constatamos que por ser a década de 70 marcada por um período de expansão da Ditadura Militar e pelas as Reformas Educacionais do Ensino Primário e Secundário, a educação
tinha por principal objetivo formar ‘cidadãos’ aos moldes do governo vigente e trabalhadores
qualificados, uma vez que o ensino estava totalmente voltado para o tecnicismo.
É possível perceber logo no objetivo geral do ensino de 1º e 2º graus da Lei 5692/71,
que o que fundamentava a educação à nível nacional naquele momento histórico, assim como
na escola investigada era:

Art. 1º - (...) proporcionar ao educando a função necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto–
realização, qualificação para o trabalho e preparo consciente da cidadania.
Com isto, tratava-se de um ensino repetitivo, instrumental e técnico. Nas séries iniciais
da 1ª a 4ª série do 1º grau por exemplo, foi possível perceber que os conteúdos trabalhados
eram compostos principalmente por ‘leituras silenciosas’, cópias, ditados, tabuadas, as chamadas contas matemáticas de ‘arme e efetue’, entre outros exercícios mecânicos onde o aluno
escrevia inúmeras vezes letras, sílabas, palavras ou números. Como recorda uma ex-aluna:

Tinha muito ditado e cópia, se resumia muito em quadro e caderno
então era copiar, copiar! Lembro nos ditados que se a gente errava
alguma palavra, tinha de escrever ela inúmeras vezes, e, se durante a
reescrita você errasse de novo, você escreveria tudo de novo muitas
vezes. (...) Também tinha que saber a tabuada ‘salteada’ , era um sofrimento, eu tremia! Você não sabia se você tremia por que estava
com medo ou se era porque não sabia mesmo.13
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Verificamos que o trabalho na escola regido pelas irmãs católicas de acordo com os depoimentos obtidos, era muito rigoroso em concordância com a metodologia tradicional, de cunho moralista, patriótico e técnico. As irmãs exigiam uma extrema disciplina, desde a entrada
para a sala, quando os alunos se organizavam em filas, tomavam distância, ficavam em posição
de sentido para então rezar, hastear a bandeira nacional e cantar os hinos, até a saída da escola. Durante a aula, que acontecia de forma muito tradicional, o silêncio tomava conta da escola:
“ninguém desobedecia, ninguém falava nada, era um silêncio total, a gente ouvia só o barulho
dos sapos na época da chuva, porque as crianças era todas quietinhas” 14
A organização do espaço nas salas de aula, como ensino de caráter tradicional era também em filas, “as filas deviam ser muito retas, (...) sempre eram organizadas por ordem de
tamanho: do menor para o maior, aí ficavam sempre aquelas filas do mesmo tamanho, organizadas, arrumadinhas, (...) não podia ficar virando para trás para ficar conversando ou olhando
p/ os lados. Era ali: a lousa e muito silencio! Era um comportamento total!” 15
Tanto pela falta de materiais, quanto pela metodologia tradicional que se consolidava
em sala de aula, percebemos a partir das fontes analisadas e dos depoimentos colhidos, que os
alunos eram obedientes, servis, mesmo porque a sociedade se comportava desta forma e isto
refletia diretamente para o contexto escolar. Contudo, a ensino deixava muito a desejar, e,
consequentemente a aprendizagem se constituía de forma pouco efetiva:

Não tinham nada de concreto, nada que facilitasse a aprendizagem.
Em matemática, desenhava-se bolinha, pauzinho na folha para dividir,
mas na cabeça de uma criança era difícil fazer isto, era tudo muito
abstrato! Eu tinha de aprender tudo na decoreba mesmo. Eu olhava o
amigo que era bom em matemática fazer os exercícios, aí eu decorava todo o exercício na minha cabeça, então, quando eu tinha de ir para a lousa eu ficava torcendo para ser aquele exercício que eu havia
decorado, para colocar todos os números certinhos, no lugar certinho,
como eu havia decorado. Mas nem sabia o que aquilo significava!
(Depoimento Bérgamo, 2012)
Outra prática constatada nesta pesquisa é a questão dos castigos, que mesmo negado
nas entrevistas pelas professoras, nos depoimentos de ex-alunos eles aparecem, seja sob forma
física, quanto psicológica, chegando a casos extremos na expulsão do aluno, entretanto este
último era muito raro, primeiramente porque os alunos tinham muito medo dos professores,
das irmãs e dos pais, também pelo fato de que se deixassem de frequentar à escola não teriam
aonde ir: a escola era tudo, era local de encontro com os amigos, de poder conversar, brincar
mesmo que fosse alguns minutos no momento do recreio.
Contudo, entre aquilo que era ensinado e trabalhado na escola, previsto pelo currículo,
estavam também as práticas que sutilmente apareciam sobre forma de festividades, cultos religiosos e rituais cívico-patrióticos, caracterizando-se como um ‘currículo oculto’16 que se inseria
por meio de culto à bandeira, desfiles cívicos, canto do Hino Nacional, Oração pela Pátria, declamações de poesias relacionados à Pátria, além de comemorações aos heróis consagrados
pela História Oficial ou que simbolizavam os ‘verdadeiros’ patriotas da nação.
Como se tratava de uma década onde o Regime Militar instaurava conceitos que buscavam promover o civismo, o patriotismo, na tentativa de mobilizar o povo brasileiro, de fazer
com que o pensamento de ‘amor à Pátria’, de obediência, de ordem e progresso atenuasse as
imagens de torturas, de censura, de conflitos sociais, os rituais cívico-patrióticos assim como as
festividades aos heróis nacionais tornavam-se importantes para que fosse possível estabelecer
as formas e estratégias de poder, para que então, a ordem social fosse mantida. E, a escola,
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neste cenário, era local propício para se cultivar os valores determinados pela elite que governava o país.
De acordo com as análises de Souza (2008), o cultivo dos valores cívico-patrióticos foi
reforçado nas escolas públicas e privadas nos anos 70 em concordância com a ideologia do regime militar. “Práticas de hasteamento da bandeira e canto do Hino Nacional nas escolas foram
revalorizadas. Os desfiles cívicos foram enaltecidos e incentivados pelos poderes públicos de
grande visibilidade social” (SOUZA, 2008, p. 282).
Deste modo, é possível inferir que na Instituição estudada a educação era vista, como
um fator de transformação e de conformação social. Era necessário que a escola inculcasse
normas, princípios e valores nos alunos, a fim de discipliná-los, de forma a ajustá-los ao mundo
do trabalho e a adequá-los ao modelo de sociedade que se pretendia construir – visando a ordem e o progresso nacional.
O caráter tecnicista do ensino se misturava aos aspectos dos princípios religiosos, os
quais demonstravam a preocupação com a disciplina e a formação moral, bastante presente na
concepção de educação voltada para a formação cristã, cujo eixo norteador era “formar o cidadão via conhecimentos científicos e valores morais e cívicos, de sorte que todos fossem instrumentalizados e imbuídos de amor à Pátria” (SÁ, 2010, p. 224).
Com isto, as práticas cívico-patrióticas em voga na escola, “atendia assim, a múltiplos
propósitos: fosse a perpetuação da memória histórica nacional, a exibição das virtudes morais e
cívicas inscritas na obra formativa escolar, a ação educadora da escola para o conjunto da sociedade” (SOUZA, 2000, p. 116).
Contudo, as práticas mencionadas, a cultura produzida pela escola se voltam para o
que Julia (2001) define como um conjunto de normas que determinam conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos.
Um conjunto de normas, condutas, valores, que intencionalizavam não apenas transmitir conhecimentos, mas moldar o comportamento dos alunos educando-os, ensinando-os a ficar

calados!
4. Considerações Finais
É possível compreender com esta pesquisa que teve como perspectiva de estudo a cultura escolar, o quanto a escola se configura como um lugar de produção de uma cultura específica, em que freqüentemente criam-se estratégias modeladoras e táticas de subversão, além do
quanto as relações de poder se revelam no interior das instituições escolares, enquanto espaço
em que se determinam as relações sociais ao mesmo tempo em que se constitui como difusora
de saberes e conhecimento.
Assim, no contexto de uma história onde colonização e educação se entrecruzam, fazer
um inventário das práticas escolares, dos valores, condutas, normas que eram necessárias inculcar, dos conhecimentos necessários a ser ensinados pela escola se constituiu como um campo de trabalho interessante, pois permitiu-nos além de compreender o espaço escolar em
estudo, também discutir as tradições, os costumes trazidos pelos migrantes, que seriam então
mantidos e repassados pela escola, além de ter possibilitado uma discussão sobre a história
desta primeira instituição, a qual permitiu-nos também pensar escola e sociedade inteiramente
interligadas por um objetivo comum: a construção de uma cidade, sendo, portanto, a escola o
referencial que garantiria a permanência dos migrantes nestas terras, em meio aos perigos da
floresta, as doenças, as dificuldades de sobrevivência num local desconhecido, onde tudo era
preciso ser construído.
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Faz-se necessário mencionar o quanto é importante que se faça uma relação entre o
objeto de estudo com o contexto histórico que se definiu, levando-se em consideração as ações
dos homens nesse processo, assim como a história entendida como acontecimento e significada
pelos sujeitos.
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Música na Estrada do Sonho. Compositor: Almir Sater, Álbum: Terra dos Sonhos, Ano: 1994.
Cf. Oliveira (1983)
3
A Marcha para Oeste foi uma política do governo de Vargas, nascida em 1943 a qual incentiva as pessoas a migrar para a região central do Brasil, na perspectiva de ocupar os “espaços vazios do país, garantir
a segurança das fronteiras e gerar riquezas."
4
De acordo com Boni (2010, p. 9) “integrar” em tese, seria fixar o trabalhador em espaços considerados
“vazios”. A iniciativa pretendia povoar o interior e tornar estes espaços produtivos para impulsionar a
economia do mercado. Com isto, a expectativa era que o Brasil conquistasse maior autonomia econômica
e não dependesse totalmente do mercado externo. O slogan “integrar para não entregar” foi cunhado e
propagado durante o governo militar brasileiro, tendo à frente o Presidente Médici.
5
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
6
A Gleba Celeste correspondia a aproximadamente 645.000 hectares de terra, formada por mata fechada,
cujo projeto colonizador compreendia a construção das cidades de Sinop, Carmem, Vera e Cláudia.
7
Cf. De Certeau (1998)
8
Depoimento Braz, 2011.
9
Depoimento Gobbo, 2012 .
10
Depoimento Guerra, 2012
11
Depoimento Braz, 2011.
12
Depoimento Bérgamo, 2012.
13
Depoimento Bérgamo, 2012
14
Depoimento Bérgamo, 2012.
15
Depoimento Ponce, 2012.
16
De acordo com Costa (2009), em sua natureza oculta, o currículo aponta para o fato de que, tal aprendizagem casual, pode contribuir mais para a socialização, na formação de valores e atitudes do
aluno, que o currículo oficial da escola.
2
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O ensino técnico profissional sempre teve como objectivo primordial o fornecimento,
às economias locais e ao mercado de trabalho, de uma mão-de-obra especializada num nível
intermédio da estrutura de emprego. Até 1834 as várias «confrarias de ofício» ou corporações
de artes e ofícios superintenderam, através dos seus estatutos ou regulamentos, compostos por
um número específico de normas sobre a diferenciação inter-ofícios e o domínio da respectiva
arte em modos diferentes por mestres, oficiais e aprendizes, bem como sobre as diferentes e
necessárias provas de domínio da própria arte para progredir na respectiva corporação. Foi
através do ensino escolar, em especial do ensino escolar como prática das várias profissões
técnicas, que foi sendo ultrapassada a falta de mão de obra especializada de que o desenvolvimento económico tão necessitado estava, desde a extinção das corporações. As corporações
foram extintas em 1834 por Decreto de 7 de Maio (Rosa, 2010).
Quando, após o terramoto de 1755, que destruiu entre outras povoações grande
parte da cidade de Lisboa, o Marquês de Pombal intentou reconstruir a cidade, encontrou-se
perante a escassez de operários especializados, bem como de mestres-artesãos que os orientassem nessa difícil tarefa. Em face disso, sentiu urgente necessidade de chamar ao nosso país
vários mestres artesãos estrangeiros. Estes especialistas, além de coordenarem as diversas edificações e reconstruções, tiveram por missão ensinar os operários e oficiais nacionais. Foi este
ensino, grosso modo, o início do ensino técnico profissional no nosso país. A “Aula de Comércio”, criada por Alvará de 19 de Maio de 1759, terá sido, nesta linha, a primeira escola deste
ramo de ensino. Em 1836, foi criado o Conservatório de Artes e Ofícios, na cidade de Lisboa1.
Em 1852 nasceu a primeira instituição “moderna” destinada ao ensino técnico industrial na cidade de Lisboa - o Instituto Industrial de Lisboa. Em 1862 esta instituição foi reformada dando origem ao Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. O ensino comercial, instituído
através da referida Aula de Comércio, persistira até à reforma de Costa Cabral (Decreto de 20
de Setembro de 1844), pela qual aquela instituição foi incorporada no Liceu Nacional de Lisboa,
com o nome de Escola do Comércio, ou Secção Comercial. Este novo estabelecimento onde,
como o próprio nome indica, foi leccionado o ensino industrial e comercial, passou por várias
transformações. Foi com João Franco (1891) que o ensino neste estabelecimento passou a ser
exclusivamente médio, devido a uma fraca procura dos cursos elementares. Já os cursos de
índole superior foram abandonados por serem insuficientes2.
O ensino técnico profissional veio a ser leccionado nas escolas técnicas profissionais,
industriais ou comerciais, muitas delas ainda hoje existentes. A cidade de Lisboa foi uma das
primeiras a receber estas modernas escolas, com a criação de três delas através da reforma de
1884. Inicialmente foram denominadas escolas de desenho industrial e o ensino nelas ministrado era apenas teórico. A reforma de 1884 previa a criação de três escolas de Desenho Industrial na cidade de Lisboa - Gil Vicente, Afonso Domingues e Marquês de Pombal. Destas apenas as
duas primeiras iniciaram actividades nesse mesmo ano, tendo a última surgido apenas a 13 de
Julho de 1888 (Rosa, 2010).
Devido à crescente necessidade de mão-de-obra especializada, num nível intermédio
da estrutura de emprego, a qual não podia ser formada apenas através de aulas teóricas, foram
as escolas gradualmente equipadas com oficinas destinadas à instrução da parte prática das
diversas profissões. Após 1884, na sequência da criação daquelas primeiras escolas de desenho
industrial no país e na cidade de Lisboa, a crescente falta de mão-de-obra especializada fez
sentir a necessidade de se incorporar a formação prática nas diversas profissões técnicas, com
especial relevo para a aprendizagem da parte industrial. A Emídio Navarro (1886) se ficou a
dever a publicação dos diversos regulamentos provisórios das oficinas anexas aos estabelecimentos escolares anteriormente criados. Na cidade de Lisboa, foi a escola de Desenho Industrial de Gil Vicente (Portaria de 22 de Outubro de 1886), em Belém, a primeira a ser contemplada
com uma oficina industrial, dividida em três secções, compreendendo a primeira os trabalhos
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em pedra, (os trabalhos em pedra consistiam em desbastar, aparelhar, moldar, esbater, picar,
furar, escodar, burnir, etc., transportes dos moldes à vista para a pedra, pontear, esculpir, cinzelar, etc.); a segunda as obras em madeira, (os trabalhos em madeira eram constituídos por
serrar, aplainar, esquadrejar e suturar, modelar, furar, tornear, polir, etc.); a terceira, modelação em barro e formação em gesso (nesta secção os exercícios consistiam em modelar à vista,
ou de modelos de vulto, de estampa, ou de memória, objetos vegetais e animais, ornamentos,
peças de arquitetura, cabeça humana e seus detalhes, extremidades, tronco, meia estátua e
estátua inteira, etc., formação em gesso de objetos modelados em barro e reproduções). A
secção dos trabalhos em pedra era a principal, sendo as restantes consideradas auxiliares da
primeira. Esta escola, que tinha como eixo principal o ensino dos trabalhos em pedra, veio a ser
extinta em 1891. Somos levados a crer que apesar da sua extinção, a escola industrial de Gil
Vicente (tendo em conta as oficinas que lhe foram sendo anexadas) deixou um legado que veio
a ser, de certa forma, seguido pela escola industrial Príncipe Real3 que, por sua vez, terá dado
lugar à escola industrial Machado de Castro. A Escola Técnica Industrial Machado de Castro
aparece-nos referenciada pela primeira vez, em 1912 a 30/04 através da publicação no Diário
da Governo do “relatório da sindicância à secretaria da Escola Industrial Machado de Castro”,
mandado elaborar em Janeiro do referido ano4.
A Portaria de 22 de Outubro de 1886, que criou as oficinas da escola de desenho industrial de Gil Vicente, criou igualmente a Oficina de Lavores na Escola de Desenho Industrial
de Marquês de Pombal. Esta oficina estava dividida em duas secções, abrangendo a primeira
“as obras de agulha” e a segunda “trabalhos de pintura”. Da primeira faziam parte os trabalhos
de costura, corte de roupa branca e de cor, bordados de todos os tipos, rendas simples e aplicadas, vários pontos, etc.; a segunda incluía pintura a aguarela, a guache, a óleo, em papel,
pano, seda, cetim, veludo, etc., pintura cerâmica, leques e flores (Rosa, 2010). A 28 de Julho
de 1894 foram concedidos, à câmara de comércio de Lisboa os subsídios e encargos que pertenciam à extinta Associação Comercial de Lisboa para a criação de uma escola elementar de
comércio5. Esta escola passou a partir de 1897 a denominar-se escola elementar de comércio
de Lisboa6.
A Escola Primária Superior Rodrigues Sampaio, instalada no edifício da escola central
nº 6, iniciou as suas actividades em Outubro de 1883, tendo nesse ano funcionado de forma
provisória, apenas com algumas disciplinas. No ano seguinte foram inauguradas as oficinas,
estabelecido o horário de forma mais estruturada e a escola foi transferida para um outro edifício, alugado para o efeito, na Lapa. Por Decreto de 10 de Setembro de 1892, a escola primária
superior Rodrigues Sampaio passou a denominar-se Escola Técnica Preparatória Rodrigues
Sampaio. Esta escola ficou destinada a dar preparação geral elementar para o exercício do comércio e da indústria, e a habilitar para a matrícula nos institutos industriais e comerciais. Em
1914, à escola foram-lhe acrescentados a leccionação da XI disciplina, e ainda os trabalhos manuais elementares e os de caligrafia, estenografia e dactilografia7, vindo assim a assumir um
pendor mais vocacionado para o ensino do comércio.
A escola industrial Fonseca Benevides foi fundada em Lisboa no ano de 1914, com o
nome de Escola Professor Benevides, onde passaram a ser leccionadas as disciplinas: III desenho geral elementar: II desenho industrial, decorativo e modelação; língua portuguesa; IV
aritmética e geometria; V corografia e história pátria, geografia geral: VI princípios de física e
química, elementos de história natural e com uma oficina de cerâmica8. Como já referimos os
cursos superiores técnicos ministrados nos institutos médios “preparavam mal os seus alunos,
cuja falta de cultura geral”9 era considerável. A necessidade de dotar o país de bons engenheiros e de organizar novos cursos para determinados ramos da engenharia, não existentes à data, levou o governo a dividir o ensino técnico superior, leccionado no Instituto Industrial e
Comercial de Lisboa, em dois novos estabelecimentos de ensino, o Instituto Superior de Comér-
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cio e o Instituto Superior Técnico10. Em 1914, foi dado novo alento ao que ficou (secção secundária) do extinto Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, vindo a ser aprovada a organização
da então Escola de Construções, Industria e Comércio. Este estabelecimento ficava, assim, com
o ensino destinado a formar auxiliares de comércio, auxiliares de engenheiros e chefes de indústria11.
O número de escolas técnicas profissionais e comerciais, no município de Lisboa,
aumentou durante a I República. Quando da instauração do Estado Novo, existiam já 4 escolas
comerciais (Ferreira Borges, Rodrigues Sampaio, Veiga Beirão12 e Patrício Prazeres). Por seu
lado, as escolas técnicas industriais viram o seu número passar de 3 para 4 - (Marquês de
Pombal, Machado de Castro, Fonseca Benevides e Afonso Domingues), as quais cobriam a oferta em todo o município.

Figura 1 - Escolas Comerciais de Lisboa, (Guimarães, 1934)

Analisando o mapa da figura 1 podemos concluir que as escolas comerciais se encontravam demasiado perto do centro da cidade de Lisboa e muito próximas umas das outras.
Temos, por exemplo, o caso das escolas técnicas profissionais comerciais Ferreira Borges e Rodrigues Sampaio que se encontravam instaladas em dois bairros contíguos. Segundo Guimarães
(1934), inicialmente previa-se que uma das escolas comerciais (na época, a Escola Comercial
Patrício Prazeres) fosse deslocada para o bairro de Alcântara, sendo instalada a Escola Técnica
Profissional Comercial Ferreira Borges no Largo do Carmo. Não sendo possível levar a cabo esta
modificação, por não estar disponível o edifício no Carmo para ser acomodar esta escola como
fora previsto, foi superiormente autorizada a sua deslocação para o Bairro de Alcântara e da
Escola Patrício Prazeres para um dos bairros orientais da cidade. Estas escolas vieram a ocupar
edifícios por arrendamento, pois como sabemos a construção de instalações novas para estas e
outras escolas só foi levada a efeito nas décadas de 50 e de 60 (1950/1960) (Rosa, 2010). Analisando o mapa da figura 1, tomando por exemplo a Freguesia de Alcântara vemos que esta
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contribuía com 72 alunos para Escola Comercial Rodrigues Sampaio e 52 para a Escola Comercial Ferreira Borges. Já Belém contribuía com 18 alunos para a Ferreira Borges e 35 para a Rodrigues Sampaio, contribuindo ainda com dois alunos para Escola Comercial Veiga Beirão. Do
bairro da Ajuda 29 alunos frequentavam a Escola Comercial Rodrigues Sampaio, 15 frequentavam a Ferreira Borges enquanto 4 recebiam aulas na Veiga Beirão. Do exemplo destes 3 bairros
da cidade de Lisboa, podemos afirmar que 6 alunos fizeram deslocações bastantes prolongadas,
percorrendo mais de metade da cidade para poderem assistir às suas actividades lectivas.
O mesmo acontecia com as duas outras escolas técnicas profissionais comerciais. A
escola com uma maior população estudantil à data do estudo (Escola Comercial Veiga Beirão)
deveria vir a ocupar novas instalações sendo necessário afastar a outra escola do centro da
cidade para um dos bairros de S. Sebastião da Pedreira ou Campo Grande (Avenidas Novas). Se
analisarmos alguns dos bairros mais orientais da cidade começando pelo dos Olivais, mais distante do centro da cidade, podemos constatar que 17 alunos estudavam na Escola Comercial
Rodrigues Sampaio, 8 na Veiga Beirão, 3 na Patrício Prazeres e outros 3 na Ferreira Borges. O
bairro do Beato por seu lado contribuía com 22 alunos para a população escolar da Veiga Beirão, 1 para a Ferreira Borges, 7 para a Rodrigues Sampaio e 15 para a Patrício Prazeres. Por
estes exemplos vemos que todos os alunos eram obrigados a grandes deslocações para poderem assistir às aulas, havendo 28 alunos faziam uma deslocação por quase dois terços da cidade para puderem usufruir deste ramo de ensino.

Figura 2 - Escolas Industriais de Lisboa, (Guimarães, 1934)

No caso das escolas técnicas profissionais industrias, podemos constatar que a situação já era diferente. Embora quase todas necessitassem de ser equipadas com instalações adequadas e novas, apenas a Escola Industrial Machado de Castro se encontrava num edifício
recente, embora segundo Guimarães (1934) de construção infeliz. Segundo este relatório, tudo
dizia que a localização das escolas técnicas industriais Marquês de Pombal, Machado de Castro
e Afonso Domingues se devia manter para poderem servir a mesma laboriosa população dos
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bairros que à época servia. No caso da escola Fonseca Benevides o problema não era porém a
sua localização era mais o edifício onde estava instalada, já que não oferecia dúvidas sobre a
sua impraticabilidade. A escola tinha no seu curso de serralharia cerca de 400 alunos e os cursos femininos de modista de vestidos, de chapéus, costureira de roupa branca e lavores femininos, cerca de 280 alunas. O bairro de Santos-o-Velho e as vizinhanças davam uma população
segura à escola (Guimarães, 1934).
Ao analisarmos o mapa, concluímos que os alunos não enfrentavam grandes deslocações já que as instalações escolares estavam ou nas freguesias de residência ou nas suas
imediações. O problema ficaria definitivamente resolvido para a época se, se construísse uma
nova escola industrial que recebesse alunos dos bairros de S. Sebastião da Pedreira, Anjos e
Arroios (Estefânia).

Figura 3 - Escolas Industriais e Comerciais de Lisboa, (Guimarães, 1934)

O mapa da figura 3 dá-nos o somatório dos alunos por ramo de ensino (industrial ou
comercial) e por bairro/freguesia. Assim podemos constatar que os bairros que mais alunos têm
a frequentar o ensino técnico profissional eram o Santa Isabel (659), o de Alcântara (491), o do
Monte Pedral (400), o de S. Sebastião (353) e o dos Anjos (335). Analisando o número de alunos por ramo de ensino vemos que os bairros que maior número de alunos enviam para o ensino técnico profissional industrial em detrimento do comercial eram, por exemplo: Alcântara
(367), Santa Isabel (356), Monte Pedral (217), Ajuda (175), Belém (160), Beato (156), Penha
de França (123), Lapa (103) e Olivais (92). Pelo contrário os bairros de S. Sebastião (177),
Mercês (139), Santa Catarina (130), Camões (73), Socorro (67), Pena (66), S. José (66), Sé
(65), Marquês de Pombal (61), Escolas Gerais (55), Benfica (51), S. Mamede (49), Restauradores (45), S. Nicolau (44), S. Tiago (41), Castelo (37), para mencionarmos apenas alguns com
maior número de alunos. O bairro de Marquês de Pombal e o de S. Sebastião apenas tinham no
total apenas mais um aluno a frequentar o ensino técnico profissional comercial do que o industrial.
Podemos facilmente constatar que os bairros do centro da cidade onde estão localizadas as escolas técnicas profissionais comerciais, apresentam maior número de alunos neste
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ramo de ensino, não esquecendo, porém, que eram na época os bairros onde o comércio estava mais desenvolvido e concentrado. Por exemplo S. Tiago apenas tinha alunos no ramo comercial, mas não nos podemos esquecer que neste bairro se situava, no período em análise, a
Escola Técnica Profissional Comercial Patrício Prazeres. O ensino técnico profissional Industrial
tinha maior peso nos bairros mais periféricos quer a ocidente (Belém Ajuda, Alcântara, ...), quer
a oriente (Monte Pedral, Penha de França, Beato, Olivais, ...).

Conclusão
Durante a Monarquia Constitucional foi determinante, para a localização de escolas
de desenho industrial em certas localidades do país, que estas já possuíssem indústrias com
algum desenvolvimento reconhecido. A cidade de Lisboa, capital do País, foi por isso contemplada com a criação de três escolas de desenho industrial. Depois de 1897, ainda durante os
governos da Monarquia Constitucional e, posteriormente, com os governos da I República, as
escolas de desenho industrial foram recebendo oficinas, transformando-se em escolas do ensino técnico profissional industrial. Além da transformação referida, a I República dotou a cidade
de Lisboa com quatro escolas técnicas profissionais comerciais que se dedicavam ao ensino
dessa matéria.
Constitui-se, assim, na cidade de Lisboa, no final da I República aquilo que podemos
definir como um primeiro esboço de constituição de uma rede escolar do ensino técnico profissional, tomando por base o estudo feito pela Direcção Geral do Ensino Técnico e que foi publicado num número especial do Boletim Oficial de Ministério da Instrução Pública (1934) pelo seu
director Professor Oliveira Guimarães. O relatório foi elaborado tendo como base o ano de 1933
(Guimarães 1934), compilando vários dados estatísticos e apresentando vários mapas e plantas
de escolas.
As escolas técnicas profissionais industriais estavam instaladas relativamente perto
da população que serviam e estrategicamente posicionadas perante a cidade, sendo a oferta
deste ramo de ensino apenas deficitária nos bairros do eixo norte da cidade que servissem a
população dos bairros de S. Sebastião da Pedreira, Anjos e Arroios (Estefânia). No que diz respeito ao ensino comercial, a situação era um pouco mais complexa, as escolas estavam situadas no centro da cidade muito perto uma das outras, obrigando alguns dos seus alunos a
deslocações prolongadas. A localização das escolas técnicas profissionais comerciais teve que
ser repensada para que a oferta deste ramo de ensino não se cingisse apenas aos bairros onde
estavam instaladas ou aos que se encontravam nas suas imediações.
Os estabelecimentos deste ramo de ensino ainda não formavam uma rede escolar
coerente, lógica e eficaz porque, para além de não funcionarem em instalações condignas, as
escolas técnicas profissionais estavam distribuídas por edifícios por vezes sem condições para o
uso que lhes estava a ser dado à época. A oferta e localização dos estabelecimentos deste ramo de ensino, em especial as do ensino comercial, precisava de ser melhorada quer em termos
de localização, para não obrigar os alunos e demais utentes a deslocações prolongadas, quer
em termos de equipamento para os quais seriam necessárias novas instalações devidamente
equipadas.

Objectivos
Dar a conhecer a criação da rede do ensino técnico profissional, industrial e comercial, na cidade de Lisboa, existente à época (1864-1933) bem como a procedência geográfica dos
alunos pelas diferentes freguesias da cidade.

Âmbito Cronológico
Dos finais do século XIX até à implementação do Estado Novo.
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Metodologia Seguida
Escolhido o tema que terá, segundo Bogdan e Biklen (1994), de ser visto com um
toque de “paixão” tornou-se necessário encontrar uma metodologia correcta que nos conduzisse ao verdadeiro campo de investigação. Assim:
a) Procedemos a uma revisão da bibliografia, que nos conduziu ao enquadramento
do conceito de rede escolar.
b) Apresentamos um estudo acerca das escolas do ensino técnico profissional,
comercial e industrial, que está necessariamente ligado à pesquisa da documentação produzida pelos diversos Ministérios e Direcções Gerais – incluindo os
despachos (não publicados no Diário do Governo) e circulares emanadas das
várias Direcções Gerais e/ou Departamentos.
c) Foi igualmente objecto de investigação o espólio do Ministério da Educação; os
espólios das antigas Escolas Técnicas Industriais Marquês de Pombal e o espólio da Afonso Domingos, em Lisboa. Foram apreciadas as leis e Decretos-Lei
publicados no Diário do Governo, além de outro material bibliográfico e documental.
d) Conjuntamente com estas fontes primárias, outras foram investigadas, como foi
o caso das publicações das várias Escolas Técnicas, constituídas por jornais de
escola, publicações dos organismos oficiais, a exemplo da revista Escolas Técnicas. Boletim de acção educativa, da própria Direcção Geral. Sempre que necessário, recorremos a outras fontes provenientes de organismos não oficiais tais
como jornais e revistas não especializados.
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A Escola Comercial Veiga Beirão foi fundada em 1919 tendo funcionado num edifício situado na Costa do Castelo, foi transferida para o Largo do Carmo em 1941.
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APRESENTANDO O ESTUDO...
O estudo possui como objetivo apresentar os saberes e as práticas que permearam a
formação das normalistas, na Escola Normal Madre Teresa Michel (Criciúma – SC/Brasil), no
período de 1958 a 1973. Enquanto pesquisadora, sob os olhos do presente, “escavei” o passado
da primeira Escola Normal de 2º Ciclo desta cidade, tentando construir, num horizonte recente,
uma imagem do significado desse educandário para a sociedade da época, bem como à formação das normalistas que nele estudaram.
Para tanto, “revolvi” o “solo” do acervo escolar e da Casa da Cultura de Criciúma, “explorei” o banco de dados do Grupo de Pesquisa História e Memória da Educação – Grupehme –
e entrevistei também mulheres, normalistas e professoras, que frequentaram esse educandário
no período em que se dedicou a este tipo de formação (1958-1973), buscando encontrar memórias que contribuíram para o esclarecimento de questões como: a) Com que objetivo foi criado o Ginásio Madre Teresa Michel?; b) Qual a relação existente entre a proposição de
fundação da escola, a Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, e as expectativas da sociedade à época?; c) Qual a finalidade da criação do Curso Normal de segundo ciclo
na instituição?; d) Que valores e normas definiam as atividades escolares no cotidiano das normalistas em uma escola religiosa?; e) Qual o ideal de professor/a cultivado pela Escola Normal
confessional?; f) Qual a contribuição deste educandário, sobretudo do Curso Normal, para a
educação e o desenvolvimento socioeconômico e cultural do município?
Visando ainda identificar novas fontes e documentos que pudessem contribuir com a
problemática da pesquisa, investidas foram efetuadas no acervo e na biblioteca do Colégio Madre Teresa Michel, objetivando encontrar, principalmente, “grânulos” que auxiliassem na compreensão da cultura escolar predominante na época em questão. Como norte para as análises e
problematização das fontes, ancorei-me na teoria de Pierre Bourdieu, por meio da apreciação
de três categorias principais: “capital cultural”, “habitus” e “poder simbólico”. Categorias estas,
que receberam o aporte de autores/as como Julia, Vinão Frago, Nóvoa e Elias.

JUSTIFICANDO O TRABALHO
Mas, por que estudar a história de uma escola normal localizada no extremo sul de Santa Catarina (Brasil) e os saberes e práticas por ela produzidas e disseminadas?
Para Werle (2004), contar a história das instituições escolares nada mais significa que
uma tentativa de formular uma representação da instituição no que se refere a costumes e
comportamentos que foram incessantemente delineados e rearticulados por meio de seus indivíduos e grupos, diante de estímulos e pressões exteriores e, quanto ao seu grau de integração
e formas de funcionamento.
No seu percurso histórico, uma instituição educativa como totalidade a ser construída,
sistematicamente compõe sua própria identidade. Nessa composição, ela produz sua cultura
escolar, que vai desde a história do fazer escolar, práticas e condutas, até os conteúdos inseridos num contexto histórico que realiza os fins do ensino e produz pessoas (OLIVEIRA E GATTI
JR., 2002, p. 75).
Essa identidade, também denominada Cultura Escolar, pode ser entendida como um
“conjunto de ideias, princípios, critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do tempo em
instituições educativas” (VIÑAO FRAGO, 2000; p.100). Isso denota afirmar que a escola produz
em seu interior “modos de pensar e de atuar” que direcionam as práticas e condutas dos agentes envolvidos no processo educacional, “tanto nas aulas, quanto fora delas” (VIÑAO FRAGO,
1995, p. 68-69).
Cultura escolar esta que é responsável por transmitir um capital cultural acumulado historicamente, ao mesmo tempo que reproduzir valores e hábitos necessários à manutenção da
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ordem social, tendo em vista que, cabe à escola “desenvolver em todos os membros da sociedade, sem distinção, a aptidão para as práticas culturais que a sociedade considera como as
mais nobres” (BORDIEU, 2007a, p. 62).
Enquanto capital cultural entende-se “o conhecimento, as habilidades, as informações
etc., correspondente ao conjunto de qualificações intelectuais produzidas e transmitidas pela
família, e pelas instituições escolares” (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 39). Nesta direção, Bourdieu (2007,a p. 74) expõe que este tipo de capital pode existir sob as formas: estado incorporado, “sob a forma de disposições duráveis do indivíduo”, estado objetivado, como objeto de
apropriação material, apresentado “sob a forma de bens culturais”, tais como quadros, livros e
até mesmo por meio do patrimônio edificado das instituições escolares e, por fim, em estado
institucionalizado, que legitima a incorporação do capital cultural por meio de sua objetivação,
como é o caso dos diplomas escolares.
Por conseguinte, a função principal da escola encontra-se em desenvolver meios para
que o capital cultural consiga ser ensinável, possibilitando sua incorporação pelo sujeito. Ela
deve ser capaz de transformar o capital cultural em um “ser que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da pessoa” (BOURDIEU, 2007a, p. 74-75).
Sobretudo, a escola passa a ser responsável por instituir um habitus, ou seja, um jeito
de ser socialmente determinado, “um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas
predispostas a atuar como estruturas estruturantes”, resultante de uma realidade objetivamente interiorizada e que irão orientar as escolhas e prática de cada agente em sua trajetória social
(BOURDIEU, 1994, p. 60-61).
Assim, tal como a compreensão dos esquemas que organizam o pensamento de uma
época é possibilitada somente por sua referência ao sistema, o estudo da instituição em questão permitiu que fossem compreendidas as expectativas depositadas pela sociedade criciumense, nos agentes a serem formados/as pela Escola Normal Madre Teresa Michel (BOURDIEU,
2007b). Principalmente, no que tange as alunas que ingressaram no Curso Normal, tendo em
vista que elas se tornariam o corpo docente gabaritado e responsável por transmitir “aos pequeninos com amor e carinho” tudo aquilo que aprenderam “nas carteiras da Escola Normal”1.

DESCREVENDO OS ACHADOS...
ESCOLA NORMAL MADRE TERESA MICHEL: CONTEXTO DE IMPLANTAÇÃO
Aos 29 dias do mês de outubro de 1957, o Diário Oficial do Estado publica o Decreto de
nº. 499, criando, na cidade de Criciúma, a Escola Normal Madre Teresa Michel.
Como requisitos básicos para o ingresso na Escola Normal, segundo comunicado emitido pela Prefeitura Municipal, no jornal da cidade, em 4 de novembro do mesmo ano, cuja manchete intitulou-se “Criada a Escola Normal MTM”. Como exigência, as alunas deveriam possuir
até a 4ª série ou curso Normal Regional, completo (NOTÍCIAS DA..., 1957).
Para a realização das matrículas, o jornal Tribuna Criciumense de 29 de janeiro de 1958
divulga o edital de Efetivação dos Exames Admissionais para o Curso Ginasial e a primeira turma do Curso Normal. Como documentos necessários, o registro cita a certidão de nascimento,
atestado médico, de vacina, certificado de conclusão do curso primário e certidão de batismo,
ressaltando a necessidade de três fotos em formato 3x4 e o uniforme diário completo para o
primeiro dia de aula. Os exames seriam realizados, nos dias 20, 21, 22, 24 e 25 de fevereiro,
com início das aulas previsto para o dia 3 de março (GINÁSIO E ESCOLA..., 1958, p. 4).
A relação completa dos documentos solicitados pôde ser encontrada no artigo 30 do
Regimento Interno2 da instituição, anexo ao Relatório de Verificação para Funcionamento Condicional (1955, p. 11), sendo: certidão de registro civil; atestado médico que comprove não ser
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portadora de defeito físico; nem moléstia infectocontagiosa; atestado de vacina fornecido pelo
Serviço Público; certidão de batismo, sempre que for candidata católica.
Por meio das entrevistas realizadas, foi possível constatar que, apesar de ser uma instituição confessional católica e da exigência do certificado de batismo no ato da matrícula, não
eram apenas moças católicas que frequentavam a Escola Normal, sendo autorizada a frequência de moças de outros credos.
Tratando-se da falta de escolas e da necessidade de aplicação do exame seletivo, tendo
em vista que era o primeiro colégio a oferecer um Curso Ginasial secundário, dona Maria dos
Santos Lima destaca:
Não tinha nada. O curso mais alto que tinha era o do Lapagesse. Então, como eu já era professora, eu me obriguei a fazer. Esse curso foi
como que um pré-vestibular, um vestibular, porque, quando as irmãs
vieram e fundaram o Colégio Michel, elas só queriam uma turma, com
35 alunos, e interessados assim em Criciúma eram muitas, acho que
umas 80 alunas mais ou menos. Então elas tiveram que selecionar,
nessa seleção, a gente estudou, se preparou antes, e quem nos preparou foi a dona Clotildes Lalau.3

As lembranças de dona Nair expressam como foi o projeto de implantação
do Colégio Normal em Criciúma, sob o ponto de vista da comunidade.
O do Lapagesse era Escola Normal Regional, e o do Michel também
era para ser Regional, porque Criciúma era só roça, a estrada de
acesso era só barro. Só tinha paralelepípedo nas ruas Henrique Lage
e a da Próspera, se saísse fora era só barro. Era para ser Regional,
para atender somente a zona rural, mas vieram os filhos dos ricos,
que não precisavam mais ir para Laguna ou Florianópolis ou Porto
Alegre estudar e por isso criaram o Normal aqui, ai não se ia mais para fora para se formar professora. E também porque Criciúma se expandiu muito por causa do carvão.4

Apesar de dona Nair descrever a expectativa de implantação de um novo
curso normal regional, nada foi encontrado nos documentos e jornais da época que
corroborem seu depoimento. Todavia, as solicitações encontradas ressaltam a necessidade da abertura de cursos normais, no período noturno, já que muitas jovens/mulheres que precisavam trabalhar durante o dia não encontravam a
possibilidade de continuar estudando.
No entanto, não foram somente os filhos da elite local que tiveram a oportunidade de frequentar o tão “estimado” colégio, mas todos aqueles e aquelas que
possuíam como objetivo ampliar seus horizontes culturais, em um momento em
que a educação era considerada a base do desenvolvimento social e econômico
dessa região. Assim, passaram a estudar, na Escola Normal Madre Teresa Michel,
jovens/mulheres de todas as idades e classes sociais, incluindo negras89. Muitas,
como dona Hilda, casadas e já atuantes no magistério público, faziam uso de seus
próprios salários para pagar as mensalidades. Outras contavam com a boa vontade
das freiras, que lhes concediam descontos ou bolsas de estudo.
Conforme Termo de Declaração [1959?], o Colégio e Escola Normal MTM
recebia uma subvenção anual do Governo Federal no valor de quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros, aproximadamente cento e doze mil e duzentos reais5. As
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normalistas contribuíam com uma anuidade de quatro mil e quatrocentos cruzeiros,
ou, convertidos para dados atuais, um valor equivalente a um mil, cento e vinte e
dois reais e cinco centavos6.
Seguindo a legislação vigente7, a escola reservava anualmente cinco por
cento do montante de sua arrecadação a título de ensino, oferecendo vagas gratuitas ou de mensalidades reduzidas para adolescentes necessitados/as (COLÉGIO...,
1955).
Vale ressaltar que, antes mesmo de iniciar as atividades do Ginásio Madre
Teresa Michel8, o qual atendia principalmente a elite criciumense, a única opção de
formação era o Curso Normal Regional, oferecido pelo “Curso Normal Regional Nicolau Pederneiras”, dedicado ao ensino do primeiro ciclo do ensino normal. Nesse
colégio, todos estudavam juntos – elite, filhos e filhas de mineiros, agricultores,
comerciantes, entre outros, tendo em vista seu caráter público.
A Escola Normal, cumprindo a Lei nº. 8.530/19469, veio com a finalidade de
instruir os egressos do Curso Normal Regional, que capacitava em quatro anos regentes para o Ensino Primário e oferecer 2º Ciclo de ensino, formava professores
para o Ensino Primário, em três anos10.
Quanto aos deveres direcionados ao corpo docente, o artigo 17º do Regimento Interno da Instituição atribui dezoito tarefas, entre elas: iniciar e terminar as
aulas ao sinal convencionado, com as breves orações adotadas pare este fim; tomar cuidado especial e constante na formação da personalidade das alunas, cultivando-lhes a iniciativa, a espontaneidade e o esforço pessoal (COLÉGIO..., 1955, p.
8-9).
Por conseguinte, seria este o corpo docente “exemplo” por suas condutas e
responsável, por meio de seus saberes e práticas, por transmitir o capital cultural
socialmente esperado para as futuras normalistas. Capital cultural este, permeado
por ideais religiosos, científicos e cívicos/patrióticos que estariam fortemente presentes na Cultura Escolar da Escola Normal MTM.
PRIMEIRA TURMA: COMPOSIÇÃO E EXPECTATIVAS

A primeira turma da Escola Normal foi composta apenas por mulheres, já
que os rapazes que não tiveram a oportunidade de estudar fora da cidade foram
direcionados ao Curso de Contabilidade, na Escola Técnica de Comércio, que iniciou atividades, no ano de 1959.
Fizeram parte da primeira turma 35 (trinta e cinco) normalistas106, com idades entre
17 (dezessete) e 38 (trinta e oito) anos, representadas por 37% na faixa de 17 (dezessete) a
19 (dezenove) anos, 37% entre 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) e 26% acima de 25 (vinte e
cinco) anos. Tratando-se do local de nascimento, 54% eram naturais de Criciúma, sendo as
demais provenientes das cidades de Cocal do Sul (duas), Jaguaruna (duas), Nova Veneza (quatro), Orleans (uma), Palhoça (uma), Siderópolis (uma), Tubarão (duas) e Urussanga (três).
Para estas alunas, ser normalista denotava sinônimo de status social, pois, segundo Zurene, “elas eram vistas como a nata da sociedade. Tornavam-se professoras renomadas da cidade”11. Status este adquirido não apenas pelo salário, mas pela valorização à educação, pois
esta era vista como sinônimo de progresso, algo almejado pela elite criciumense.

CULTURA ESCOLAR: SABERES, NORMATIZAÇÕES E PRÁTICAS NA ESCOLA NORMAL
MTM
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Enquanto “agente de transmissão e reprodução cultural”, cabe à escola organizar-se internamente para cumprir sua função. Assim, para que se torne possível transmitir este programa chamado capital cultural, ela deve se “submeter à cultura que transmite uma programação
capaz de facilitar sua transmissão metódica”, ou seja, deve apropriar-se de ferramentas e técnicas específicas que facilitem a valorização de certos aspectos da realidade e a inculcação do
capital cultural a ser incorporado por aqueles que a frequentam (BOURDIEU, 2007b, p. 215).
Assim, essas ferramentas e práticas podem ser entendidas também como cultura escolar, ou seja, “um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a
incorporação destes comportamentos” (JULIA, 2001, p. 10). Essas normas e práticas, além de
precisarem ser compreendidas e elucidadas a partir do contexto de sua produção, tornam-se
espaço da escola, um instrumento essencial de poder, viabilizando a manutenção e a reprodução do capital cultural dominante.
Como metodologia utilizada para ministrar as aulas, observou-se, por meio dos relatos
de ex-professoras e ex-alunas do Curso Normal MTM, que as práticas realizadas pelas professoras apresentam resquícios de duas pedagogias distintas: a Tradicional, predominante, visualizada pelo estudo constante das lições, o uso de questionários para a memorização e da aplicação
das avaliações como forma de garantir a assimilação dos conteúdos; e a Escolanovista, que,
tendo como foco central a criança/adolescente e as relações de aprendizagem, respeitava as
normas higienistas e de disciplina, prezava pela cientificidade de saberes e fazeres sociais apropriados pela escola e pela ênfase no ato de observar como meio de assimilação e construção do
conhecimento do aluno (Vidal, 2003). Abordagem esta, que é identificada pelo uso de imagens
e da estrutura dos laboratórios e da representação dos conteúdos aprendidos em cartazes,
massas, pinturas, do desenho das letras e da discussão de filmes em sala de aula. Essas práticas seriam também identificadas nas falas das alunas como técnicas que seriam utilizadas em
salas de aula com seus próprios alunos e alunas.
Quanto à estrutura curricular do Curso Normal, na época de sua abertura, era constituída por três séries denominadas – primeira, segunda e terceira série normal, sendo sua grade
curricular subdividida por séries e grupos, tal como exposto no Quadro 1, a seguir.
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Quadro 1: Estrutura Curricular do Curso Normal da Primeira Turma (1958-1960).
Fonte: Livros de registro da vida escolar dos/as alunos/as do Curso Normal MTM - Acervo
MTM.
Às disciplinas delimitadas pela grade, somavam-se temas que vinham a afirmar os valores morais, intelectuais e religiosos a serem aprendidos pelas normalistas e transmitidos a seus
alunos e alunas os preceitos para a formação de uma sociedade honesta, trabalhadora, patriótica e, acima de tudo, cristã. Além disso, ressaltam-se a formação de uma boa esposa e mãe,
apropriada pelo exercício das artes manuais, aulas de etiqueta e Puericultura.
Obedecendo ao exposto pela Lei Orgânica do Ensino Secundário nº. 4.244/1942, em
seu artigo 8º, o qual previa o desenvolvimento de instituições e atividades de cunho cultural
recreativo, como forma de oportunizar a “formação do espírito econômico, dos bons sentimentos de camaradagem e sociabilidade, do gosto artístico e literário”, além do “interesse pelos
problemas nacionais”, o Colégio e Escola Normal MTM desenvolvia as seguintes práticas extraclasse: esportivas, horas cívicas, exposição de trabalhos escolares, excursões e associações
religiosas (COLÉGIO..., 1955, p. 6).
Faziam também parte da rotina das normalistas: o desfile cívico de Sete de Setembro, a
publicação de artigos no jornal da escola denominado Luzes do Sul, apresentações internas e
externas representadas pelo Coro Orfeônico e pelo Clube de Teatro, participação recreativa em
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festas - com a finalidade de arrecadar dinheiro para a manutenção do colégio, a comemoração
de datas religiosas, do aniversário da fundadora da Congregação das P.I.D.P. – Madre Tereza
Michel, o aniversário do Colégio, comemorado todos os anos pela realização do Festival de Valores e o Grêmio Escolar Científico e Pedagógico.
As aulas de Metodologia e Prática de Ensino eram, igualmente, requisitos obrigatórios
para a formação docente na Escola Normal.
Segundo a Lei Orgânica do Ensino Normal, professores e professoras deveriam trabalhar nas aulas de Metodologia com a “explicação sistemática dos programas de ensino primário,
seus objetivos, articulação da matéria, indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a
revisão do conteúdo desses programas, quando necessário”. Já a Prática de Ensino deveria ser
realizada em exercícios de observação e de participação real no trabalho docente, integrando
todos os conhecimentos teóricos e técnicos aprendidos no curso (BRASIL, Lei nº. 8.530/46, p.
1).
Dona Hilda Mandeli afirma, em sua fala, como eram as instruções oferecidas pelas professoras nas aulas de Metodologia:
Aprendemos que tudo gira em torno da criança, que ela é o centro de
tudo. O planejamento era indispensável, mas o interesse do aluno está em primeiro lugar. Se o aluno fizesse alguma pergunta sobre algo
que tivesse haver com a aula, teríamos que sair daquele planejamento e responder. Aprendíamos também que, se o aluno não tivesse interesse, ele não iria aprender. O rendimento da sala de aula dependia
muito do professor, que devia cativar o aluno e saber tornar a aula interessante. Criança menor, mais brincadeiras. Criança maior, mais
educação. 12
Ainda, para Hilda, o estágio não estava presente, na grade curricular do curso, no entanto, para todas que quisessem ser professoras, ele era obrigatório. Ressalta também que, ela
mesma, enquanto diretora de uma escola, após o Curso Normal, recebeu várias normalistas
para estagiar, e relembra de uma ocasião especial: “Uma vez tive uma estagiária que perguntou se ela não poderia fazer estágio com alunos imaginários. Eu respondi que ela poderia desistir de ser professora”13.

CULTURA ESCOLAR: RELAÇÕES DE PODER E LEGITIMAÇÃO DO CAPITAL CULTURAL
Enquanto “força formadora de hábitos”, a Escola Normal Madre Teresa Michel deveria
propiciar “uma disposição geradora de esquemas particulares capazes de serem aplicados em
campos diferentes do pensamento ou da ação”, ou melhor dizendo, deveria cultivar certo habitus àquelas alunas, futuras professoras que a seu espaço fossem direcionadas (BOURDIEU,
2007c, p. 211). Tais esquemas eram transmitidos e reproduzidos por meio de sua cultura escolar, as quais se tornariam as “estruturas estruturantes” dos pensamentos e comportamentos a
serem seguidos por cada normalista, em sua trajetória pessoal e profissional.
Observa-se, que a cultura escolar na Escola Normal Madre Teresa Michel encontrava-se
pautada em três pilares: fé, ciência e amor à pátria. Princípios estes, objetivados como nortes
das práticas educativas, por meio da formalização e exigência de duas instituições principais: o
Governo, por intermédio de suas leis e regulamentações direcionadas às escolas, buscando disseminar uma formação além de científica, moral e de civilidade/patriotismo para seu povo; b)
da congregação das P.I.D.P, que, guiadas pelos propósitos da Religião Católica, buscavam man-
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ter o capital simbólico instituído pela garantia de uma formação baseada nos princípios da fé
cristã.
Destarte, pode-se identificar que, em um campo onde Governo e Igreja estabelecem
relações de força e poder, nada mais favorável do que formar um sistema simbólico integrado,
em que ambos pudessem, ao mesmo tempo, manter sua posição de destaque na estrutura e
conservar os valores próprios dominantes do exercício de sua função. Esse conjunto de saberes
seria transmitido em forma de capital cultural por um novo aparelho: a escola, avaliada neste
trabalho sob a perspectiva do campo da Escola Normal MTM.
Para Bourdieu (1987 apud THIRY-CHERQUES, 2006, p. 36), os campos não são estruturas fixas, mas resultado de “formas de diferenciação social, da forma de ser e do conhecimento
do mundo”. Como tal, cada campo cria o seu próprio objeto (educacional, político, entre outros)
e o seu princípio de compreensão. É no interior desses campos que acontecem as relações de
poder, designadas pela conservação e subversão dos princípios impostos por aquele que domina o capital simbólico.
Conforme Bourdieu (1984), os agentes e instituições dominantes do capital simbólico
tendem a inculcar a cultura dominante, tornando-se aparelhos de dominação e reprodução social em um determinado campo. Para ele:
[...] cada campo tem um interesse que é fundamental, comum a todos os agentes. Esse interesse está ligado à própria existência do
campo (sobrevivência), às diversas formas de capital, isto é, aos recursos úteis na determinação e na reprodução de posições sociais
(1984 apud THIRY-CHERQUES, 2006, p. 38).
Todavia, o ingresso dos agentes, em determinado campo, não é uma atitude neutra,
mas uma decisão que demanda esforços.
É um direito conquistado pelo reconhecimento dos seus valores fundamentais, pelo conhecimento das regras do jogo, isto é, da história
do campo, e pela posse do capital específico. Os agentes aceitam os
pressupostos cognitivos e valorativos do campo ao qual pertencem.
Cada campo tem um sistema de filtragem diferente: um agente dominante em um campo pode não o ser em outro. A admissão no campo
requer: a posse de diferentes formas de capital, o cacife (enjeux) na
quantidade e qualidade do que conta na disputa interna e que constitui a finalidade, o propósito, do jogo específico; e as disposições, inclinações e aprendizados, que conformam o habitus do campo
(THIRY-CHERQUES, 2006, p. 40).

Deste modo, o acesso ao campo da Escola Normal exigia das normalistas o
aceite das normas, disposições e atribuições a serem exercidas em seu interior. Este campo de poder, mantido e formalizado pelo Regimento Interno, oferecia à direção escolar o suporte para que todos os valores a serem cultivados fossem
seguidos pelas alunas e suas mestras.
Entretanto, mais que moralizar as normalistas, a Escola Normal seria a responsável por
preparar as futuras esposas e mães, transformando-as em instrumentos indispensáveis à preparação da família para os ideais católicos necessários à manutenção social da moral cristã.
Destarte, a Igreja, enquanto:
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Uma instância oficialmente incumbida de assegurar a transmissão dos
instrumentos de apropriação da cultura dominante que não se julga
obrigada a transmitir metodicamente os instrumentos indispensáveis
ao bom êxito na sua tarefa de transmissão, está destinada a transformar-se em monopólio das classes sociais capazes de educação contínua, difusa e implícita (muitas vezes sem que o saibam aqueles que
a exercem e aqueles que a recebem), os instrumentos necessários à
recepção de sua mensagem e necessário para assegurar a essas classes o monopólio de apropriação da cultura dominante, e, por esta via,
o monopólio desta cultura (BOURDIEU, 2007b, p. 307).
Enfim, caberia então à Escola Normal transformar todos esses valores em capital cultural ensinável, para que suas mestras pudessem desenvolver, em suas normalistas, não apenas
um habitus pedagógico ou um “jeito de ser professora”, tal como ressalta Teive (2008), mas
também um jeito de ser mulher, socialmente determinado e esperado.

TECENDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS...
Respaldada nos “fragmentos” encontrados na “escavação”, observei que, em um contexto onde a exploração do carvão tornava-se o centro do desenvolvimento econômico e populacional, a educação passou a ganhar destaque, nos discursos da sociedade criciumense, a qual
depositava, na escola, as expectativas de ascensão cultural da cidade. Destarte, este clamor
não partia de todas as classes sociais, porém da recém-formada classe média que, vinda de
grandes centros, acreditava que a reprodução de determinado capital cultural pudesse fazer
que os/as jovens, seus filhos e filhas, tornassem-se os/as futuros/as responsáveis pela prosperidade intelectual e moral da cidade. Esse capital simbólico foi transmitido pela cultura escolar
do Ginásio Madre Teresa Michel fundado em 1955 pelas Pequenas Irmãs da Divina Providência
– P.I.D.P., a fim de imprimir um jeito de ser cidadão e cidadã, um habitus cultivado e naturalizado como o ideal para o município.
Com a abertura da Escola Normal Madre Teresa Michel, em 1958, tal status passa a
pertencer, sobretudo, às normalistas. Elas, por sua vez, buscavam, nas salas de aula do educandário, os “ingredientes” necessários para que pudessem dar continuidade ao desenvolvimento cultural da cidade, já que seriam elas as responsáveis por transmitir o capital cultural
indispensável a muitas crianças, por meio da atuação em escolas de Criciúma e arredores. Estas
alunas eram vistas como a “nata” da sociedade, tornando-se professoras renomadas da cidade.
Este status não era apenas atribuído ao salário, mas pela valorização à educação, pois esta era
vista como sinônimo de progresso, algo almejado pela elite criciumense.
Neste contexto, mais que um habitus pedagógico ou um jeito de ser professora, observa-se que a Escola Normal objetivava, por intermédio de seus saberes e práticas, a incorporação de uma feição ideal de ser mulher, perfazendo caminhos que buscassem manter e
reproduzir as atitudes e comportamentos desejados para as moças pela sociedade da época,
tendo em vista que era a única opção para que as moças da cidade pudessem concluir o ensino
secundário, independente do desejo de permanecer ou não na carreira docente.
Ainda, esse habitus deveria ser composto por valores que preservassem também o
imaginário católico de uma mulher virgem, dedicada ao casamento e submissa ao esposo, respeitando os preceitos expostos pela Bíblia. Outrossim, elas deveriam “saber de tudo um pouco”,
ou seja, cuidar das crianças, bordar, costurar e cozinhar, além de portar-se com discrição, respeito e etiqueta. Neste sentido, as professorandas, em seus relatos, demonstram os predicativos que a mulher deveria ter como esposa, mãe e mestra. Entre eles, estão: a fragilidade, a
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bondade, a humildade e a modéstia. Além disso, precisavam desenvolver habilidades manuais e
o manejo para servir e sacrificar-se. Eram situações apresentadas como "normais" por fazerem
parte, segundo elas, da "natureza" feminina e, portanto, da mãe e da professora. Embora as
descrições feitas fossem cheias de sonhos e fantasias, as imagens que faziam de si as normalistas, carregavam as marcas deixadas pela cultura que ditava, em grande parte, a maneira como
os indivíduos deveriam ou não se portar na sociedade.
Tratando-se da aliança entre Igreja e Governo para que tanto o Ginásio, quanto a Escola Normal pudessem tornar-se uma realidade para a sociedade criciumense, visualiza-se da seguinte maneira: mais que medir forças, no campo social, o estabelecimento de uma ideologia
ou capital cultural integrado garantiu a ambas as instituições a manutenção de sua posição de
destaque na estrutura, além da conservação dos próprios valores dominantes por sua função.
Ideologia esta que foi transmitida em forma de capital cultural à sociedade da época pelo educandário em questão enquanto agente de produção de sistemas simbólicos.
Em seus 15 (quinze) anos de trajetória, a Escola Normal Madre Teresa Michel formou
um total de 974 (novecentas e setenta e quatro) normalistas14, que, por meio do diploma, foram instituídas oficialmente da autoridade e capital cultural necessário para a realização do sonho de formação daqueles/as que se tornariam os/as futuros/as criciumenses, símbolos do
progresso econômico, social e cultura da cidade. Porém, nem todas chegaram a exercer o magistério, pois, mais que formar professoras, a escola responsabilizou-se por capacitar também
aquelas que seriam responsáveis por transmitir o sistema de valores necessários ao rendimento
das crianças frente ao trabalho das futuras mestras e ao contexto escolar: as mães.
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Vanda Milioli. Redação: Porque faço o Normal. 2º ano. 1965.
Além do Regimento Interno (RI) encontrado anexo ao Relatório de Verificação para Funcionamento Condicional (1955), não foi possível localizar nenhuma outra fotocópia recente do documento para o período estudado (1958-1973). O Relatório de Verificação e Transferência de
Sede de 1961 faz referência ao regimento, porém, esse foi extraviado. Assim, como o único
registro de modificação e aprovação do RI frente à Secretaria do Estado da Educação consta do
ano de 1976, utilizou-se para análise, no presente estudo, a versão emitida em 15 de agosto de
1955.
3
Maria dos Santos Lima. Entrevista realizada em 7/11/2009, concedida a Giani Rabelo.
4
Nair Milioli. Entrevista realizada em 22 de março de 2011.
5
Valor exato de R$ 112.205,32, convertidos pelo IGP-DI (FGV) com base nas datas 06/1958 –
09/2011.
6
IGP-DI (FGV) - datas base: 06/1958 – 09/2011.
7
Decreto-lei nº. 7.637 de 12/06/1945, sob nova redação pela Lei nº. 7.795 de 30/07/1945 e
Portaria Ministerial nº. 599 de 16/11/1945.
8
O Ginásio Madre Teresa Michel, primeiro ginásio de Criciúma (SC-Brasil), iniciou suas
atividades no ano de 1956.
9
Lei orgânica do Ensino Normal, datada de 02 de janeiro de 1946.
10
Em síntese, o primeiro ciclo do Curso Normal capacitava regentes do ensino primário para as
Escolas Isoladas e Reunidas; o Segundo Ciclo, formava professores de ensino primário para os
Grupos Escolares e habilitava, igualmente, para o Ciclo Ginasial do Ensino Secundário. A lei
também previa uma terceira categoria de estabelecimento, os Institutos de Educação que, além
dos cursos próprios da Escola Normal, oferecia o ensino de Especialização do Magistério e de
Habilitação para Administradores Escolares do Grau Primário. No entanto, devido à falta de instituições formadoras, bem como de professores capacitados na região, observa-se que muitas
das normalistas que concluíram o Ensino Normal no MTM foram convidadas para lecionar no
próprio curso a que foram formadas.
11
Zurene Póvoas Carneiro. Entrevista concedida em 20 de março de 2011.
12
Hilda Flôr Mandelli. Entrevista realizada em 26 de março de 2011.
13
Hilda Flôr Mandelli. Entrevista citada.
14
Estima-se em sete, o número de alunos homens que chegaram a concluir o Curso Normal
MTM.
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O objetivo desta comunicação é tornar explícito, num arco temporal que abrange os séculos
XVIII a XX, e dentro da moldura temática da educação, que lógicas atravessam a constituição
das bibliotecas universitárias, no sentido em que estas são representantes e resultantes de uma
materialidade da cultura escolar, e mais particularmente, de uma cultura biblioteconómica cujas
características atuais emergiram na sobreposição do tempo e do discurso escolares. Ao
estudarmos um passado histórico em que colocamos as bibliotecas num lugar de destaque,
podemos a partir delas interpretar um ecossistema civilizacional, guiando-nos pelas pistas que
preservaram, como uma substância em suspensão no caldo da cultura escrita. Assim, as fontes
históricas, e em particular as escritas, são primordiais para a compreensão de um determinado
contexto civilizacional e de uma memória coletiva, quer no que concerne a uma visão global do
mundo, no entendimento particular da Educação e dos sistemas educativos em concreto. No
dizer de Justino Magalhães (2010:18), “Reconhecida como informação significativa, portadora

de um sentido e de uma semântica, e recriada como experiência, a memória colectiva tornouse, sob a modalidade da educação, constitutiva da pessoa humana e da sociedade”.
Metodologicamente optou-se neste trabalho pela análise comparativa, tomando como casos
referenciais o exemplo de quatro países. Concordo, portanto, com a perspetiva de que as
sociedades em geral e os Estados Nação em particular, e por consequência as suas instituições
educativas, resultam não tanto da definição de fronteiras físicas, mas de patrimónios
discursivos que fundamentam o modo de contar histórias (visíveis nos arquivos e bibliotecas)
dos seus protagonistas. Do ponto de vista da investigação em bibliotecas universitárias é
interessante observar a ideia de que o sistema escolar, em particular o sistema de educação
terciária ou universitária, e a documentação (de arquivo e de bibliotecas) que dele emanou,
possibilita o estudo de inesperadas semelhanças entre diferentes realidades, não obstante a sua
época, regime, país ou outro tipo de variável. No âmbito de um contexto ocidental, é forçoso
tomar como referentes os países que pela sua prevalência cultural podem contribuir para a
observação de aspetos comuns a uma cultura transnacional (se é que assim podemos designar
os traços comuns dos aspetos técnicos, práticos e sócio-comunitários) das bibliotecas
académicas e, de alguma forma, a própria cultura nacional, como espaço de interseção dessas
influências. Assim, recorro à aproximação de dois países representantes da cultura anglófona Inglaterra e Estados Unidos -, à cultura francófona - com a observação de França, incontornável
nesta matéria -, e ilustro ainda o exemplo da Alemanha. Justifico esta escolha recorrendo
novamente a Justino Magalhães (2010:17), quando argumenta sobre o quadro referencial da
cultura escrita: “(…) a complexidade evoluiu agregada a um mesmo núcleo sócio-cultural. Na

base dessa comunalidade estão o arquitexto da latinidade e do humanismo; a vernaculização
da cultura escolar; o primado fundante do Estado-Nação; a transversalidade do pedagógico
escolar; a vulgarização do ofício escrevente.” E eu acrescentaria que, para este estudo, estão
também em jogo os valores ocidentais do conhecimento científico.
A questão sobre a qual agora me debruço parte da necessidade de observar, em contextos
nacionais, o papel da universidade e da biblioteca universitária em particular, no seio de um
sistema escolar nacional.
O caso francês
O sistema de educação francês da modernidade foi pensado na sua globalidade, com a
articulação entre graus de ensino e sobretudo exemplarmente estatizado. Isto significou que foi
intencionalmente que os ideais revolucionários de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” foram
adotados para serem vertidos em organização e forma, nomeadamente no acesso massificado
à escolarização, que teve aqui o seu embrião. Na viragem para o século XX, a situação das
bibliotecas de investigação e universitárias acompanhou a forte expansão das suas instituições
de acolhimento. Porém, as duas grandes guerras foram particularmente insidiosas na quebra
dos recursos alocados à escola pública, à investigação e ao ensino superior, não tendo sido a
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investigação uma prioridade nessas alturas, uma vez que os maiores recursos teriam de ser
colocados ao serviço do esforço de guerra. Na década de 30 desse século houve, de facto, um
crescimento da construção de edifícios próprios para bibliotecas universitárias. Isto deveu-se
em grande parte ao aumento exponencial do número de alunos, ao incremento da edição e ao
enorme avanço da produção científica e técnica e sua divulgação. Porém, após a II Guerra, a
contenção económica fez com que o processo de crescimento das bibliotecas universitárias e de
investigação, no que respeita à constituição de coleções, contratação de pessoal, renovação de
instalações, entre outras necessidades, ficasse praticamente estagnado. Houve sim algumas
mudanças importantes ao nível da legislação, da formação de profissionais, da constituição de
associações nacionais e internacionais e da publicação de revistas especializadas, mas, apesar
dos esforços dos atores envolvidos, o protagonismo destas bibliotecas não voltou a ser
comparável com o anteriormente alcançado. No entanto, nos trinta anos que se seguiram, após
a criação por decreto, em 1945, de uma Direção das Bibliotecas, as bibliotecas universitárias
iriam beneficiar de um impulso decorrente da recuperação e do crescimento económico do país.
Com ele as grandes contestações e reformas no ensino público, a criação de novos cursos no
ensino superior e o surgimento de graus superiores de estudos no ensino terciário. As
necessidades sentidas devido à massificação do ensino levam a que, só num ano, o de 1959,
sejam construídas sete grandes bibliotecas universitárias e outras nove remodeladas. Os
estudos e trabalhos específicos da biblioteconomia têm também um grande avanço, com a
fixação de normativos e o avanço na publicação de materiais técnicos. Além de um aumento de
recursos materiais e financeiros, em apenas uma década, as universidades francesas viram o
número de estudantes aumentar exponencialmente, passando de 194.000 (no ano letivo de
1959-1960) para 625.000 (em 1969-1970). E seguidamente foram dados importantes passos na
reorganização das bibliotecas universitárias:

Il s’agit d’accueillir les deux flux d’usagers, en transformant le fonctionnement des
BU pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants d’une part. Pour répondre
à leur attente, les documents être avant tout disponibles et présentés en
ensembles organisés intellectuellement. Un autre objectif est de relancer la
coopération avec les bibliothèques d’instituts, en offrant un cadre analogue (salles
spécialisées et ensembles documentaires riches), mais en juxtaposition des
différents disciplines favorisant l’interdisciplinarité. (PALLIER, 1992: 386)
E assim foram tomadas medidas de fundo que, do meu ponto de vista, alteraram por completo
a face das bibliotecas universitárias, a saber – a disponibilização dos fundos em livre acesso,
organizados segundo a classificação decimal universal (CDU); a organização do espaço em dois
níveis diferenciados: grandes salas de leitura com obras de referência e manuais de estudo em
livre acesso e áreas específicas para os alunos de 2º e 3ª ciclo, por um lado, e para os
investigadores, com acesso às publicações periódicas e às áreas disciplinares específicas, por
outro; novas formas de controlo de aquisições; maior diversificação nas formas de transferência
de fundos, melhoria dos catálogos, com introdução dos catálogos topográficos e sistemáticos
(de cotas e de assuntos) e introdução dos empréstimos domiciliários. Estas medidas inovadoras,
tomadas a par com o início da automatização, no início da década de 70, levaram à apropriação
das bibliotecas universitárias pelos seus públicos. Eis os grandes contributos das bibliotecas
francesas: o enorme avanço da normalização técnica, necessária para a automatização dos
dispositivos biblioteconómicos, com o consequente incremento do trabalho em cooperação, e o
livre acesso, isto é, a abertura ao público das grandes coleções, antes reservadas, evoluindo,
juntamente com a universidade, no sentido da promoção da chegada direta ao conhecimento.
Após trinta anos de crescimento económico, à entrada dos anos 80 do século XX, houve uma
estagnação. Uma importante mudança ao nível organizacional pode ter contribuído para esta
situação: os anos de dependência reitoral levaram a um afastamento das bibliotecas
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universitárias que se organizaram menos como uma estrutura de apoio à universidade e mais
como um serviço do Estado na universidade (GLEYZE, 1992: 677), pois as regras de
funcionamento implementadas a nível nacional moldavam a sua identidade de forma indelével.
Este afastamento deveu-se possivelmente, parafraseando este autor, à forma estruturada de
organização temática universal que não previa (ou acautelava de forma deficiente) certas áreas
do saber, necessárias para os investigadores. Daí que, após um primeiro movimento de
concentração promovido pelas grandes bibliotecas, tenha havido uma dispersão dos fundos
documentais, através da criação de “bibliotecas de proximidade” ou de investigação, mais
adequadas ao trabalho de pesquisa sistemática e associadas a cada uma das escolas. Já nos
anos 80, com a publicação de um decreto de 26 de Janeiro de 1984, previa-se que “la

constitution das les universités de services comuns de la documentation ayant vocation à reunir
l’ensemble des bibliothèques, à commencer par la bibliothèque universitaire” (GLEIZE, 1992:
678), ou seja, esperava-se que a economia de escala, com a centralização dos recursos
novamente num único local fosse uma realidade. No entanto a autonomia universitária limitou a
aplicação plena daquela legislação. Assim podemos sublinhar o contributo francês num aspeto
essencial à compreensão das bibliotecas universitárias: o modelo de funcionamento dos
espaços: por um lado, a grande biblioteca universitária central, de temáticas abrangentes, com
grande quantidade e diversidade nos seus fundos documentais, quer ao nível das matérias
tratadas, quer ao nível da origem e datação das coleções. Por outro, a bibliotecas de médio
porte, muito especializadas, centradas numa ideia de faculdade e por isso mais próximas do
investigador e do aluno, porque mais acessíveis.
O caso alemão
A Alemanha afirmou-se historicamente como incontornável para a compreensão da cultura
europeia. Apesar de uma história atribulada em termos territoriais, de que se destaca a
relativamente recente unificação do país, desde cedo que o seu pioneirismo nas medidas
educativas se tornou uma inspiração para países como os Estados Unidos ou o Japão
(ALTBACH, 1985: 2195). Esse pioneirismo assentou em grande parte na ideia de liberdade de
ensinar e de aprender que emergiu nos finais do século XVIII, com contributos de diversos
grupos de intelectuais, com relevância para os professores universitários, mas também com o
contributo dos estudantes universitários, que reivindicaram uma ordem social e política
renovada. É justamente no início do século XIX, em 1810, que é fundada a universidade de
Berlim, criada no alvorecer da modernidade. E de facto, na visão de Wilhelm von Humbolt, seu
fundador, a Universidade de Berlim, compreendia um conceito humanista renovado, moderno,
ou de “Universitas litteratum”. Esta nova universidade combinou o objetivo de investigar com o
de ensinar, num diálogo entre o fazer ciência e o ensinar ciência. E Boyd explica:

Berlin University was not intended to be a mere addition to the number of existing
universities but was created to embody a new conception of university work. The
main emphases was laid on scientific research rather than on teaching and
examining; and with this in view the professors appointed were chosen for their
capacity to make original contributions to the furtherance of learning. The
university, moreover, was granted full liberty to manage its own affairs in regard
both to studies and administration.(BOYD: 1966, p.336)
Este foi um dos marcos mais significativos na conceção de uma nova universidade, que, a partir
deste embrião, e a par da transição para o século XX, pode prevalecer como matriz conceptual
no ensino alemão. No arco temporal das duas grandes guerras o sistema de ensino ficou
profunda e indissociavelmente associado às ideologias sociais do governo do Estado. Já em
1965, a Lei da Educação originou uma reforma profunda no sistema educativo alemão. Essa
reforma foi considerada completamente implementada em 1978, quando os primeiros alunos
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saídos do “novo” sistema escolar de 10 anos foram os primeiros a concluir o ensino formal
obrigatório sob o novo currículo:

The 1965 Law states: ”It is the purpose of the integrated socialist system of
education to give the entire people a high degree of education and educate
universally developed personalities who make deliberate efforts to shape society,
change nature, and lead happy and fulfilled lives worthy of man (Unser
Bildungssystem 1965) (KIENITZ: 2025)
A ideia de formar uma sociedade como um todo hegemónico, constituído por indivíduos com
competências ao nível dos saberes e dos ofícios, mas tendo igualmente em atenção a formação
do carácter e da ideologia, fundava os princípios da educação alemã. Esta forma de conceber e
operacionalizar o ensino formal, devido à decisão explícita de transformar a sociedade a partir
da implementação de um plano educacional vasto e transversal dirigido ao indivíduo, foi levada
às últimas consequências e aplicada em todos os níveis, incluindo o universitário:

Universities and schools of university status seek to establish and preserve the
integration of character education and academic training, of teaching and research,
and of theory and practice. Students give their training establishments more help
than before in research studies and in putting the latest scientific findings to
practical use. (KIENITZ: 2029)
E de facto no cerne da contribuição alemã podem resumir-se como aspetos essenciais: a
centralidade e responsabilidade do indivíduo face ao desenvolvimento da investigação e da
ciência; a ideia de uma formação integral, enquanto formação humanista, onde se incluem as
questões éticas e a formação do corpo e do espírito. Estas ideias tornam-se fundamentais para
um melhor entendimento acerca da constituição e desenvolvimento das bibliotecas do ensino
superior na Alemanha, bem como para a observação supranacional da evolução das bibliotecas
universitárias.
O caso Inglês
A tradição monástica de guarda e preservação do saber manteve-se até aos dias de hoje, de
formas mais ou menos explícitas. A constituição de importantíssimas coleções com base em
doações de entidades e indivíduos é também um meio pelo qual as bibliotecas universitárias
mantêm presentemente a sua consistência e aumentam o seu valor. Por fim, a sistematização,
classificação e disponibilização da informação para investigação e estudo continua a ser um dos
traços identitários das bibliotecas universitárias. Acompanhemos pois, alguns momentos
importantes da história das bibliotecas em Inglaterra para a melhor compreensão deste ideário.
No século XVIII, mais precisamente em 1753, foi criada a National Library, juntamente com o
British Museum, um importante passo para a afirmação da cultura nacional. A Revolução
Industrial determinou o rumo da história e umas das primeiras bibliotecas de cariz especializado
para o ensino e investigação foi a do então recém-criado Instituto de Mecânica. As bibliotecas
públicas foram também instituídas em 1850 na sequência do Act of Parliament desse ano, antes
mesmo do Elementary Education Act (ou Forster’s Education Act, que instituiu o ensino formal
para as crianças entre os 5 e os 12 anos), em 1870 (FOSKETT,1959:8,9). A evolução da
indústria, da engenharia e das empresas garantiram a proliferação de associações profissionais,
ordens, sociedades científicas, entre outras entidades, que criaram também bibliotecas
específicas sobre as temáticas do seu negócio ou área de interesse, com o fim de incentivarem
a investigação e desenvolvimento da ciência e do saber nessas mesmas áreas. Sublinhe-se que
a transformação do tipo de trabalhador médio exigiu conhecimentos técnicos específicos com
vista a uma emergente especialização e profissionalização. Isto criou também a necessidade de
desenvolvimento de pesquisas de âmbito industrial e foi então que as bibliotecas dos institutos
técnicos ganharam maior valor e protagonismo. No final da 2ª Guerra Mundial o principal
impulso deu-se nas bibliotecas de investigação:
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But greater significance in industry is the growth of libraries for science research.
The first of such libraries began towards the end of the nineteenth century, as a
consequence of the increasing application of science in industry. New industries,
like the chemical and electrical industries, were based on scientific discoveries, and
needed scientists to advance their knowledge of the process and keep abreast of
competitors.(…) The First World War gave a tremendous impetus both to the
application of science and to the use of libraries in industrial research.(…) A similar
impetus was given by the Second World War, and we are all familiar with the
extension of industrial science in recent years. (FOSKETT,1959:14,15).
O contexto social de desenvolvimento técnico, industrial e tecnológico foi determinante para as
bibliotecas de investigação e, a par do aumento da edição e divulgação do livro, fez com que
surgisse a necessidade de uma adaptação dos bibliotecários para maior atenção nas valências
da pesquisa e recuperação de informação. De facto, este autor atribui às características
contextuais da indústria esta transformação nas práticas biblioteconómicas. Por um lado, a
necessidade da indústria obter resultados com rapidez e eficácia, com vista a resolver
problemas práticos, por outro, o custo associado ao cientista e ao risco de este não conseguir
desenvolver a sua investigação experimental com resultados inovadores, sem ter por base uma
pesquisa prévia do estado da arte, fez com que nas equipas de investigação houvesse um papel
específico para um pesquisador, que foi sendo feito a par com a figura de um bibliotecário:

Thus developed the function of a library as a documentation center, not only
collecting and storing the literature so as to make is available on demand, but also
disseminating information about new work in their fields to the specialist research
workers. All is grist to this mill, because the library has to aim at doing for the
scientist what he had been in habit of doing for himself – and, if possible, doing
better. This has exercised a powerful influence in library methods. (FOSKETT,
1959:16).
Assim se conclui que a adaptação das tecnologias às bibliotecas, com vista à eficácia na
recuperação da informação, adveio desta necessidade. Do meu ponto de vista, assim se explica
também a criação das bibliotecas de ensino superior com base em duas matrizes essenciais:
uma matriz que tem por base a orgânica de um centro de documentação, com a função
principal de dar apoio personalizado ao investigador, cujas obras disponíveis têm de conter os
resultados dos avanços científicos e tecnológicos mais importantes, mais especializados e mais
atualizados. Neste caso, a principal função do bibliotecário está centrada na pesquisa, jogandose na interação informação- mediação tecnológica-utilizador; uma segunda matriz que tem por
base a orgânica de uma biblioteca escolar, cuja função principal é a de apoiar a prática do
ensino, sustentando o currículo, isto é fornecer ao docente os meios para a preparação da sua
prática letiva. As obras disponíveis terão de ser gerais, englobantes de determinadas matérias,
mas ao mesmo tempo didaticamente eficazes. O bibliotecário assume aqui uma função mais
próxima do seu utilizador tipo – a função pedagógica. A interação faz-se com base numa
informação- mediação pedagógica-utilizador.
Apesar de distarem mais de 50 anos da publicação deste estudo de D. J. Foskett, o seu
contributo mantêm-se extremamente atual para a reflexão sobre as práticas biblioteconómicas
em contexto universitário.
O caso norte-americano
Como colónias inglesas, os vários territórios que hoje formam os Estados Unidos da América
assistiram ao estabelecimento do Ensino Superior ainda no chamado período colonial, com
objetivos marcadamente religiosos. Isto é, as primeiras universidades (fundadas entre os
séculos XVII e XVIII) tinham como propósito a educação dos líderes religiosos das populações,
bem como a formação de cidadãos cultural e religiosamente comprometidos com os ideais de
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um ensino ainda não laicizado. Contudo, no final do período colonial apenas 40% dos
graduados tinham como destino profissões clericais, enquanto outros seguiam ocupações
voltadas para a agricultura, lei, medicina, ensino e comércio (LYNCH, 1998: 4). A evolução do
ensino superior acompanhou, naturalmente, a evolução social, com o desenvolvimento
económico e demográfico a marcar definitivamente a forma de organização, administração e
gestão dos estabelecimentos de ensino superior, nomeadamente após a independência, e
quando a nação dava os primeiros passos, na transição para o século XIX, as universidades
passaram a atrair mais estudantes. No entanto é depois da Guerra Civil de 1860, que opôs os
estados do norte num conflito com os estados do sul, que se assiste a um maior
desenvolvimento das cidades e das instituições educativas. Na verdade, as próprias bibliotecas
universitárias eram insipientes, resultando os seus fundos de algumas doações, e pouco
disponíveis à comunidade académica. Como tal, os estudantes encontraram formas alternativas
de estimular as suas reflexões e de ter acesso ao conhecimento:

Undergraduates established debating clubs and literary societies and supported
society libraries, strong on modern works, containing English literature and
American fiction, current works of history, and current politics and science. These
libraries not only were larger than those of the college but also reflected a wider
range of content. (…) The literary societies introduced the concept of the studentcentered college library (LYNCH, 1998:7)
De sublinhar o papel central destas sociedades intelectuais na inovação que foi o colocar do
foco da organização biblioteconómica no estudante, situação que só muito mais tarde se tornou
natural para as bibliotecas académicas. Na realidade, é apenas em meados do século XIX que
as universidades reconheceram as bibliotecas como importantes para a sua missão de ensino e
investigação, uma vez que até então não havia qualquer lugar ou interesse para o desempenho
de funções por parte de um bibliotecário e a tarefa de manter e organizar uma biblioteca
académica era uma tarefa menor (ainda que necessária) realizada por um professor (que a
organizava de uma forma mais ou menos pessoalizada). A expansão das cidades, a crescente
industrialização e a necessidade de formar os cargos dirigentes e técnicos destas indústrias,
bem como o consequente enriquecimento de uma parte da população e o contacto com o
mundo europeu, não foram fatores indiferentes à educação terciária:

The desire of practical, scientific knowledge as opposed to the classical education
still emphasized in the colleges was bringing change, as was the demand to
introduce scientific inquiry as found in the German universities. (LYNCH, 1998:9)
A expansão do ensino universitário, a par de uma organização social e comunitária cada vez
mais fundada em princípios legais, levou a que o crescimento das bibliotecas académicas
continuasse a prosperar no século XX, mesmo apesar do envolvimento dos Estados Unidos em
conflitos bélicos internacionais. Nos anos 60, 70 e 80, com a Guerra Fria e a massificação do
ensino superior, também as bibliotecas beneficiaram do investimento em larga escala realizado
na investigação e desenvolvimento da ciência, reunindo colossais quantidades de
documentação:

Universities, anxious to develop into major research institutions, appointed strong
librarians who sought out collections, embarking upon a period of collection
building (…). University libraries bought private collections, entire bookshops, every
item in the catalog of an antiquarian dealer. Institutional collecting was a major
force in the support universities provided to their scholars. Competition for faculty
during this period was intense as it was during the late 1800s, and the library
continued to be an asset in faculty recruitment. By 1990, all members of the
Association of Research Libraries (107 universities) had collections over 1 million
volumes. (LYNCH, 1998:15)
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O contributo das bibliotecas americanas está, no meu entender, relacionado com dois aspetos
principais: a grande capacidade de focalização em objetivos e, para os cumprir, uma enorme
habilidade na adaptação e na flexibilidade; a forma cooperativa de organização dos sistemas
biblioteconómicos, nomeadamente através de associações profissionais muito influentes.
Podemos observar estas duas valências na capacidade tecnológica, que aplicada nos
instrumentos técnicos e científicos usados pelas bibliotecas (catálogos, bases de dados
científicas, sistemas de empréstimo, sistemas de gestão integrada, robotização de depósitos,
entre outros), conflui de forma muito benéfica para lógicas cooperativas ou de consórcios,
estimuladas pelo trabalho em rede.
Considerações finais
Com este percurso, incidente nos últimos dois séculos, foi possível encontrar algumas
prevalências que se encontram na cultura biblioteconómica, em particular no âmbito
universitário. No entanto, considero essencial destacar que a vitalidade das condições
socioeconómicas da segunda metade do século XIX, associada às necessidades de cumprimento
de projetos educativos nacionais iniciados desde o século precedente, deu um grande impulso
ao crescimento das estruturas educativas. Isto significou que a procura estimulou uma
resposta, como refere Charle (1996: 145):

Cette demande concerne en premier lieu le niveau élémentaire: l’alphabétisation
est pratiquement achevée à la fin du siècle dans les pays du nord et de l’ouest de
l’Europe, tandis qu’elle s’accélère dans les pays du sud et de l’est. Elle affecte aussi
la physionomie de l’enseignement intermédiaire (les diverses formes
d’enseignement secondaire) et, avec des décalages chronologiques et
géographiques, l’enseignement supérieur.
À medida que o sistema de ensino se foi constituindo como obrigatório (e os níveis elementares
de ensino progredindo nessa obrigatoriedade), também foi necessário desenvolver os suportes
físicos e intelectuais desse ensino. Parafraseando o mesmo autor, desenvolveu-se assim uma
nova procura por produtos adaptados a novos leitores (daí o exponencial crescimento de
manuais escolares e, posteriormente, da edição de livros infantis), bem como uma oferta de
serviços culturais diferenciados. E à medida qu’il s’élargit, le marché des biens symboliques se

différencie et contribue à la définition d’identités multiples chez ces nouveaux postulants que
forment le vivier élargi des intellectuels européens de cette période. (Charle, 1996: 145).
Em síntese, as transformações sociais e políticas, particularmente as que implicaram os
sistemas educativos, transformaram a face da cultura europeia, contaminando os modos de
pensar e viver a instrução e a erudição. A compreensão da educação com novos protagonistas
intelectuais, tornou-se uma realidade e, novamente recorrendo às palavras de Christophe
Charle, “l’ideal profissionnel des enseignants s’en trouve transformé. Ils ne doivent plus être de

simples reproducteurs d’un savoir figé, mais des créateurs et des chercheurs ouvrant, à leur
façon, de nouveaux domaines à la connaissance. » E portanto, « Le culte des savans et de la
science devient à cette époque l’une des nouvelles religions laïques de la société industrielles en
voie de déchristianisation. » (Charle, 1996: 207-208). Foi neste contexto que as bibliotecas
universitárias, como estruturas de suporte ao ensino e à investigação, se desenvolveram.
Concordo assim com a ideia de que, encontrada uma certa alternativa ao poder eclesiástico,
fundamentada na ciência e na intelectualidade, as formas de objetivação, de concretização
desse poder se fizeram essencialmente pela massificação e divulgação do livro impresso,
decorrendo daí a emergência de mecanismos de transferência e transformação do poder das
bibliotecas e da sua importância fundados mais nessa cultura eclesiástica e que modernamente
transitariam para um âmbito mais laico. Não sem transportar consigo as marcas indeléveis das
suas origens, nomeadamente em estratégias de afirmação da sua identidade – uma certa
sacralização dos espaços, um certo secretismo no acesso à informação, uma certa ideia do
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saber como quimera inalcançável, um certo sentido de missão e de doutrinação face aos seus
frequentadores. Foi também neste contexto que se multiplicaram as suas linhas de organização.
Considero, em síntese, como as linhas estruturantes da constituição da identidade das
bibliotecas universitárias, onde convergem as influências históricas e a partir das quais se
podem problematizar estes subsistemas escolares:
A estrutura orgânica, funcional, administrativa e técnica. As bibliotecas universitárias
são estruturas de suporte à investigação e ao ensino, servindo assim a missão da sua instituição
acolhedora – a universidade. A sua matriz tem por base duas perspetivas complementares de
formação - centro de documentação ou biblioteca escolar. Por um lado, na sua função de dar
apoio personalizado ao investigador, a documentação disponibilizada expressa os resultados dos
avanços científicos e tecnológicos mais importantes, mais especializados e mais atualizados. O
bibliotecário terá de centrar a sua ação na pesquisa, convocando uma interação informaçãomediação tecnológica – utilizador para responder às solicitações desta natureza. Por outro lado,
como biblioteca escolar, apoia a prática do ensino, dando base documental ao currículo, isto é
sustentando junto do docente a preparação da sua prática letiva e, bem assim, junto do
discente o apoio ao percurso académico. As obras disponíveis terão de ser generalistas e
introdutórias face às matérias lecionadas. A interação faz-se com base numa informaçãomediação pedagógica-utilizador. Ambas as estruturas se sobrepõem, oscilando pendularmente
na medida em que as características da instituição de ensino superior se centram ou mais na
investigação ou mais no ensino. Também os aspetos normativos, técnicos e profissionais são de
considerar neste ponto. No cerne da profissão bibliotecária estão também procedimentos,
formas de fazer, maneiras de organizar. A abertura ao público das grandes coleções, antes
reservadas, evoluindo, juntamente com a universidade, no sentido da promoção do livre acesso
ao conhecimento, originou um impulso na criação de formas de melhorar o contacto direto
entre o utilizador final e os documentos (já que a organização dos depósitos de acesso restrito
é feita por ordem sequencial de entrada, recorrendo-se tradicionalmente à memória como
estratégia habitual de recuperação). Este contexto propiciou um avanço da normalização
técnica, imprescindível para a informatização gradual dos mecanismos biblioteconómicos, e a
par do trabalho interbibliotecas, contribuiu ele mesmo, do meu ponto de vista, para a
configuração de uma classe profissional cada vez mais interessada em corresponder a um perfil
específico, o que veio a ser possível, tal como aconteceu com a profissionalidade docente, a
partir da instituição de uma formação superior da área de especialidade.
Os espaços, dispositivos e recursos tecnológicos. O desenvolvimento das tecnologias e a
sua aplicação às bibliotecas, o crescente número de livros impressos e a edição científica e
técnica em progressão constituíram requisitos respondidos pela adaptação dos espaços
destinados às bibliotecas das universidades. O avanço das linguagens documentais, das
classificações, dos modelos e sistemas integrados de normalização técnica (incluindo poderosos
catálogos) suportado pelo aparato tecnológico, também ele em desenvolvimento, gerou a
necessidade de pensar os edifícios e adaptar os espaços. As grandes bibliotecas universitárias
de carácter central e as bibliotecas de faculdade ou departamentais constituíram duas linhas
estratégias para pensar a conceção dos espaços, circuitos e interações dentro da universidade,
refletindo as dinâmicas antropossociológicas do estudo e investigação.
As funções pedagógicas e de apoio ao ensino e investigação. Herdeira da Modernidade,
a universidade veio ao longo do século XX a sublinhar esta combinação entre o objetivo de
investigar com o de ensinar, pensando o seu papel precisamente através do diálogo entre o
fazer ciência e ensinar ciência. A autonomização do aluno aprendente e a centralização do
ensino nesse mesmo aluno e no seu potencial criativo continua ser um processo crucial para o
desenvolvimento da visão acerca do que passou a ser o objetivo central das bibliotecas
universitárias. Mais recentemente o processo de Bolonha, nos seus propósitos, acentuou esta

CD-ROM DE ATAS | 2954 | COLUBHE 2012

necessidade de auto-governação
responsabilidade da aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivos apresentar a implantação da Escola da Imaculada Conceição através ação efetivada da Congregação Religiosa Missionária “Irmãs Missionárias da
Imaculada Conceição da Mãe de Deus”; sua contribuição à educação de meninas desvalidas em
Sergipe, de modo especial na cidade de São Cristóvão e compreender o processo educativo de
meninas órfãs em e a atuação da referida instituição de ensino no campo da educação feminina. Os fundamentos teóricos metodológicos deste trabalho estão contidos nos pressupostos da
Nova História e História Cultural e tem como fundamentação teórica as pesquisas relacionadas
à História da Educação, Educação Feminina e Cultura Escolar, produzidas por pesquisadores,
tais como: Jane Soares de Almeida (1998), Rosa Fátima de Souza, (2000), Maria Thétis Nunes
(2008),Eliane Marta Teixeira Lopes e Ana Maria de Oliveira Galvão, (2001,1998), dentre outros.
Para a realização da pesquisa documental buscamos várias instituições, entre elas: Arquivo Público do Estado de Sergipe, Arquivo da Escola da Imaculada Conceição, Arquivo do Comodato
dos Frades Franciscanos Menores de São Cristóvão/SE e o Arquivo do Convento Dom Amando
em Salvador/BA. Foram utilizadas e analisadas diversas fontes, tais como: Livros de Matrícula e
Aparelhamento Escolar, Livros de Frequência, Livros de Ponto Diário, Livro de Crônicas, Leis e
Decretos do Estado de Sergipe, Relatórios de Atividades Anuais da Escola Imaculada Conceição,
Necrológio das Religiosas fundadoras da Escola Imaculada Conceição, Jornais da época, Atas,
Estatuto da Sociedade Orfanato de São Cristóvão, Depoimentos Escritos e Orais, além da bibliografia especializada
Assim que receberam do Bispo D. José Thomaz os direitos sobre os cuidados com o Orfanato de meninas, as religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, fundaram, em 1923,
anexo ao prédio do Orfanato a Escola da Imaculada Conceição, com o principal objetivo de
“trabalhar pela educação religiosa das crianças”1 (M. P. Monteiro [comunicação pessoal] 24 de
novembro de 1993).

Começou no dia 15 de janeiro do anno de 1923 a aula para as órphãs
em que a Irmã Superiora se incumbiu do ensino. Ajudando nas lições
de português D. Lucina. Conferiu-se pela manhã o ensino scientífico
das 8 as 11 ½, pela tarde as orphãs foram emprehendidas nos trabalhos manuaes, em que principalmente se dedicaram a ponto de marca, por chegar neste ramo sempre bastante encomendas 2 (Livro de
Crônicas, 1922-1958, p.2).
Aliadas a esse objetivo, existiam algumas questões que faziam parte do contexto vivido,
a saber: “a feminização do catolicismo cada vez mais presente, principalmente nos manuais das
congregações religiosas, ensinando a ensinar, propagando as virtudes e qualidades daquelas
que irão ensinar” (Lopes & Galvão, 2001, p.72).
A partir daí, notamos uma preocupação com os conteúdos a serem ensinados e, principalmente, com a formação de quem os ministraria, onde os bons modos, a educação e a fé
eram ingredientes necessários a uma boa formação. Dessa maneira, o currículo “implica a idéia
de regular e controlar a distribuição do conhecimento, além de estabelecer a ordem de sua distribuição [...] o currículo possui um papel regulador da prática e, portanto, regulador da prática
educativa” (Sacristán citado por Zotti, 2004, p.4). Refletindo sobre esse papel regulador e a
distribuição do conhecimento, percebemos, através do currículo proposto pela instituição, o que
seria ensinado e que meninas deveriam ser formadas, pois “as expectativas sobre a conduta
feminina, as doutrinações religiosas da Igreja Católica, as implicações na sexualidade, o controle da feminilidade [...] aliados às exigências de casamento, batismo dos filhos e confissão dos
pecados” (Almeida, 1998, p.33) eram itens de suma importância para a formação de meninas.
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Assim, veremos dois modelos de currículos aplicados por escolas confessionais católicas, dirigidas pelas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.

TABELA 1
Disciplinas oferecidas nas Instituições de Ensino Católico
Escola da Imaculada Conceição- São
Cristóvão
Destinada à educação de órfãs e desvalidas
Português
Matemática
História de Sergipe
Religião
Noções de Ciências Físicas e Naturais
Educação Moral e Cívica
Geometria
Educação Física
Canto Orfeônico
Trabalhos Manuais
Prendas Domésticas
-

Colégio Imaculada Conceição Capela
Destinada à educação das filhas da elite

Português
Aritmética
História
Religião
Geografia
Música
Geometria
Violino
Costura
Trabalhos Manuais
Civilidade
Desenho
Piano

Nota. Os dados da coluna 1 são provenientes de Relatório de Atividades do Orfanato de São Cristóvão
(1941). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição. Os dados da coluna 2 são provenientes de A trajetória

Educacional em Capela: A experiência das missionárias da Imaculada Conceição (1929-1954) (p. 28), de
S. M. . Santos, 2002. Manuscrito não publicado, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe,
Brasil.

Vale destacar que embora ambas as instituições fossem dirigidas pela mesma congregação, observamos que seus currículos apresentavam diferenças. Mesmo priorizando as mesmas disciplinas, o currículo dirigido às alunas do Colégio Imaculada Conceição do Município de
Capela apresentava certo requinte ao incluir aulas de música, piano e civilidade. Sobre o aprendizado de “civilidade”, lembramos que entre outras coisas as alunas aprendiam a portar-se diante de situações exigidas pela sociedade, por isso:

O comportamento à mesa é muito útil na compreensão dos hábitos de
civilidade, porque a partir dele podemos perceber como desenvolvemos outros tantos costumes que dizem respeito à capacidade que cada indivíduo vai adquirindo no exercício do autocontrole de suas
pulsões. Na verdade o que acontece à mesa é o mesmo que ocorre
nos outros campos da ação humana: mudam estruturas e hábitos de
comportamento, impulsos e emoções (Nascimento, 1997, p.37)
O exemplo sobre a educação à mesa é apenas um dos pontos uma vez que “civilização
é um conceito que não se dá por acabado, é um processo sem fim que busca refinamento dos
padrões gerais” (Nascimento, 1997, p.35).
Embora a formação voltada ao lar fosse o ponto crucial no início do século XX, para as
mais abastadas o currículo oferecia opções que remetiam à ilustração; já para as alunas do or-
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fanato, priorizava-se o currículo elementar acrescentando as aulas de Prendas Domésticas e
Trabalhos Manuais, pois:

seria de utilidade um aprendizado que lhes permitissem aprender a
coser, lavar,engomar, fazer flores cuidar das hortas e da educação
dos animais domésticos[...] Assim teríamos um viveiro onde camponeses achassem mulheres, filhas de pobres, ou órfãs, que lhes trouxessem em dote os ricos tesouros que se obtém com a ciência prática
da economia, boa ordem e o conhecimento das cousas domésticas
(Nunes, 2008, p. 63).
Além dos currículos apresentados faremos uso de um anúncio registrado no jornal “A
Cruzada”, no qual as Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus comunicam
que as aulas do Colégio Nossa Senhora do Carmo, em São Cristóvão terão início em 15 de fevereiro de 1925, a escola direcionada a elite feminina, traz, no pequeno anúncio uma apresentação de seu sistema de ensino:

Collegio Nossa Senhora do Carmo
São Christovam-SE
Internato- Semi-internato-Externato
Directoras: Irmans Clarissas Missionárias da Immaculada ConceiçãoCursos: Primário e Secundario. – Música. Desenho. Prendas- Línguas;
Francês, Inglês e Allemão – o anno lectivo terá inicio a 15 de fevereiro3 (“Anúncio de Jornal,” 1924, p. 3).
A partir desse anúncio, percebemos que mesmo o colégio pertencendo à congregação
que dirigia o orfanato, a possibilidade de aprendizado era mais ampla. Podemos constatar isso
pela oferta do ensino de línguas. Para as alunas do orfanato, essa não era uma preocupação
corrente no currículo da instituição. Obviamente, estamos tratando de instituições que priorizam
grupos diferentes. Cabe indagar por que em escolas e colégios dirigidos por uma mesma congregação existiria tantas especificidades na diferença do ensino oferecido? Pensamos que a origem social das alunas seja uma das respostas. Com uma educação voltada para os cuidados
com a casa, não haveria a necessidade de um aprendizado mais rigoroso, afinal, para que tantos saberes se acabariam enclausuradas nas cozinhas alheias ou em sua própria cozinha?
A vinculação entre os papéis de mulher, mãe e dona de casa, era tida como o caminho
necessário ao andamento adequado da sociedade e por ser tratar de um instituto católico levaremos em consideração o fato de que:

Ciente de sua missão no sentido de propagar a fé católica, as congregações religiosas deviam criar todo tipo de estímulos para “formar novos fiéis”. As instituições de educação católicas sempre tiveram um
papel histórico na formação cultural brasileira. Com uma forte consciência de que a conquista das almas passaria por uma base institucional na educação, a Igreja entende-se mãe e mestra (Chornobai, 2005,
p.202).
Visando o bom desempenho da instituição, cada irmã assumia uma tarefa: Irmã Úrsula4
e Irmã Escolástica5 eram responsáveis pela direção da casa; além disso, cabia à primeira dar
aulas de catecismo e cuidar da Irmandade dos Anjos, e à segunda dirigir a Pia União das Filhas
de Maria. Quanto a Irmã Joana Bodefeld,6 por apresentar maiores dificuldades com a língua
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portuguesa, era auxiliada pela Irmã Batista da Silva7 e juntas cuidavam da cozinha, dos trabalhos na horta, do galinheiro e dos afazeres domésticos.
Foi durante o governo de Maurício Graccho Cardoso que o Orfanato de São Cristóvão
conseguiu alguns incentivos; por isso, em 06 de novembro de 1925, através da lei nº 925, o
governo regulamentou a instituição.
Não podemos esquecer que no ano de sua fundação, apenas 15 meninas poderiam ser
aceitas, porém com o advento da lei nº 925, a casa poderia receber até 50 meninas, lembrando
que as mesmas seriam enviadas através do Estado.
Chegar ao orfanato poderia ser considerado uma importante conquista, tendo em vista
a grande procura pelas vagas e as “indicações” feitas por pessoas de prestígio que pediam em
favor de suas protegidas, geralmente filhas ou netas das empregadas de suas residências.
Para ser admitida no orfanato e, consequentemente, obter uma vaga na escola, a menor deveria cumprir alguns pré-requisitos, tais como: estar na faixa-etária entre 05 e 10 anos,
ser órfã de um dos genitores, comprovação de certidão de registro civil como prova da idade
requerida segundo os estatutos, atestado de orfandade8, certidão de batismo, atestado médico
que comprovasse a ausência de doença contagiosa, atestado de vacina.9 Mediante essas etapas, caberia ao Diretor-Presidente receber a requerente ou não.
Uma situação bem comum para a entrada de menores na instituição se configurava no
fato de que meninas cujos genitores eram falecidos e algum familiar disponibilizasse de recursos financeiros, a mesma seria aceita cabendo ao seu responsável legal ou protetor pagar as
despesas pela sua permanência:

Foi apresentado a meza uma petição do Snr. Sylvio Garcez pedindo a
admissão da menor Adélia Garcez com nove annos de idade, natural
de Itaporanga[...]. Foi admittida com a condição de ser o protetor
obrigado a entrar com a importtancia de Dez Mil Contos de Réis
(10$000) mensalmente ao Orphanato 10(Livro de Atas, 1920, p.64).
Ou ainda:

Foi admittida como órfhã, a menor Maria José Siqueira Mello filha da
finada Maria Luiza Mello e neta de D. Thereza Dias, com 6 anos de
idade, sendo esta obrigada a entrar com a importância de Dez Mil
Contos de Réis(10$000) mensalmente, a contar da data da inscripção,
para a thezouraria do Orphanato, alem do enxoval necessário11 (Livro
de Atas, 1919, p.59).
Outros casos também chamam a atenção: o fato de que algumas meninas eram admitidas sem ter o nome revelado, a idade ou filiação, porém eram indicadas por pessoas estimadas na sociedade. Em 18 de abril de 1920 a mesma diretora do orfanato recebeu, “Do Exmº
Snr. Drº. José Joaquim Pereira Lobo12 um pedido por meio do Revmº Director, no sentido de
ser admittida neste orfanato a menor orphã......com ....annos de idade, natural de.....”13 (Livro
de Atas, 1920, p.64). Ao analisarmos o caso ilustrado podemos perceber que esse tipo de artifício era utilizado como forma de “proteger a honra das famílias, escondendo frutos de amores
considerados ilícitos” (Arantes, 2009, p.178) ou até mesmo “servir para defender a honra das
famílias cujas filhas teriam engravidado fora do casamento” (Marcílio, 2006, p.74). Essa prática
será legitimada, através do Código de Menores de 1927 em seu art. 6º, por meio qual se declara que:

As instituições destinadas a recolher e crear expostos terão um registro secreto, organizado de modo a respeitar e garantir o incognito, em
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que se apresentem e desejem manter os portadores de creanças a serem asyladas14 (Decreto nº 17.934/27 de 12 de outubro).
Por esse motivo, em livros de instituições educativas voltadas à criança desvalida, omitem-se muitas vezes o nome dos pais, deixando apenas o nome dos benfeitores ou o logradouro para contatos. Dessa maneira, o direito ao sigilo era respeitado, mantendo-se em segredo os
dados de qualquer menor asilado.
1 – Perfil familiar das internas: O Orfanato através de suas fontes.
Quando chegavam ao orfanato, cada menina recebia um número que seria bordado em
todos os seus pertences pessoais. Esse procedimento dava o tom de organização ao ambiente,
pois aquela que se descuidasse dos seus objetos logo seria descoberta e sofreria as sanções
previstas. “Pois o estilo de vida nos recolhimentos era totalmente conventual, expresso nas práticas religiosas, na simplicidade do vestir e no controle dos contatos com o mundo exterior”
(Rizzini & Rizzini, 2004, p.26).
Um ponto importante para o entendimento das práticas realizadas no Orfanato de São
Cristóvão e na Escola da Imaculada Conceição, diz respeito à análise dos livros da instituição.
Pois:

sem o compromisso com a memória e a história, esses “guardados
antigos” não recebem nas escolas um lugar nobre mas são entrincheirados em porões, em armários velhos[...] esses dados são essenciais
para uma compreensão mais acuradas sobre as demandas da escola e
as características do alunado [...] (Souza, 2000, p.14).
Dessa forma, ao observarmos os livros de matrícula, notamos que em 1911, Frei Joaquim Benke, OFM, ao abrir o primeiro livro destinado à inscrição de meninas solicita que sejam
preenchidos alguns itens, como por exemplo: nome da órfã, nome dos pais e cor15 (branca ou
mestiça). A partir 1933 aparecem as denominações parda, preta e morena; quanto à filiação
(legítima16, ilegítima ou natural17); nome dos pais, local onde os pais residiam, idade, data de
entrada e saída, motivo e observações. São acrescentadas, ainda, informações sobre os sacramentos como Batismo, Primeira Eucaristia e Confirmação.
Ao analisarmos os mesmos livros em outros períodos, como nos anos de 1948-194918,
1953-1959, 1957-1961 e 1962-1964, percebemos mudanças quanto às características das internas e o detalhamento das mesmas.
Vale lembrar que o material referente aos anos de 1948 a 1964, mostra uma organização mais institucional, pois esses livros diários seguiam o modelo estabelecido pela Instrução
Pública. Através de um olhar mais direcionado desses instrumentos de registro, foi possível obter um perfil das famílias das internas. Assim, percebemos que, em sua maioria, as internas que
fizeram parte do Orfanato de São Cristóvão e da Escola da Imaculada Conceição eram provenientes dos municípios sergipanos e estados vizinhos como Alagoas, Bahia e Pernambuco.
A partir do informado verificamos que a instituição não recebia apenas meninas do município, mas de muitas regiões de Sergipe, ultrapassando, inclusive, os limites estaduais. Com
um conceito elevado e sob a responsabilidade de uma congregação conceituada, muitos foram
os pedidos em busca de uma vaga na referida casa. Por esse motivo, observamos que a cada
período nomes tanto da política local quanto da elite solicitavam a entrada de meninas para
viverem em regime de internato.
Nos anos de 1948 a 194919 são realizados pedidos por parte do Dr. Maurício Graccho
Cardoso20e Leandro Maciel21. De 1953 a 1959 os pedidos mais freqüentes são os de Francisco
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Leite Neto22, Dr. Lourival Baptista23, Família Franco24, Dr. Café Filho25, SAM26 e LBA27. Neste
período contamos, efetivamente, com o envio de meninas feito, principalmente, pelos órgãos
governamentais.
A preocupação em encaminhar as meninas foi sentida até nos meios governamentais
bem antes dos períodos citados, pois em 27 de abril de 1926, dando cumprimento à Lei nº 925,
de 06 de novembro de 1925, o Governo do Estado resolve:

Art.1º O governo do Estado subvencionará o Orfanato de São Cristóvão, com sede na cidade de mesmo nome, educandário de meninas
órfãs e desvalidas ficando esse instituto sujeito as obrigações seguintes:
a) Internar até 50 meninas órfãs ou desvalidas de 4 a 12 anos de
idade, apresentadas pelo governo, além das admitidas pela diretoria do Orfanato.
b) A ministrar a essas menores não só o ensino primário como o de
prendas domésticas e tudo quanto interesse a boa direção da casa28 (Lei nº 931/26 de 27 de abril).
Vale ressaltar que “tudo o quanto interesse a boa direção da casa” consistia,
principalmente, nas aulas de bordados, bons modos e na prática da religião que incluía, entre
outras coisas, orações e a participação diária na missa. Através desse documento podemos
perceber o desejo de se associar nas primeiras décadas do século XX a educação feminina à
modernização da sociedade, à higienização da família e formação dos futuros cidadãos. “A
ênfase na escolarização feminina vincula-se à função social de educadora dos filhos” (Freitas,
2002, p.50).
Outro ponto que podemos extrair da preocupação governamental diz respeito à nova
forma de pensar nação e quais os indivíduos que formariam a mesma. O desejo de sanear o
país, principalmente no tocante à infância, foi elaborado como parte de um projeto nacional
desde os primeiros anos da República, em que se fazia necessário à construção do novo cidadão brasileiro e para que o país não fosse tomado pela desordem, imoralidade e outros males
deveria proteger a criança, pois através dela o país seria salvo:

O significado social da infância circunscrevia-se na perspectiva de
moldá-la de acordo com o projeto que conduziria o Brasil ao seu ideal
de nação. Nas primeiras décadas do século XX, a preocupação com a
infância, como problema social, refletia a preocupação futuro do país
[...]. A consciência de que na infância estava o futuro da nação, tornava necessário criar mecanismos que protegessem a criança dos perigos que pudessem desviá-la do caminho do trabalho e da ordem
(Rizzini, 2008, p.83).
Desse modo, a educação promovida pelo Orfanato de São Cristóvão estava em sintonia
com o que se pregava no período. Uma educação que aparentemente apoiava o desenvolvimento intelectual de ambos os sexos, mas que demarcava com rigor os papéis de cada um.
Não podemos esquecer o papel da religião nesse processo educacional: rezar, repetir as
ladainhas, freqüentar as missas diariamente e estar em dia com os sacramentos, tudo isso fazia
parte do cotidiano das meninas.
A partir de suas práticas educativas com as crianças a Igreja Católica mostrava sua presença no interior das instituições que as acolhiam. A Igreja Católica não pautou sua intervenção
apenas nos valores sociais, mas na difusão de valores religiosos e espirituais. Ou seja, tornar a
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criança o que se desejava do adulto futuro: responsável, ordeiro, trabalhador, ético e moral.
Assim:

Alcançar primeiro a infância estava em consonância com a Doutrina
Social da Igreja que exprimia a preocupação em atender a necessidade de educação do povo pobre, preparando-o para o futuro. As crianças representavam um segmento importante na construção do futuro,
por isso incomodavam quando mendigavam pelas ruas [...] atender à
criança desamparada ou carente trazia a intenção oculta de se evitar
o adulto desajustado (Nascimento, 2006, pp.68-69).
Educar meninas não era uma tarefa fácil, embora o número de aulas públicas e particulares direcionadas à educação feminina em Sergipe no início do século XX poderia ser considerado satisfatório, tendo em vista o número de vagas oferecidas, através de anúncios publicados
em periódicos da época. Desse modo, colégios como:

“Collegio Bôa Esperança”, “Collegio Nossa Senhora de Lourdes”, “Escola Americana”, o “Collegio Santa Cruz”,” Escola Primária de Sergipe”, “Colégio Nossa Senhora Sant’Anna”, “Internato Santa Cecília”[...]
no início do ano civil, estas instituições publicavam anúncios sobre o
início das aulas, o preço das mensalidades, as disciplinas ministradas,
a forma de organização do currículo e características gerais de funcionamento das escolas (Freitas, 2003, p.44).
Entretanto, salientamos que para aquelas cujo poder econômico era privilegiado, a
educação poderia chegar através de professoras particulares; porém independente do grupo
social, o início do século XX foi marcado pelo discurso segundo o qual mulheres “não deveriam
ser instruídas e sim educadas” (Freitas, 2002, p.50). Basta observarmos que:

Os currículos oferecidos se baseavam quase sempre no mesmo elenco
de disciplinas variando muito pouco de uma instituição para outra. A
ênfase nas primeiras décadas do século XX nas escolas femininas era
o estudo de Línguas Estrangeiras e de Português (Gramática e Literatura) noções de Matemática e Ciências, os trabalhos Manuais e Música
(Freitas, 2003, p.44).
Pois, assim, chegariam ao que deveria ser o caminho natural: casar, ser boa esposa,
mãe zelosa e guardiã de moral e caráter invioláveis. Dar uma boa formação religiosa e educacional para aquelas crianças era o principal objetivo das irmãs responsáveis pela instituição, por
isso todo o esforço empregado por elas tinha como único fim, transformar as internas em modelo de educação, bom comportamento e religiosidade, conforme o que almejava a sociedade
nas primeiras décadas do século XX.
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NOTAS
1

Relato escrito, datilografado e assinado pela professora Maria Paiva Monteiro. Arquivo do Lar da
Imaculada Conceição.
2
Relato encontrado no Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada
Conceição da Mãe de Deus (1922-1958). Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.
3
Anúncio publicado no jornal “A Cruzada”.
4
Irmã Úrsula Luttig (Mathilde Luttig) nasceu em 05 de março de 1895 em Wewelburg, WestfáliaAlemanha, vinda de uma família de 11 irmãos. Terminando o curso primário em 1909, continuou seus
estudos no Seminário Pedagógico, recebendo o diploma de professora em 1915. Em 1920 solicitou
admissão na Congregação das Irmãs Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Iniciou suas atividades no
Orfanato São José em Santarém – Pará, servindo também no Orfanato de São Cristóvão. Faleceu em 15
de abril de 1984, na enfermaria da Casa Provincial em Belém, Estado do Pará. Fonte: Necrológio da Irmã
Úrsula Luttig. Arquivo da Província do Coração de Maria- Belém, PA.
5
Irmã Scholástica Hilmer (Josepha Hilmer) nasceu em 15 de junho de 1892 em Gimbte, Alemanha.
Professou em 08 de dezembro de 1919 e no mesmo ano desembarcou em Recife/PE, seguindo para
Santarém, PA. Exerceu o magistério em Monte Alegre, PA e Salvador, BA. Foi superiora do Orfanato de
São Cristóvão, SE. Construiu o Ginásio Santa Bernadete, o qual foi fechado em 1969. Durante sua vida
religiosa ocupou diversos cargos na congregação, tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito
internacional. Em 31 de agosto de 1975, faleceu no Sanatório Espanhol em Salvador, BA. Seu corpo foi
sepultado no Cemitério Campo Santo na mesma cidade. Fonte: Necrológio Irmã Scholastica Hilmer.
Arquivo: Convento Dom Amando, Salvador, BA.
6
Johanna Bodefeld, recebeu em 08 de dezembro de 1918 em Muenster, Alemanha, o hábito da
congregação. Em 1920, juntou-se a dez irmãs e veio trabalhar em Santarém, no Estado do Pará. Em 1922,
chegou à cidade de São Cristóvão para o trabalho no Orfanato. Depois de um período dirigindo a
Comunidade de Santa Clara, no Ceará, voltou a São Cristóvão, em 1929. Após um período na
administração do Seminário de João Pessoa, retornou novamente a Sergipe onde permaneceu entre os
anos de 1940 a 1952. Faleceu em 05 de junho de 1959 em Dusseldorf, Alemanha. Fonte: Necrológio da
Irmã Johanna Bodefeld. Arquivo Convento Dom Amando, Salvador, BA.
7
Irmã Maria A. Batista da Silva nasceu em 24 de abril de 1905 em Pavuna, Estado do Ceará, ingressou na
Congregação em 11 de fevereiro de 1921, fazendo seus votos perpétuos em 12 de agosto de 1925. Antes
de seu falecimento era membro da Comunidade Santa Clara em Canindé- Ceará. Faleceu em 11 de
outubro de 1990 na cidade de Canindé, CE. Necrológio da Irmã Maria A. Batista da Silva. Arquivo
Convento Dom Amando, Salvador, BA.
8
O atestado de Orfandade era expedido pelo delegado de polícia da capital. Encontramos a referência ao
presente documento no Livro de Atas da Sociedade Orfanato de São Cristóvão (1911-1935), p. 60.
Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.
9
Informações obtidas nos Estatutos do Orfanato da Imaculada Conceição da Cidade de São Cristóvão
(1957), p. 09.
10
Livro de Atas da Sociedade Orfanato de São Cristóvão (1911-1935), p. 64. Arquivo do Lar da
Imaculada Conceição.
11
Livro de Atas da Sociedade Orfanato de São Cristóvão (1911-1935), p. 59. Arquivo do Lar da
Imaculada Conceição.
12
Joaquim José Pereira Lobo, nascido em São Cristóvão em 1864. Eleito para governar o Estado de
Sergipe de 1918 a 1922 foi o último dos militares, durante a 1ª República, a administrar com o respaldo
popular. Dantas, J. I. (2004). História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro, RJ: Editora
Tempo Brasileiro.
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13

O registro se encontra tal qual no livro de atas. Nele não há citação sobre o nome dos pais ou
responsáveis. O nome, idade e procedência da menor também não são revelados. Informações obtidas a
partir do Arquivo do Lar da Imaculada Conceição.
14
Decreto nº 17.934-A/27 de 12 de outubro que consolida as leis de Assistência e Proteção a menores.
15
No primeiro livro de matrícula da instituição Orfanato de São Cristóvão datado de 1911 a palavra
“qualidade” designa cor.
16
“A legitimidade indicava a necessidade de proteção do infortúnio da perda de seu protetor, o pai, que
lhe poderia garantir no futuro o lugar social mais valorizado para a mulher. O asilo substitui a tutela do
pai, oferecendo os meios necessários para as futuras mães de família reproduzirem o seu lugar na
sociedade, tais como, a educação para o lar, o enxoval de casamento e o dote” ( Rizzini & Rizzini, 2004,
pp.25-26).
17
“Referente a bastardo- que nasceu fora do matrimônio; modificado, degenerado, filho illegitimo”.
(Figueiredo citado por Rizzini, 2008, p.179).
18
O livro do referido período tem a denominação de Livro de Matrícula, Frequência e Aparelhamento
Escolar (1953-1959). Durante a pesquisa percebemos que a partir de um determinado momento a
instituição contava com livros para Matrícula e Ponto Diário e outros mais completos e detalhados, como
os acima citados. Casos semelhantes nos livros de 1953 a 1959.
19
Os nomes apresentados foram os mais citados nos referidos períodos. Ter acesso às informações quanto
aos responsáveis pelas indicações só nos foi possível através dos livros de Matrícula, Frequência e
Aparelhamento Escolar do período de 1948 a 1967, uma vez que os mesmos trazem itens que nos
ajudaram a elucidar essas questões.
20
“Maurício Graccho Cardoso nasceu em 09 de agosto de 1874 em Estância – SE. Filho do renomado
Professor Brício Cardoso, seguiu o percurso da Juventude de sua época, fez parte da Escola Militar do
Rio de Janeiro, optando pela carreira do Direito. Sua primeira experiência política se processa no Ceará,
quando assume vários cargos políticos. Torna-se Presidente de Sergipe em 1922, realizando várias obras e
dando certo impulso à educação. Participou da Constituinte de 1934. Em 1946, volta à cena política como
integrante da Câmara Federal. Faleceu em 03 de agosto de 1950, durante uma sessão plenária” (Santana,
2009, p. 1).
21
“Nascido em 08 de dezembro de 1897, no município de Rosário do Catete. Filho do Bacharel Leandro
de Siqueira Maciel e Ana Maynard Maciel. Ingressou na política, elegendo-se deputado federal em 1930,
para um mandato até 1932. Teve atuação destacada nos pleitos de 1933/1935. Participou da formação da
UDN em Sergipe. Elegeu-se constituinte em 1946, fazendo acordo com os comunistas. Governou Sergipe
em 1954. Faleceu em Aracaju a 14 de julho de 1984” (Barreto, 2007, p. 198).
22
“Francisco Leite Neto nasceu em Riachuelo em 14 de março de 1907. Bacharelou-se em Direito, no
Estado da Bahia, regressando a Aracaju, onde iniciou sua carreira de advogado e pensador do Direito. Foi
Diretor da Penitenciária Modelo, construída em 1926, pelo governador Graccho Cardoso. Participou da
Assembléia Constituinte Estadual em 1935. Além de político foi professor, escritor e orador do Instituto
Histórico Geográfico de Sergipe (IHGS). Faleceu em 19 de dezembro de 1964, aos 57 anos”. Recuperado
em Dezembro 14, 2010, de http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler
23
“Nascido na localidade “Sítio do Meio” município de Entre Rios, Estado da Bahia em 03 de outubro de
1915. Médico de formação atuou na Fábrica São Gonçalo no atendimento aos operários. No período de
1951-1954 foi prefeito de São Cristóvão. Integrante da ARENA (Aliança Renovadora Nacional). Eleito
pelo voto indireto para Governador do Estado no período de 1968-1970” (Barreto, 2007, p. 244).
24
“A família Franco, representada por Adélia do Prado Franco e pelo Coronel Albano do Prado Pimentel
Franco, tiveram na pessoa do filho Augusto Franco, grande influência em muitos campos da vida
sergipana. A família destacou-se principalmente na condução da Fábrica de Tecidos São Gonçalo, que
empregava parte significativa da população de São Cristóvão; do Banco de Comércio e Indústria de
Sergipe, da Usina São José do Pinheiro, no município de Laranjeiras – SE, produtora de açúcar e Fábrica
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Sergipe Industrial. No período de 1979-1982, governou o estado, sendo eleito pela ARENA” (Barreto,
2007, p. 91).
25
Encontramos três indicações feitas pelo então Presidente da República Dr. Café Filho, em todos os
registros o endereço do responsável constava apenas a “cidade do Rio de Janeiro”.
26
O Serviço de Assistência a Menores (SAM) foi criado em 1941 pelo governo de Getúlio Vargas. No
decorrer de sua história a instituição teve seus objetivos desviados ao se tornar exemplo de clientelismo e
“cabide de emprego”. Sobre isto, ver: Rizzini & Rizzini (2004).
27
A Legião Brasileira de Assistência, (LBA) surgiu em 1942 com o objetivo de promover serviços de
assistência social, prestar decidido concurso ao governo e trabalhar em favor do processo de serviço
social no Brasil. Sobre isto, ver: Faleiros (2009).
28
Lei nº 931/26 de 27 de abril que concede subvenção ao Orfanato de São Cristóvão.
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AS ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS
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E INÍCIO DO SÉCULO XX: MÉTODOS DE
ENSINO X CONFIGURAÇÃO ESPACIAL
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INTRODUÇÃO
A relação entre métodos de ensino e a espacialidade da escola é assunto que gera
discussões no âmbito da Educação e de áreas afins, visto que a introdução de novos métodos
induz a uma necessidade de adaptações e/ou de novos arranjos espaciais. Para tratar deste
assunto, recorremos a período de tempo que se constitui marco histórico na história da
educação, período intensificado de reformas educacionais.
Esta comunicação trata do estudo das escolas primárias no Estado do Ceará, com
ênfase na cidade de Fortaleza no final do século XIX e na primeira trintena do século XX, com
ênfase nas décadas de 1920 e 1930. Tal estudo situa a transição dos métodos de ensino
vigentes no Império, que induziram a uma tipologia espacial, até a adoção de novos métodos
de ensino e de organização escolar seriada, no início do período republicano, que deram lugar a
outra tipologia, cuja nomenclatura diferencia em alguns países, contudo, agregam várias turmas
e professores em uma só edificação.
O objetivo principal da pesquisa é analisar a relação entre os métodos de ensino e a
espacialidade da escola, além de registrar instituições escolares representativas de um período
da história da educação cearense. Como temática, a pesquisa situa-se como assinala Souza, no
“mundo dos objetos”.
Na historiografia da História da Educação, destacamos alguns autores aos quais nos
aproximamos, pela pertinência do tema em estudo, tais como Antonio Ballesteros, Margarida
Felgueiras. E na história das instituições escolares, Viñao Frago e Agustín Escolano, Diana Vidal,
Fátima de Souza, em que a reconstrução histórica das instituições escolares se apresenta como
objeto de análise para a História da Educação.
As leituras dos regimentos e regulamentos da Instrução no Ceará, tais como –
Regulamento Orgânico da Instrução Publica e Particular da Província do Ceará (1881);
Regimento Interno das Escolas Primarias da Província do Ceará (1881); Regulamento da
Instrução Primaria do Estado do Ceará (1905); Regimento dos Grupos Escolares (1907);
Regimento Interno das Escolas Publicas do Ensino Primário (1915); Regulamento da Instrução
Pública (1922) foram muito significativas para o entendimento de orientações e recomendações
do período em foco.
Nossa apreciação podemos verificar os programas, métodos, regime escolar, requisitos
sobre construções de um modo geral, sobre localização e condições de construção de escolas,
que contribuíram para uma visão das modificações e exigências ocorridas ao longo do tempo. A
adoção do ensino mútuo durante o Império demonstra intenção de acelerar a difusão do ensino
a fim de atingir a baixo custo maior número de alunos.
A instrução primária no Brasil percorreu um longo caminho de buscas, desde o ensino
individual, escolas sem nenhuma uniformidade, visto que a organização das primeiras escolas
normais somente veio a se configurar muito lentamente no decorrer do século XIX.
O processo de graduação das escolas até a constituição dos grupos escolares foi lento e
aconteceu de forma semelhante em vários países. A escola graduada é uma concepção liberal
da Educação no final do século XIX, quando se iniciou a preocupação com a Educação popular.
Adquiriu finalidade cívica, moral e instrumental, renovada nos métodos e nos processos de
ensino. O processo de graduação das escolas é concomitante a organização do sistema de
ensino. Souza assinala os três elementos fundamentais apontados por Buisson para a
organização dos sistemas nacionais de ensino: a classificação dos alunos, um plano de estudos
e o emprego do tempo (cf. Souza. 1998:32).
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AS PRIMEIRAS ESCOLAS
Segundo a historiografia consultada, as escolas de primeiras letras foram iniciadas no
Brasil com os Jesuítas, responsáveis quase que exclusivamente pela Educação durante os
primeiros séculos de colonização, tendo na escola de primeiras letras um dos instrumentos para
o alcance do seu objetivo mais importante: a difusão e a conservação da fé católica entre
senhores de engenho, colonos, negros escravos e índios. Desta forma, exerciam grande
influência nas várias camadas da população.
Com a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, deixaram de existir repentinamente
tanto estabelecimentos de ensino secundário, como escolas de ler e escrever. Em seu lugar
passaram a ser instituídas as aulas régias, que, segundo a historiografia, sem ordenação entre
elas, cujo objetivo era de submeter a instrução ao controle do Estado.
No Império, as escolas de primeiras letras foram criadas nas cidades, vilas e lugares
mais populosos conforme lei de 15 de outubro de 1827, a qual foi a lei geral relativa ao Ensino
Elementar, marco na educação imperial, como primeira lei da instrução no Brasil.
Dois pontos importantes a ressaltar nesta lei são: 1 nas escolas elementares seria
aplicado o “ensino mútuo” cujos edifícios se aplicariam ao que coubessem com a suficiência nos
lugares; 2 quanto ao ensino, os princípios de moral cristã e da doutrina católica e a base
mínima de aprendizagem – ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de

quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática de
língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica
romana.
A adoção do ensino mútuo demonstra que havia também consonância com o “espírito
da época” pelo menos na intenção de acelerar a difusão do ensino a fim de atingir a baixo
custo maior número de alunos.
Até o final do século XIX, temos referências a este método na historiografia e nas
mensagens dos presidentes da Província do Ceará como sendo utilizado nas escolas públicas.
Afinal o que foi o método lancasteriano?
A historiografia aponta que no primeiro quartel do século XIX desenvolveu-se na
Inglaterra, irradiando-se na Europa e depois nos Estados Unidos, o “método mútuo”, também
conhecido como “monitorial” ou “lancasteriano”, atribuído ao pastor da igreja anglicana Andrew
Bell (1753-1832) e a Joseph Lancaster (1778-1839) da seita dos Quaker. A distinção de uma
escola lancasteriana era a “instrução monitorial”, em que um grande número de estudantes era
dividido em pequenos grupos ou classes, de acordo com os níveis de avanço. Sob os olhos do
“monitor”, um aluno mais adiantado, cada classe recitava suas lições em um semicírculo de
espaço ou desenho ao longo da parede da sala.
Nos primeiros anos do século XIX, o método monitorial foi adotado na escola pública na
maioria das grandes cidades dos Estados Unidos, sendo a característica principal a
indivisibilidade do espaço – the larger the better (cf. Upton. 1996:240). O aspecto que
queremos ressaltar deste método é justamente a conexão da didática com a necessidade de
ordenação do espaço de sala de aula.
Upton detalha o modo como Lancaster recomendava que deveriam ser os espaços de
aula: as proporções; localização da mesa do professor; fixação das carteiras, além de
argumentar ao baixos custos do sistema. A sala de aula lancasteriana era um espaço indiviso,
uma

longa praça ou paralelograma” na proporção de 3:5. A mesa do
mestre devia ser colocada sobre uma plataforma em uma
extremidade, e as mesas e os bancos, fixada a uma superfície
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inclinada, todos devem enfrentar a plataforma para permitir o contato
visual com qualquer aluno, a qualquer momento. A sala deveria ser
mais aberta o quanto possível, com amplo espaço entre as fileiras das
mesas para possibilitar aos alunos moverem sem atrapalhar uns aos
outros. (Upton. 1996:240). [Tradução nossa]
A adoção do método mútuo ou lancasteriano era conhecida no Brasil desde 1808,
contudo, veio a se tornar oficial em 1827, de forma a ser difundido em todo o País. Temos
notícia de que teria sido instalada escola lancasteriana na Província Cisplatina, em 1821 sob os
auspícios da Sociedade Lancasteriana (cf.Tambara, 2005).
Esta incursão ao método lancasteriano é importante para esclarecer as origens do
método, como foi introduzido no Brasil, que marcas deixou no ensino brasileiro, bem assim
como pretendeu explorar seus aspectos referentes à necessidade de espaços adequados para
funcionamento deste método de ensino, semelhanças e diferenças no método utilizado no
Brasil. Outro aspecto em relação a esta metodologia de ensino, é o princípio de atender a um
maior número de alunos, a espacialidade dos grandes salões para aproximadamente 250
alunos, operacionalizado por subdivisões em grupos menores sob a orientação de monitores.
A maioria das escolas no Brasil no período Imperial e estendendo-se na Primeira
República era “casa-escola” (cf. Lopes. 2002:3). Referiam-se às escolas públicas ou particulares,
cujos professores sempre estavam ligados diretamente à casa-escola, ou seja, existiam as casas
de escola onde o professor morava e disponibilizava o salão da frente para o funcionamento da
escola; semelhante ao “mestre-escola”, sendo o professor funcionário público. Normalmente, as
primeiras cadeiras eram de professores homens, com o passar do tempo e a necessidade de
ampliar o número de professores e os baixos salários, as mulheres começaram a figurar nesta
atividade, que foi, com o tempo, se organizando profissionalmente.
No Brasil, não se apresentava uma diretriz nacional sobre a instrução pública no
Império. O Ato Adicional de 1834, dentre outras deliberações, determinava que as assembleias
provinciais legislassem sobre a instrução primária, e depois na Primeira República, a Lei
Orgânica Rivadávia Correia de 1911, veio proporcionar total liberdade aos estabelecimentos
escolares, tirando do Estado o poder de interferência. Em consequência, em cada Estado a
estrutura e o funcionamento das escolas se desenvolveram conforme cada governo.

O ENSINO MÚTUO NAS ESCOLAS CEARENSES
Em 1881 foi editado o Regimento Interno das Escolas Primárias da Província do Ceará,
na gestão do presidente Pedro Leão Velloso. Este Regimento, assinado pelo então Inspetor
Geral da Instrução Pública, Amaro Cavalcanti, apresenta instruções sobre a casa da escola, que
consideramos de muita riqueza de detalhes, sendo importante instrumento de análise, dentro
das condições da época. Faz referência ao funcionamento da escola em “salão”, de livre
ventilação, arejado, separado da vivenda do professor, isto evidencia que a casa de escola
poderia ser também a casa do professor, que poderia ser alugada ou cedida. Recomenda
também local que tivesse pátio para recreio e exercício dos alunos. Na mobília, entre outros
móveis, encontra-se a mesa de “seis palmos” de utilização do professor, mobiliário este que
perdura até os dias de hoje, praticamente com as mesmas dimensões (1,20m x 0,70m).
No Art. 2º do referido Regimento, quando se refere ao “salão” da escola, podemos
perguntar: por que “salão” e não “salas”? Neste caso, percebemos que os métodos de ensino
podem se materializar na arquitetura, ou seja, intuímos que, na Província, tínhamos escolas de
primeiras letras e o método utilizado era o mútuo – não havia a seriação – por isso
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encontramos a referência ao “salão”, pois de fato, era uma única sala de grandes proporções,
que atendia alunos de vários níveis de conhecimento e de idades diversas.
A realidade da inexistência de prédios oficiais de ensino, contudo, é detectada pela
própria afirmação no Regimento sobre as “casas alugadas”, como observamos no Art. 7º. – Nos

lugares, onde não hoverem edificios publicos para as escolas, estas funccionarão em casas
alugadas pelo inspector escolar de parochia, competentemente autorisado pelo inspector geral
da instrucção publica. (Regimento Interno das Escolas Primárias da Província do Ceará,
1881:77).
É interessante notar que o método de ensino vigente na época requeria uma disposição
da mobília, bem como uma ordenação para alcançar o objetivo de o aluno adquirir hábitos
ordeiros que lhe seriam úteis na vida prática, além disso, há a denotação de que, mesmo em
único salão, havia uma divisão entre os alunos – os «primários» e os «grammaticos».
(Regimento Interno das Escolas Primárias da Província do Ceará, 1881:78).
Os relatórios dos presidentes, muitas vezes eram elaborados com base em relatórios
específicos, como é o caso deste de 1881 que anexa o relatório do Diretor da Instrução Pública,
Amaro Cavalcanti. Acrescenta, ainda, que o programa do ensino se compõe das matérias:
Leitura – embora os livros adotados ainda possam variar de escola a escola; Escrita; Elemento
de Aritmética; Elementos de Gramática; Sistema Métrico Decimal e Catecismo religioso;
comentando que os professores, contudo, se regem pela rotina comum. Este relatório faz ainda
uma descrição detalhada de onze escolas públicas, sendo três regidas por professor e oito por
professoras, assinalando o nome do professor, endereço e condição do “salão” da escola.
Em 1888, encontramos um relato muito importante para nosso estudo, em que o
Presidente da Província assinala a aquisição de terrenos para construção de escolas públicas no
boulevard do Visconde do Rio Branco e na praça da Conceição, em Fortaleza, descrevendo
minuciosamente a edificação a ser erguida, provavelmente uma transcrição da proposta da
Diretoria da Instrução ou do próprio engenheiro que elaborou o orçamento da obra,

[...] sendo ambos do mesmo typo e dimensões, cercados por um
muro de três lados e um gradil com portão de ferro e com as
seguintes accommodações: um vestíbulo saliente com 3m X
2m,80; um pequeno corredor que liga o vestíbulo ao salão de
aula, e aos lados do corredor; dous gabinetes, um para o
professor e outro para os alumnos, tendo cada gabinete
3m,80 X 2m,80; e o salão d’aula 10m X 8m, e havendo alem
dos compartimentos descriptos, varanda para recreio e
latrina.[Grifo nosso].
Todo o edifício será forrado e assoalhado.
Cada prédio segundo o orçamento apresentado segundo o
engenheiro, custará cerca de 10 contos de réis (Relatório do
Presidente da Provincia Sr. Eneas de Araujo Torreão, 1888:20).

A descrição do salão de aula com dimensões de 10,00m x 8,00m, possivelmente,
caracteriza o grande “salão” utilizado no método lancasteriano, que encontramos aqui com
estas dimensões especificadas pela primeira vez, inclusive pela presença do gabinete para
alunos – provavelmente para os monitores. Por meio desta precisa descrição, juntamente com a
imagem de duas escolas públicas encontradas em publicação sobre Assentamentos de Proprios
Estaduaes de 1912, ao que parece, se referem à citação feita há pouco. Não tivemos, contudo,
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condição ainda de os localizar, mesmo sendo descrito que se encontram no Boulevard do
Visconde do Rio Branco e na praça da Conceição, provavelmente as escolas foram demolidas.
Na publicação editada pelo governo do Estado do Ceará – Assentamentos dos Proprios
Estaduaes, datado de 1912, encontram-se descrições de escolas públicas na Capital do Estado
com algumas fotos e a identificação apenas da rua de sua localização. As escolas públicas na
Capital com prédio próprio são assim descritas de forma a terem muitas semelhanças com a
tipologia das escolas de ensino mútuo, embora em escala reduzida em relação às citadas acima.

Foto 1: Escola Pública 1
Fonte: CEARÁ. Assentamentos de Proprios Estaduaes, 1912
Uma segunda imagem de escola registrada na mesma publicação apresenta-se como
sendo construída na administração do Presidente dr. José Freire Bizerril Fontinelle, e nelle
começou a funccionar a aula publica em 1893. (Ceará. 1912:34).
Estas imagens também podem corresponder aos prédios citados anteriormente no
Relatório do presidente da Província, Sr. Eneas de Araujo Torreão, em 1888, cuja descrição se
assemelha aos aqui representados bem como a localização, um no boulevard do Visconde do
Rio Branco e outro na praça da Conceição.
O grande salão único denota que neste período não havia a seriação, portanto, que a
configuração espacial tende a refletir o atendimento ao método vigente. Estamos diante da
Arquitetura Escolar realizada para atendimento a um programa da Escola Pública cearense que
figurou possivelmente no período que antecede à República e início desta.
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Foto 2: Escola Pública 2
Fonte: CEARÁ. Assentamentos de Proprios Estaduaes, 1912.

NOVOS MÉTODOS, NOVA ESPACIALIDADE.
O método mútuo foi sendo substituído pelas novas tendências, que, segundo Souza,
decorrem inicialmente, da visita de Horace Mann à Prussia, onde observou a organização das
casas escolares divididas em muitas salas de aula. Percebeu que isto trazia uma alteração no
modo de construir as edificações escolares (cf. Souza. 1998:37).
Em vista desse novo modo de pensar a escola, juntamente com Henry Barnard,
passaram a defender a necessidade da participação de educadores no planejamento das
escolas. Tanto Rosa Fátima de Souza quanto Ester Buffa fazem referências ao manual School
Architecture, escrito por Henry Barnard entre os anos de 1838 e 1840, como um clássico sobre
a relação entre edifício-escola e concepções educacionais, iniciando um novo modelo de
organização escolar e, consequentemente, uma nova configuração espacial das escolas urbanas
(cf. Souza. 1998:37; Buffa. 2002:33).
Com o surgimento do agrupamento de escolas, as antigas escolas referenciadas por
“mestre-escola” ou “casa-escola”, passaram a ser denominadas de “escolas isoladas”. O
processo de graduação das escolas até a constituição dos grupos escolares foi lento e
aconteceu de forma semelhante em vários países. A escola graduada é uma concepção liberal
da Educação no final do século XIX, quando se apresenta a preocupação com a Educação
popular.
O processo que aconteceu na Espanha apresenta semelhanças ao do Brasil. A respeito
da escola graduada, Ballesteros assinala que na Espanha, coexistiam na década de 1920 dois
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tipos de escolas nacionais primárias: a escola unitária e a escola graduada. O autor considera
importante esta diferenciação, visto que os dois tipos de escolas são opostos em espírito, em
método de trabalho e em possibilidades didáticas (cf. Ballesteros. 1926:5).
Alguns aspectos da organização pedagógica das escolas graduadas de Madri se
semelham a organização no Brasil, principalmente com a instituída com a reforma de 1922 no
Ceará. As reformas naquele País aconteceram na mesma década, e se espelharam no sistema
de educação da França e da Bélgica.
As escolas graduadas em Portugal, segundo Felgueiras, receberam o nome de Escolas
Centrais, como também na Alemanha e Bélgica. Este modelo de escola graduada, na visão da
autora, possivelmente está mais ligada ao tipo de organização de escola elementar existente na
Prússia e na Alemanha. A denominação de “grupo escolar” em Portugal não tem uma conotação
oficial como no Brasil. conforme Felgueiras, a partir de 1919 as escolas centrais de ensino
primário passaram a designarem-se Escolas Primárias Oficiais (cf. Felgueiras. 2006:156).
A autora considera, então, que esta modalidade de organização de ensino favorece o
melhor aproveitamento dos esforços do professor pela sua especialização e, pelo ponto de vista
pedagógico, marca a passagem do atendimento direto do aluno ao ensino simultâneo de um
grupo ‘homogêneo de alunos’. Além disso, a mudança da organização escolar traz uma crítica
aos moldes antigos de ensino, propiciando a condição de novas práticas, como o recurso do
‘método intuitivo’ e as ‘lições das coisas’.
Neste sentido, é pertinente a observação de Souza sobre o Diccionario de las Ciencias
de la Educación de 1983, em que os termos escolas centrais, escolas graduadas, e grupos
escolares são usados com o mesmo significado, tendo como definição de escola graduada, o

[...] sistema de organização vertical do ensino por cursos ou níveis
que se sucedem. As características principais da escola graduada são:
a) agrupamento dos alunos segundo um critério nivelador que pelo
geral é a idade cronológica para obter grupos homogêneos; b)
professores designados a cada grau; c) equivalência entre um ano
escolar do aluno e um ano de progresso instrutivo; d) determinação
prévia dos conteúdos das diferentes matérias para cada grau; e) o
aproveitamento do rendimento do aluno é determinado em função do
nível estabelecido para o grupo e o nível em que se encontra; f)
promoção rígida e inflexível dos alunos grau a grau. (in Souza,
1998:32).

No Brasil, contudo, antes da efetiva criação das escolas graduadas ou grupos escolares
existiam as “escolas reunidas”. Lopes questiona se houve diferenças conceituais entre essas
nomenclaturas que caracterizariam tipos diferentes de escolas. Assinala a diferença ao tratar
destes espaços escolares no Piauí e explica que o grupo escolar era normalmente criado pela
junção das escolas isoladas do lugar, ou, por vezes, uma era criada para compor com aqueles
em funcionamento um grupo escolar e, mais raramente, pela criação pura e simples dele. Ali,
segundo o autor, predominava, contudo, o modelo de junção das escolas existentes, razão por
que nos grupos escolares eram criados, inicialmente, como escolas reunidas. Podemos
considerar que, as escolas reunidas antecederam historicamente o formato do grupo escolar. O
modelo de escolas reunidas constituía a alternativa de escola menos onerosa entre a casaescola e o grupo escolar (cf. Lopes. 2002:5).
No Brasil, a organização do sistema escolar com adoção de agrupamento de escolas e a
construção de prédios apropriados e concebidos para tal função iniciou-se em São Paulo, tendo
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sido os grupos escolares elaborados com base em projetos-tipo, que modificavam apenas as
fachadas, mantendo a mesma planta (cf. Buffa. 2002; Souza. 1998; Vidal. 2006).
A construção dos grupos escolares iniciada em São Paulo, na década de 1890, foi uma
demonstração dos republicanos na busca de afirmação do projeto de estabelecimento da
República, que teve na Educação ponto forte de apoio. Buffa confirma que os políticos
republicanos e educadores passaram a defender a necessidade de espaços especialmente
construídos para serem escolas. Comenta, ainda, que o estabelecimento do vínculo entre
edifício-escola e concepções educacionais, como vimos anteriormente, surgiu quando se iniciou
a organização em classes sequenciais, induzindo a uma nova organização do espaço escolar
(Buffa. 2002:54).
A realidade não era a mesma em todo o País. Em muitos estados, a implantação dos
primeiros grupos escolares foi feita em prédios adaptados, e não construídos para este destino.
No Ceará, a prescrição de criação dos grupos escolares aparece no Regimento da
Instrução Primária de 1905, sendo o primeiro grupo escolar inaugurado em 12 de Julho de
1907 (Santiago, 2011:169).
Na mensagem de 1905 do segundo governo de Antônio Pinto Nogueira Accioly faz uma
análise não só das condições da instrução primária pública, mas também acerca de fatores
sociais, econômicos e ambientais que afetam o funcionamento e desempenho da instrução
primária, bem como alude ao ensino em agrupamento e às escolas graduadas dos Estados
Unidos.
Nesta mensagem se confirma com o Regulamento de 1905 a intenção de implantar no
Ceará a nova configuração espacial de salas de aula separadas, tendo um professor para cada
classe, conforme sua graduação. Inicia-se aqui, portanto, uma nova etapa da Educação
cearense com os grupos escolares.
Deste modo, na mensagem de 1907 do mesmo Presidente, vamos encontrar a
aquisição de prédio destinado ao funcionamento de um grupo escolar no valor de vinte e cinco
contos de reis. Acrescentando-se a esta quantia de 2:610:000 rs indispensáveis a sua
adaptação. Neste sentido, ao que parece, o primeiro grupo escolar funcionou em prédio
adaptado.
A Mensagem de 1908, do presidente Antonio Pinto Nogueira Accioly, faz menção a uma
escola no boulevard Visconde do Rio Branco e a um grupo escolar, do qual trataremos mais
adiante. Refere-se às obras públicas nos seguintes termos: executaram-se concertos de asseio

e conservação na Escola Publica do Boulevard Visconde do Rio Branco, no Grupo Escolar
Nogueira Accioly [...]. Este último é ressaltado na mensagem de 1910, do mesmo Presidente:
O Grupo Escolar – Nogueira Accioly – fundado nesta capital no anno
de 1908 na conformidade das disposições do Regulamento de 13 de
março de 1906 [1905] continua a prestar os mais relevantes serviços
á causa da educação infantil. Confiado, desde a data de sua creação,
a uma bem orientada e criteriosa direcção, installado em um predio
espaçoso e confortavel, provido de professores de reconhecida
capacidade para o magisterio, esse novo estabelecimento de ensino
primario tem dado os melhores resultados práticos, attestados pelo
grão de aproveitamento e cultura que seus alumnos vão colhendo e
exhibindo em seus exames. (Mensagem do Presidente Antonio Pinto
Nogueira Accioly. 1908:22)
Referente a este mesmo Grupo Escolar, encontramos uma descrição do edifício e sua
localização no centro da cidade, na rua Formosa (atual Barão do Rio Branco).
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Um predio abarracado em forma de chalet. Fica situado este prédio
na rua Formosa n.º 142, lado do poente, tendo na frente uma porta e
três janellas, uma área com jardim e portão de ferro de entrada.
É incravado entre casas térreas do Dr. Virgilio Augusto de
Moraes pelo lado sul, e de D. Eulalia de Carvalho Lima pelo norte, e
em um terreno com sessenta e dois palmos de frente sobre fundos de
meio quarteirão, quintal amurado e servidão por meia cacimba de
alvenaria.
Foi comprado pelo Estado a proprietária D. Judith Rossas, em 5
de setembro de 1906, pela quantia de 25:000$000, em virtude de
resolução do Exmo. Sr. Presidente do Estado, datada de 4 do referido
mez de Setembro, autorisado pela Lei n.º 813 de 30 de Agosto de
1905. (Ceará, 1912:36).
Ao que tudo indica, este prédio deveria corresponder ao prédio do primeiro grupo
escolar do Ceará, o qual não teve como identificar. Sobre este grupo, Aderaldo, ao descrever a
rua Formosa de seu tempo, sobre o quarteirão compreendido entre as ruas Liberato Barroso e
Pedro Pereira, lembra o n.º 1200, que, em outros tempos, já foi o n.º 142, como um prédio de
linhas clássicas, cinzento, de um só pavimento, porão alto, o que eleva a edificação (cf.
Aderaldo. 1958).

[...]A sua construção se deveu a Ildefonso Albano, embora haja sido
concluído no governo do Des. Moreira da Rocha.
Recuando mais no tempo, existia no local uma casa antiga que
pertencera ao velho Francisco Rossas, pai do Dr. Cesar Rossas, onde
já funcionava o Tribunal, antes de sua demolição por Ildefonso
Albano. Era segundo se diz, uma casa antiga, recuada, com jardim
em frente, onde fora instalado antes do Tribunal, o primeiro grupo
Escolar da cidade, sob a direção da ilustre educadora Ana Facó e
onde D. Alba Valdez, minha eminente colega do instituto do Ceará,
ensinou. (Aderaldo, 1974:74).
Dados importantes sobre o estado da instrução pública são encontrados ainda na
mensagem do presidente do Estado, Sr. João Thomé de Saboya e Silva, em 1919. Consideramos
que houve um período de disputas políticas em que é notório o prejuízo para a instrução
popular.
Com a Reforma na instrução pública em 1922, vamos encontrar a realização de
manifestações da modernização dos métodos de ensino bem como a materialização do ensino
seriado sob a forma de grupos escolares. São construídas três edificações especificamente para
este fim em Fortaleza e quatorze adaptações em prédios ditos convenientes, nos demais
municípios do Estado, para abrigar as novas exigências do ensino primário.
A tipologia das edificações construídas em Fortaleza denotava a concepção espacial
com base em um programa de necessidades dos métodos de ensino seriado, solicitado pela
Diretoria da Instrução, com divisões de salas de aula, sala de diretoria e portaria, com projeto
de duas alas para construção posterior, criando um pátio central de recreação. Foram três
grupos projetados: Grupo Escolar Visconde do Rio Branco, G. E. Fernandes Vieira e G. E. do
Benfica –, cujos projetos dos dois primeiros tiveram autoria do arquiteto Armando Oliveira e o
terceiro, do engenheiro Antonio da Justa. São prédios de arquitetura chamada erudita, com
elementos característicos de tendências arquitetônicas usuais do período.
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G. Escolar Visconde do Rio

G. Escolar Fernandes Vieira

G. Escolar do Benfica em 1930.

Branco.

Fonte: Álbum Antigo de Fortaleza

Fonte: Barroso (2004)

Fonte: Azevedo (2001)

Outros três grupos escolares, também de arquitetura erudita, contudo, de edificações já
existentes, destinados a funções anteriores e adaptadas para escola, características dos casos
do edifício do Grupo Escolar Clóvis Beviláqua e do Grupo Escolar Norte da Cidade. E por último,
de menor relevância para arquitetura, nos parece que o prédio do grupo escolar de Parangaba,
que pode ter sido adaptado, não se sabendo sua função original.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que o ensino primário, estabelecido inicialmente com as escolas de lerescrever-contar, passou por um processo de institucionalização que veio sendo moldado sob a
determinação dos métodos de ensino, dentro das contingências políticas e sociais, que, ao seu
tempo, procuraram sanear o analfabetismo. Na República, a preocupação com a educação
popular, além do combate ao analfabetismo, aliava a necessidade de qualificação da população
para atingir os objetivos republicanos.
Com efeito, no Brasil, como em outros países, as escolas isoladas constituíram a
realidade do quadro da instrução no século XIX, tendo como método vigente o lancasteriano,
que denotava a preocupação do provimento de educação elementar.
O espaço-escola, incorporou-se, na segunda metade do século XIX, aos preceitos do
higienismo, e logo em seguida às exigências do conforto e da tecnologia, mudanças que não
vieram apenas pelas inovações pedagógicas, mas também pelas transformações culturais
vinculadas à industrialização, ao positivismo científico, o que reforça, para Escolano, o valor da
Arquitetura como programa (cf. Escolano. 2001:26).
Com o aumento da população e o processo de urbanização das cidades, o agrupamento
de escolas foi uma mudança necessária na organização do ensino primário. Esta nova
organização administrativo-pedagógica da escola primária implicou, segundo Viñao Frago, na
criação de espaço de natureza própria, e a aceitação desta necessidade foi historicamente o
resultado da confluência de várias forças e tendências, incluindo a profissionalização do
trabalho docente (cf. Viñao Frago. 2001:73).
Constatamos que os discursos produzidos entre o final do Império e os primeiros
tempos da República, nos esclarecem alguns pontos de grande relevância histórica, tais como:
a instituição de cadeiras que davam origem às escolas isoladas; a observância de que existiam
alguns prédios especificamente construídos para escola, embora a maioria fosse adaptação;
indicações sobre o número de escolas na capital e no Estado neste período analisado; a
instituição dos primeiros grupos escolares; condições de higiene e conforto das escolas e da
necessidade de formação dos grupos escolares pelas premissas pedagógicas, bem como pelas
vantagens do agrupamento pela facilitação da fiscalização e pela redução dos custos de
manutenção de estrutura física.
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A espacialidade da escola primária foi se moldando em compasso com os métodos de
ensino e com a organização do sistema escolar seriado, tendo nos grupos escolares a
materialização desta intensificação no Território brasileiro. A escola foi emancipando-se primeiro
da casa, das improvisações e adaptações até se constituir numa instituição especializada nas
funções de instrução.
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A presença alemã no Sul do Brasil foi intensificada a partir do século XIX, sendo que os
movimentos imigratórios foram constantes até 1930-40. Os imigrantes deram início a trajetórias
culturais peculiares: nas colônias rurais como nos aglomerados urbanizados construíram espaços sociais representativos: casas, escolas, capelas e igrejas, salões para canto, bailes e práticas desportivas. Assim, constituíram uma cultura simbólico-material particular. Como afirma
Seyferth (1990, p.79):

Os imigrantes, em geral, mantêm alguma ligação com cultura e sociedade de origem, por maiores que sejam as pressões no sentido da assimilação. Guardam sempre alguma forma de identificação étnica, por
mais que os laços com seus países de origem estejam diluídos. Assim,
os fenômenos chamados pelos especialistas de “absorção”, “assimilação” e “aculturação” não impedem a persistência do componente étnico da identidade social dos descendentes de imigrantes, por mais
que estes estejam integrados à nova sociedade. Para a maioria deles,
a identidade étnica é relevante, e indivíduos com a mesma origem
tendem a forma grupos étnicos mais ou menos organizados.
Diversos aspectos marcaram a constituição de uma identidade peculiar e imprimiram
novos contornos às formas de organização social e cultural. Partimos da premissa que tanto no
meio rural como no urbano que se formaram, aspectos como a estrutura agrária, as iniciativas
comunais e associativas e a religião católica ou protestante elaboraram alicerces identitários.
Mas é principalmente à escola que se atribui o papel central na conformação da identidade étnica (Figura 1). Rambo (2003), como outros pesquisadores, ratifica que a escola foi eleita pelos colonizadores alemães como um dos meios eficazes para combater a decadência
cultural e religiosa, instituição responsável por uma educação em bases sólidas e que salvaguardava os valores culturais: “A escola como alfabetizadora, a escola como fiadora da religião
e da religiosidade, a escola como guardiã dos valores culturais assumia mais uma importante
função” (RAMBO, 2003, p.78).

Figura 1 – Escola Alemã do professor Alfred Wilhelm Sellin [1922?].
Fonte: Arquivo Histórico de Ibirama, Santa Catarina.
O objetivo é discutir aspectos da organização dessa instituição, focalizando rituais pedagógicos que envolvem aspectos materiais e simbólicos. Tais rituais são também compreendidos como componentes básicos do fenômeno educativo que expressam aspectos diversos do
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funcionamento da formação pedagógica, abrangendo o pessoal administrativo, a organização
burocrática, os programas, os controles e as provas (CURY, 1987).
A metodologia é embasada na pesquisa documental com fontes primárias de escolas de
Santa Catarina e Paraná. Utilizaram-se atas, termos de visita de inspeção escolar, estatísticas,
requerimentos, resultados de exames, inventários, livros didáticos, cadernos, fotografias, imprensa escolar, relatórios de movimentos mensais, movimento dos caixas escolares e as relações dos alunos que não falavam o vernáculo. Também foram consultados relatórios de
presidentes de Província, da Inspetoria Geral da Instrução Pública do Paraná, ofícios da Diretoria de Instrução Pública catarinense e a legislação. O âmbito cronológico compreende a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século passado.
De natureza comunitária e por vezes associadas às igrejas católicas ou protestantes, as
escolas dos imigrantes foram criadas tanto em ambientes rurais como urbanos. Chamadas também de teuto-brasileiras, são tratadas como forma histórica da “escola alemã”, unidas por uma
tipificação: foram fundadas por iniciativa dos imigrantes, colonos de zonas rurais ou de urbanização; por décadas foram sendo transformadas ou mesmo desapareceram em função das políticas educacionais e da expansão da rede pública; caracterizavam-se pela ambiguidade,
expressas nos conflitos culturais entre a integração ao meio nacional e a manutenção e transmissão de valores e padrões da cultura alienígena; estavam ligadas aos problemas da comunidade (cf. SCHADEN, 1966, pp. 66-7). Lembramos que sobretudo as instituições de áreas rurais
ofereciam apenas o ensino primário, mas a escola alemã de Curitiba, iniciada em 1884 num
ambiente em que despontava a urbanização, acabou ofertando também o secundário.
Relatórios sobre a atividade educativa no final do século XIX e em meados do século
passado numa região de Santa Catarina mostram que já nos primeiros anos após a fundação de
uma colônia eram criadas escolas:

Verificamos nos diversos relatórios enviados pela direção local da Colônia Hansa que em 1904, ou seja, dentro de um período de seis anos
seguintes à fundação, já havia quatro escolas em Humboldt: na “cidade” (Stadtplatz), na estrada Isabel (Isabella-Strasse), na estrada Paulo (Paul-Strasse) e na estrada Bonpland e Humboldt (Bonpland und
Humboldt Strasse). Em outro distrito, Itajaí-Hercílio, também já funcionavam cinco escolas: Hammonia, Sellin, Rafael, Neu-Bremen e NeuZürich. Havia uma em São Bento e outra em Piraí (Bericht der Kolonie-Direktion Hammonia..., 1905, p. 13). Quanto a sua origem, algumas das escolas foram fundadas por associações ou sociedades
escolares particulares (Schulverein ou Schulgemeinde), que tinham
como membros as famílias locais, outras estavam vinculadas à igreja
evangélica. (SANTOS, 2008, p. 3-4).
Regra geral, nos primórdios utilizavam-se o idioma alemão ou dialetos na docência e no
relacionamento entre professor e alunado, o material didático era escrito em língua alemã e boa
parte do currículo focalizava realidades estrangeiras. Ou seja, aspectos identitários constituintes
da germanidade eram fortemente presentes.
Num extrato de relatório sobre a atividade de ensino na colônia Hansa lê-se que na escola Stadplatz Humboldt as disciplinas eram Religião, Cálculo, Leitura, Ditado, Escrita, Redação,
História Mundial, Português, História Natural, Canto, Trabalho Manual e Geografia (Auszug aus
den Schulberichten im Bezirk Itapocú pro 1904, 1905). Este currículo evidencia a ausência da
História brasileira. Segundo o mesmo documento, o professor Haselhorst, da escola Estrada
Isabel, afirma que o ensino era em língua alemã e essa era o objeto da aprendizagem da leitura
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e escrita. Na segunda seção lia trechos compreensíveis, que também serviam aos ditados. Depois, escrevia perguntas na lousa maior e os alunos anotavam nas lousas individuais. A Gramática era analisada tomando-se frase por frase. Nesse estágio, segundo o mestre, a maioria das
crianças já escrevia com o lápis de lousa e com tinta, exigindo-se uma escrita bonita. Na terceira seção tinham a ajuda de uma cartilha e praticavam a leitura, a escrita e o cálculo. Em Religião, estudavam os Dez Mandamentos e trechos da Sagrada Escritura, que liam em coro e
deviam anotar. Nas horas de Canto se entoavam canções populares alemãs.
Segundo a mesma fonte, onde há uma descrição dos mecanismos didáticos elaborada
pelo professor Schulze, da escola da estrada Paulo, as matérias estudadas eram Religião, Escrita, Cálculo, Leitura, Canto e Geografia e a língua da terra brasileira (brasilischen Landesprache).
A dedicação a esta última indica a preocupação com a integração à realidade nacional. Aspecto
diferente no currículo era a exigência da escrita em latim ao lado daquela em alemão.
Outras fontes informam sobre escolas alemãs catarinenses situadas em áreas rurais e
mostram seu funcionamento até a década de 1940. Apresentam uma divisão dos estudos em
três ou quatro séries anuais e, sendo do tipo multisseriado, as crianças dividiam o espaço de
uma única classe, o que exigia do professor estratégias para atendimento simultâneo. Quanto
aos alunos, se registravam a data da matrícula e o número de ordem, os nomes, o sexo, se
havia ou não sido apresentada certidão de registro civil, a data de nascimento, a nacionalidade, o ano ou série que cursavam, a repetência, se já sabiam ler e escrever, a que distância da
escola residiam, o aproveitamento e exclusão (BRASIL, 1946, grifo nosso). Estas listagens também eram comuns nas escolas paranaenses.
O documento ENSINO PRIMÁRIO GERAL – 1944 – Informação anual à-cêrca da organização e aproveitamento da Escola Municipal Rui Barbosa, já num momento histórico em que as
políticas educacionais do governo brasileiro tinham intenções nacionalistas, evidencia a perpetuação de elementos da identidade escolar primordial, mesmo que metamorfoseados. Assim, os
dados gerais solicitavam qual a “Ascendência da população” e apresentavam orientação para o
seu preenchimento com a redação “os atuais habitantes são de origem alemã, italiana, portuguesa, brasileira etc.” (BRASIL, 1946). Naquela fonte, quanto ao prédio que abrigava a escola,
informou-se que “Pertence à Sociedade Evangélica”, ou seja, à uma comunidade cuja prática
religiosa protestante luterana chegou ao Brasil e incentivou a criação de escolas próprias. Isto
fica ratificado, pois se informa mediante o questionamento “Com que fim foi construído?” que
foi “Para fins de Igreja” (BRASIL, 1946). Explicita-se, portanto, o dado de pertencimento religioso - diverso do catolicismo dominante. Nesse sentido, a professora que preencheu o documento informou que havia “22 alunos protestantes” e que o Ensino Religioso era ministrado
semanalmente; respondendo à pergunta “Quais as religiões?” anotou “Evangélica” (BRASIL,
1946).
O protestantismo germânico caracterizou-se pela fusão de elementos religiosos com
outros que, no transcorrer do tempo, adquiriram significado identitário, como é o caso da língua
alemã. Mediante seu uso é que Lutero tornou acessível ao povo o conhecimento da Bíblia e
lançou os alicerces do Neuhochdeutsch – o alemão moderno: “A gênese da nova língua e da
religião tornou-se uma coisa só” (WILLEMS, 1980, p. 350.). Língua e religião nutriram outro
elemento: a germanidade. Esta ligação foi expressa pelo Pastor Rotermund: “Quem deixa de
sentir e pensar evangelicamente, deixa de ser alemão; e vice-versa: quem nega a língua alemã
e a índole alemã também se perderá para a nossa igreja. Germanidade e Evangelho estão
ligados para o que der e vier” (DREHER, 1986, p.93).
Esta vinculação inspirou os imigrantes da Comunidade da Igreja Evangélica de Curitiba
a solicitar, em 1866, a abertura de uma escola na capital da recém-criada Província do Paraná.
Esta deveria instruir filhos de imigrantes teutos, em língua alemã e segundo os preceitos da
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religião e da moral que seguiam os dogmas da Igreja sediada em Berlim (PARANÁ, 1867). Segundo o inspetor geral da Instrução Pública,

[...] a escola está situada na parte que demora para o lado contíguo
aos terrenos do rocio, onde reside a maior parte da população de raça
germânica, isto é, certamente uma escola alemã, porque alemão é o
professor e alemã é a totalidade dos alunos que a frequentam, em
número de 81. Esse estabelecimento é de instrução primária para
ambos os sexos, que ali se acham separados e funciona em uma sala
espaçosa e bem arejada na parte superior de um edifício para esse
fim construído a expensas particulares. Visitando-a há poucos dias
pude observar uma ordem e regularidade não usuais em nossas escolas, reinando profundo silêncio da parte dos alunos; dava o mestre
suas lições que por eles eram recebidas com tanto prazer quanto
atenção. O professor não conhecendo a língua portuguesa não a pode
ainda ensinar; e se por ventura a ensina o faz muito defeituosamente.
(PARANÁ, 1873, 89-90).
O parecer do inspetor revela as condições de funcionamento da Escola que
corresponderam aos anseios da comunidade, dado o elevado número de alunos já no primeiro
ano de funcionamento. Havia instrução primária para ambos os sexos, mas as aulas eram
ministradas em espaços distintos. Funcionava no sótão de uma casa que servia também de
residência do pastor e de igreja e havia sido construída com as contribuições da comunidade e
com algum auxílio do Governo.
As matérias eram as seguintes: ler e escrever, alemão e português, doutrina cristã,
aritmética, canto e gramática portuguesa e alemã (PARANÁ, 1873, 44-5). À primeira vista, o plano
de estudos não diferia muito do proposto no artigo 2º do Regulamento da Instrução Pública, de
1871, com exceção de língua alemã e canto. No entanto, segundo o inspetor geral, a língua
portuguesa, apesar de constar do plano, não era ensinada.
Em janeiro de 1876 o pastor evangélico enviou ao presidente da Província, Lamenha
Lins, o relatório do ano de 1875. Segundo este, a escola era frequentada por 150 alunos e a
diversidade na faixa etária dos alunos resultava na distribuição dos mesmos em duas classes.
Os maiores tinham aulas das 8 às 11 horas e os menores das 11 às 14. Esta é uma particularidade da escola alemã: enquanto a “escola brasileira” separava os alunos por sexo, na escola
alemã a divisão era feita pela faixa etária (Cf. VECHIA, 1998).
Devido ao número de alunos, o espaço até então ocupado havia se tornado exíguo. Em
1876, com a conclusão da construção da Igreja, a escola foi transferida. Tal prédio, que serviu
para Igreja e Escola, foi construído num terreno alto, próximo do centro da cidade. Em estilo
enxaimel, ostentava uma torre e se destacava na paisagem curitibana. Tornou-se um locus de
elaboração de uma cultura escolar de ambiguidade, pois ao lado da educação nos moldes germânicos devia integrar aspectos da educação nacional. O programa escolar consistia no ensino
de ler, escrever, gramática alemã e portuguesa, contas, cantar, geografia e religião cristã (PARANÁ, 1876, 3-4).
A boa organização da escola, seu nível de ensino e a liberdade religiosa atraíram clientela alemã católica, e até mesmo alguns brasileiros católicos que passaram a matricular seus
filhos. Em 1882, a Assembleia Provincial autorizou a concessão ao pastor Boecker de subvenção
anual de um conto e duzentos mil réis, enquanto mantivesse a escola primária mista. Tal autorização foi transformada na Lei nº 696, de 18 de novembro de 1882, sancionada pelo presiden-
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te Carlos Augusto de Carvalho (PARANÁ, 1882, 42-44). Por conta da subvenção, o professor
Boecker ficava obrigado a receber gratuitamente 25 alunos pobres.
A escola ganhou prestígio. No ano de 1884 foram matriculados 275 alunos, com idades
variando entre 6 anos e 6 meses a 13 anos. A maioria morava no centro, outros nos bairros
Pilarzinho, Ahu, Paiva, Mercês, Uberaba ou Santa Quitéria.
A comunidade evangélica que já era heterogênea por congregar pessoas de diferentes
regiões e nível socioeconômico diferenciado passou a conviver com a divergência religiosa na
escola. Os católicos começaram a exigir maior participação nos seus rumos, solicitando que ela
fosse desvinculada da Igreja Evangélica. Após reuniões, o pedido foi aceito pelos membros da
Comunidade Evangélica. Em 15 de julho de 1884 foi formada uma nova Associação Escolar
desvinculada. A escola, sob a denominação Deutsche Schule, estava agora ligada indistintamente a toda comunidade alemã radicada em Curitiba. E passou por mudanças profundas. Houve
renovação no corpo docente e o professor Paul Issberner, que lecionava em Joinville, assumiu a
função de diretor (Cf. VECHIA, 1998).
Sob a nova orientação, a Escola Alemã assumiu a filosofia de incentivar a preservação
dos valores da cultura germânica, enfim, o “espírito alemão”. O primeiro aniversário da desvinculação da Escola da Igreja foi festejado com um desfile de aproximadamente 200 crianças pelas ruas, acompanhado de música e assistido por um grande número de pessoas. Nessa ocasião
os sentimentos de identidade étnica foram manifestos com entusiasmo. Segundo o professor
Issberner em relato para uma edição do jornal Der Pionier de 1885:

Permanecem sempre os elementos do caráter alemão, o povo com
armas, isso emociona e nos passa uma sensação de ver algo com
caráter militar. Esta sensação sentiu cada verdadeiro alemão durante
a marcha até o parque [...]. Nos lembramos do verso: “o tambor
chamou e todos vieram”. [...] A escola atestou o que não é negado
por ninguém, a nação alemã é a nação que tem mais espírito e
virtudes militares. Até os brasileiros que frequentam a escola se
curvaram ao espírito militar. Pelas fileiras das crianças alemãs se
ouvia: “nós filhos de alemães temos a vantagem de ainda recordar a
nossa Pátria e só precisamos reascender e fazer com amor o mesmo
que na Alemanha”. (VECHIA, 1998).
Issberner reafirmou os princípios que regiam o ensino: “Aqui os pais podem reconhecer
que na Escola Alemã, além do aprendizado normal, tem-se o cuidado com a preservação das
tradições, o que é, para nós, alemães, motivo de orgulho” (DER PIONIER, 1885, p.3). Assim, os
livros didáticos adotados eram publicados na Alemanha, depois em Porto Alegre, elaborados
para as escolas alemãs no Brasil. O ensino da gramática alemã, por exemplo, integrava
diferentes conteúdos através de contos que ressaltavam os valores da cultura teuta por meio de
textos sobre o modo de vida germânico. Como exemplos temos: os turcos em Viena; o Reno; o
massacre de Leipzig; os velhos alemães; a guerra franco-germânica; a terra dos antigos
alemães, além de outros - o que nos permitiu a análise do livro adotado na Escola Alemã em
1888, Deutsche Sprachschule - Grammatif, Orthographie und Stil (Cf. VECHIA, 1998).
Mas ao lado da preservação do “espírito alemão”, mantinham-se laços com os brasileiros. Para os festejos eram convidados não só os alemães, mas a população em geral. A escola
prosseguia em funcionamento e os alunos obtinham êxito, conforme o relatório dos exames
finais de dezembro de 1885:

Os exames começaram com a 3ª classe – a do professor Thomas, e
os resultados satisfizeram a todos. A maioria dos alunos mais jovens
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já lêem e escrevem razoavelmente bem; também foram satisfatórios
em matemática. Satisfatórios foram também os exames da 2ª classe –
a do professor Herzberg. Foi uma alegria observar o bom relacionamento existente entre alunos e professores e com que rapidez executam as tarefas. Após os exames os alunos nos apresentaram duas
músicas. [...]Com muita satisfação vimos em todas as classes filhos
de brasileiros que falam, lêem e escrevem alemão parecendo sentirem-se muito bem em nossa escola. [...]
Ass. Augusto Stellfeld, Euclides Moura, o Conselho da Escola e vários
amigos da escola. (Der Pionier, 1885, p.3).
No entanto, nos anos de 1885 a 1887, a Escola Alemã foi marcada por crises. Como a
Associação Escolar congregava pessoas com objetivos diversos, esta heterogênea comunidade
fez com que divergências latentes viessem à tona e outras fossem criadas. Desde a separação
da escola da Igreja, o clima entre ambas ficou pouco agradável. Os festejos comemorativos da
independência da escola geraram reação por parte de uma ala religiosa mais exaltada, que
passou a exigir a retirada da Escola do espaço da Igreja. Foi necessário que, em dezembro
daquele ano, 120 membros da Comuna Evangélica Alemã intercedessem junto ao presidente da
Província para que a escola continuasse a funcionar no mesmo local. O pedido foi acatado.
Os desentendimentos, no entanto, envolviam outras questões. Em 1885 o Professor
Herzberg foi acusado de heresia pelo Pastor Boecker em virtude de ter ensinado, em suas aulas
de História Natural, a teoria de Darwin. Herzberg rebateu a acusação, afirmando que em momento algum tentou desviar os alunos da fé, apenas expôs a teoria e seus fundamentos (Cf.
VECHIA, 1998).
Depois de um período conturbado, a Escola encontrou motivo para superá-lo: a construção de um prédio próprio. Por ocasião dos festejos comemorativos pelo aniversário do Imperador Wilhelm, foi proposta a construção de nova sede, sendo criada uma comissão, “com
sentido patriótico”, para arrecadar fundos. Esperava-se construir um prédio com seis salas de
aula em um ponto central da cidade, que oferecesse condições ideais de aprendizagem, recebendo o nome do Imperador.
Quanto a tais aspectos e suas ilações com os fenômenos religiosos, seja quando se
analisa a condição institucional no meio urbano paranaense como aquela das escolas rurais catarinenses, vai-se ao encontro do que ratifica Rambo (2003, p.81) especulando sobre a religiosidade como fator de identidade étnica: “Da mesma forma como procederam com a escola, os
imigrantes alemães organizaram a sua atividade religiosa”.
Como já sinalizado, os conflitos em torno da manutenção de uma identidade dos imigrantes e de seus descendentes estavam centrados na questão linguística, ou seja, “um processo de uniformização e homogeneização didática que pretendeu eliminar ou alterar os aspectos
que caracterizavam aquela sua identidade étnica original, que era calcada em uma formação
cultural de base estrangeira centrada nos usos do idioma alemão” (SANTOS, 2011, p.109).
Nesse âmbito, começou a desencadear-se nas regiões meridionais brasileiras um processo de nacionalização das instituições estrangeiras. Nos Estados do Paraná e Santa Catarina
foi reforçada a Regulamentação de funcionamento das escolas dos imigrantes. No Paraná, foi
aprovado o Código de Ensino de 1917, que procurava estimular o ensino do Português, da História e da Geografia do Brasil, uma vez:

que essas crianças, ouvindo diariamente as preleções dos seus mestres, de exaltação da Alemanha, e estudando ponto por ponto a história da Alemanha, impressionando-se pelos seus factos; pelas suas
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lendas, pelas suas tradições; ouvindo em alemão a dissertação heroica sobre os vultos imortais da Germânia, sobre as suas instituições,
sobre as coisas que assim expostas, tornam-se fantásticas e incomparáveis, a criança se convence dessa grandeza, dessa superioridade,
deslumbra-se por tudo o que lhe é desenhado e descrito e se persuade de que não há povo nem país que mereçam a sua admiração, o
seu culto e sua própria vida senão o povo germânico, senão a deslumbrante Alemanha!(Diário da Tarde, Curitiba, 1917).
O período de guerra acentuou a rejeição da população brasileira aos alemães e seus
descendentes e tudo aquilo que mais os representava. Muitas escolas mantidas pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica Alemã e pela Igreja Evangélica Luterana foram depredadas por
grupos enfurecidos, em Curitiba e Porto Alegre.
Com o fim da 1ª. Guerra Mundial, tanto o governo federal quanto os estaduais amenizaram a política de nacionalização. As medidas quanto à obrigatoriedade de uso da língua portuguesa ficaram, praticamente, sem efeito. No entanto, nos meios políticos e intelectuais
brasileiros, durante os anos 1920, tornou-se mais forte o nacionalismo. Não se tratava de preservar a nacionalidade brasileira, antes, era uma questão de construí-la. Porém, mesmo antes
da deflagração da campanha, o Comandante do Exército Pinto de Oliveira recebeu denúncias
quanto à Escola Alemã de Curitiba. Em uma visita surpresa, segundo relato do tenente Hugo
Bethlem, os membros do Comando do Exército constataram que:

Na Escola Alemã tudo era alemão, desde o nome das classes escrito
nas paredes, aos quadros que representavam os personagens, paisagens e cenas históricas alemãs, aos professores alemães ou de origem, às aulas que eram todas ministradas em alemão, aos programas
de ensino igual ao aprovado na Alemanha, ao regime escolar, à disciplina, ao método de educação física. (BETHLEM, 1939, p.15).
A Escola mantinha um único professor brasileiro, Fernando Moreira, que, segundo anotado, batalhava em prol da nacionalização do ensino, sem sucesso. O Exército decidiu nacionalizar esta escola e fez uma intervenção na festa de encerramento do ano letivo (Cf. VECHIA,
2008).
No cenário em tela, as campanhas de nacionalização atingiram o auge de atuação coercitiva durante o Estado Novo (1937-1945), tendo como alvos as componentes étnico-culturais
dos diversos grupamentos de imigração estrangeira (não apenas alemães, mas também italianos, poloneses, japoneses e outros). Notadamente no seio de comunidades escolares das regiões sulinas brasileiras, a partir de então administradores e professores deviam ser brasileiros
natos e falantes do português e o currículo deveria incluir noções de civismo, geografia e história pátrias. Vejam-se as exigências do Decreto n. 1063, de 8 de novembro de 1917:

Art. 1. As escolas estrangeiras deverão incluir nos seus programmas o
ensino das seguintes matérias, em língua vernácula:
1) linguagem oral e escripta;
2) historia do Brasil e educação cívica;
3) geographia do Brasil;
4) cantos e hymnos patrióticos. (SANTA CATARINA, 1919, p.8).
Identificamos também prescrições nacionalistas nos relatórios do livro de termos de
visita elaborados pelos inspetores escolares. A inspeção executou um papel supervisor, verifi-
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cando o atendimento das orientações constantes quanto à gestão, à docência e às práticas pedagógicas. Estava previsto no artigo 3o. do decreto n. 1063, de 8 de novembro de 1917: “Todas
as escolas estrangeiras deverão ter um livro de termos, no qual as autoridades escolares lançaram as suas observações, advertências e penas” (SANTA CATARINA, 1919, p.9).
Analisamos um livro de inspeção cujo termo de abertura é de 1o. de julho de 1936, destinado aos relatos de visitação à Escola Mista Estadual de Estrada Isabel, situada na área rural
catarinense. As visitas deixaram registros que descortinam a ótica governamental:

o aproveitamento dos alunos foi sofrível em todas as matérias. Notei
nulidade em Líng. nal; a leitura pouco desembaraçada e clara; os
alunos do 3o. ano estavam regularmente encaminhados em aritmética
e os do 2o. ano já resolviam problemas sobre as quatro operações; o
conhecimento da história Pátria, Geografia e Educação Cívica não
satisfazia; (sic) ((ESCOLA MISTA ISOLADA ESTADUAL ESTRADA
ISABEL, 1936, p.3).
O que se nota é a já referida centralidade da questão linguística no âmago da proposta
nacionalista. Verifica-se a preocupação com o uso do vernáculo como elemento vital na caracterização de uma população que precisava tornar-se genuinamente brasileira. No conflituoso ambiente histórico, uma explicação do inspetor busca justificar a situação em que uma escola se
encontrava, atribuída às mudanças na docência:

Ao atual professor não lhe cabe culpa sobre o fraco aproveitamento
de seus alunos, porque faz quarenta dias que iniciou o exercício nesta
escola. O atrazo deduz-se pelo desleixo mantido pelo ex-professor
[...] que sendo mestre nessa escola estadual e muito recomendado
pelo meu antecessor, sôbre o ensino das matérias em vernáculo,
ministrava todas as aulas no idioma alemão. (sic) (ESCOLA MISTA
ISOLADA ESTADUAL ESTRADA ISABEL, 1936, p.3).
Já em julho de 1938, em nova visita realizada, o professor substituto foi elogiado pelo
inspetor, sendo destacada sua atuação em prol dos objetivos de nacionalização:

O sr. Professor rege esta escola desde o mês de maio do ano de
1937, tendo melhorado muito a aprendizagem e o entendimento do
idioma nacional dos alunos. O sr. Professor é esforçado e dedicado.
Por isso, recomendo-lhe continuar reforçando as suas atividades na
defesa dos sentimentos de brasilidade dos alunos. (ESCOLA MISTA
ISOLADA ESTADUAL ESTRADA ISABEL, 1936, p.4).
Diversas das fontes analisadas indicam que os aspectos didático-pedagógicos vinculados à caracterização identitária individual e coletiva estão centralizados na questão linguística.
O caderno escolar da aluna Hertha Gumz, datado de 1929 e que registra poesias em língua
alemã e o caderno de Cantos e Poesias do professor Gustavo Tank, este de 1939 e marcado
pelo bilinguismo ao reunir textos em português e em alemão, evidenciam que as transformações na identidade dos atores escolares orbitava em torno do problema idiomático.
Quanto aos livros didáticos, que também apontam os confrontos linguísticos, sua utilização variou no tempo, conforme as nuances do nacionalismo. Dentre a bibliografia presente,
exemplificamos com: a Aritmética de Otto Büchler idealizada para as escolas alemãs no Brasil Praktische Rechenschule in vier heften für Deutsche Schulen in Brasilien e o terceiro livro de
Aritmética indicado para as escolas primárias austríacas de autoria de Franz Ritter Von Mocnik–
Drittes Rechenbuch österreichische allgemeine Volksschulen, de 1908. Contrastando com as
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edições em língua estrangeira e adotadas nas escolas alemãs, são diversos os livros em língua
portuguesa que serviram aos propósitos nacionalistas de abrasileiramento durante as primeiras
décadas do século passado, sendo que destacamos: Nosso Brasil, de Hildebrando de Lima, que
em 1946 já estava em sua 64ª. edição e que se destinava ao “1º. Grau primário (Leitura Intermediária) – Noções de Civismo e Brasilidade” (LIMA, 1946, p.5) e Minha Pátria, de J. Pinto e
Silva, de 1931, para o “Ensino da História do Brasil no Segundo Anno do Curso Preliminar”.

Considerações finais
Os resultados evidenciam as peculiaridades das escolas alemãs ou teuto-brasileiras e de
seu papel formativo, quando se configuraram como ambientes de manutenção de aspectos
identitários de fundo étnico parametrizados, gradativamente, por um signo de ambiguidade.
No decorrer do processo histórico, os elementos culturais trazidos com os imigrantes
foram considerados alienígenas porque contrastavam com os aspectos brasileiros, destacandose as questões linguística e religiosa como elementos distintivos centrais. Durante o século XIX,
as escolas criadas pelos imigrantes foram responsáveis pela criação de uma identidade de fundo étnico distintivo no cenário educacional catarinense e paranaense. Com o passar do tempo e
com a geração de conflitos calcados nas diferenças culturais entre as populações dos núcleos
de imigração alemã e os grupamentos locais, as primeiras décadas do século XX sediaram políticas de nacionalização. A legislação que foi exarada nutriu práticas de abrasileiramento que
foram impostas às escolas.
Por fim, as escolas estrangeiras acabaram tendo seu ocaso determinado: muitas fecharam, outras foram incorporadas aos sistemas estaduais ou municipais de ensino, principalmente
no Estado Novo. A natureza do corpo docente e a sua prática sofreram transformações radicais.
Para o controle e fiscalização das escolas remanescentes foi utilizado o sistema de inspeção
escolar que pretendeu inibir cada vez mais as manifestações de fundo étnico estrangeiro. Mas
mesmo que os aspectos previstos pela nacionalização do ensino tenham incidido duramente nas
instituições escolares, puderam ser identificadas reações das comunidades de imigrantes alemães.
A documentação analisada mostrou a configuração histórica de uma instituição onde o
bilinguismo foi sendo, pouco a pouco, uma sua característica e em que aspectos curriculares
tradicionais mais ligados à cultura alemã/europeia foram paulatinamente convivendo com elementos nacionais impostos às práticas educativas escolares. Em suma, os resultados apontam a
ambiguidade na convivência de aspectos que suportavam uma identidade dada pela germanidade, pelo “espírito alemão”, em conflito com outros que marcaram a edificação de uma nacionalidade brasileira. Foi possível, portanto, configurar a transmissão do saber como um problema
identitário e cultural.
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Introdução
O presente artigo tem como objeto de pesquisa a história da disciplina escolar Biologia
no Brasil nas décadas de 1930-40, período de várias transformações sociais, culturais, políticas
e econômicas. Antes do Governo Vargas, a legislação brasileira permitia a autonomia dos
Estados nas decisões nos diferentes níveis de ensino. Esta situação se modifica com as
Reformas Francisco Campos (1931) e Gustavo Capanema (1942), centralizando em nível
federal, as determinações sobre a organização do ensino, seleção e produção de livros
didáticos.
Na Reforma Francisco Campos, o ensino secundário foi dividido em dois ciclos – o fundamental e o complementar – com a disciplina História Natural na 3ª, 4ª e 5ª séries do ciclo
fundamental. No ciclo complementar, a Biologia Geral era uma das disciplinas a serem cursadas, tanto para os aspirantes à matrícula no curso de preparação para o magistério primário
como nos cursos jurídicos; para os candidatos à matrícula nos outros cursos, era oferecida a
disciplina História Natural1. Esta reforma também produziu mudanças na Escola Normal do Distrito Federal, extinta em 1932 com a criação do Instituto de Educação do Distrito Federal, que
se dividia em Escola Secundária e Escola de Professores2.
Buscamos encontrar vínculos entre as mudanças pretendidas nesta reforma e a produção da disciplina escolar, elegendo elementos relevantes para compreender as relações entre
instituições escolares, disciplinas e professores: as mudanças curriculares; a organização das
disciplinas escolares; a trajetória profissional de professores e de professores autores; os livros
didáticos e os saberes produzidos na escola. O exame conjugado desses elementos concorre
para o estudo da história disciplina escolar Biologia, isto porque realça a relação entre os fatores internos e externos que produzem o conhecimento escolar. Argumenta-se que a análise da
seleção e da organização dos conteúdos de ensino em livros didáticos, não somente traça parâmetros para compreender a constituição da referida disciplina escolar, mas também permite
investigar a participação de professores autores na produção do conhecimento escolar.

A problemática da Pesquisa
O artigo dialoga com os campos da história da educação e do currículo e apóia-se em
referenciais teórico-metodológicos da história das disciplinas escolares, a partir da noção de conhecimento escolar, conjugada à construção sócio-histórica destas disciplinas. Admitindo que a análise do conhecimento escolar em documentos curriculares, como os livros didáticos, contribui para a
compreensão da história de determinada disciplina escolar, a investigação busca apoio em estudos de Andre Chervel (1990), Jean Claude Forquin (1992) e Ivor Goodson (1995). Chervel,
por exemplo, compreende que os conhecimentos selecionados e legitimados na escola são resultantes de disputas e tensões em campos distintos, afirmando que as disciplinas escolares
não são a vulgarização nem a adaptação das ciências de referência, mas sim criações originais
do sistema escolar, podendo nos indicar as finalidades da escola. Abordando o conhecimento escolar
sob uma visão sociológica e cultural, Forquin, propõe categorias analíticas a partir de traços morfológicos e estilísticos característicos do conhecimento escolar. Por sua vez, Goodson ressalta a importância da análise
dos sujeitos e grupos sociais envolvidos na constituição das disciplinas escolares e considera
que estes atores sociais produzem e organizam o conhecimento escolar em determinado contexto histórico.
A contribuição de Goodson (1995) é importante para compreender o currículo como
uma construção sócio-histórica que se dá em meio a conflitos internos e externos à escola sobre o que é legítimo de ser ensinado, produzindo novos sentidos que extrapolam os muros das
instituições. Seus estudos auxiliam a elucidar a produção curricular ao destacar que os livros
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didáticos materializam conflitos e disputas, pois, “os conflitos em torno da definição do currículo
[escrito] proporcionam uma prova visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as
aspirações e objetivos de escolarização” (p.17). É neste sentido que reconhecemos os livros
didáticos como veículos de circulação de saberes que traduzem valores e comportamentos considerados adequados para o ensino. Assim, colocando em diálogo as contribuições dos três autores, reiteramos o sentido da disciplina escolar como uma instância do conhecimento escolar,
tanto para ressaltar seu caráter produtivo e original quanto para indicar as finalidades da escola.
Cabe ainda reconhecer o destaque conferido por Goodson (1995) aos sujeitos e grupos
sociais envolvidos na constituição das disciplinas escolares. Estes atores sociais produzem e organizam o conhecimento escolar em certo contexto histórico, a partir de seleções que elegem
determinados conhecimentos, os quais se pretendem ensinar, em detrimento de outros. Forquin
(1992), por sua vez, ressalta o papel da escola nessas seleções, evidenciando como esta reestrutura e reorganiza saberes para fins de ensino, produzindo o conhecimento escolar. Sendo os livros didáticos, ao
lado de outras fontes escritas, uma de suas instâncias, tornam-se um tipo de material de significativa
função na história das práticas educativas. Com efeito, Circe Bittencourt (2003), ao considerar os livros
didáticos uma das fontes mais investigadas sobre os conteúdos escolares, reconhece o quanto as pesquisas sobre
o conhecimento produzido pelas disciplinas escolares têm levado a uma melhor compreensão de sua constituição.
Os livros didáticos, com seus recursos de didatização, são importante fonte de investigação sobre a pedagogia adotada na escola e uma contribuição fundamental para a história cultural
(Magalhães, 2006).
Assumindo, portanto, os livros didáticos como fontes materializadas do conhecimento
escolar, entendemos que a análise desses materiais indica os saberes legitimados de uma determinada disciplina e auxilia a compreensão da produção curricular da época. Nesta direção,
considerando o conhecimento escolar sob uma visão sociológica e cultural, as contribuições de
Forquin (1992) – propondo categorias analíticas a partir de traços morfológicos e estilísticos
característicos do conhecimento escolar – dão suporte à metodologia utilizada neste artigo. Priorizamos algumas categorias na análise dos livros didáticos: (i) marcas textuais relacionadas à
cultura acadêmica e científica – como citações em outras línguas que não a vernácula e referências a cientistas e trabalhos científicos; (ii) técnicas de organização e condensação do texto
– como o uso de chaves; gráficos, tabelas e fórmulas; e (iii) recursos imagéticos mobilizados –
esquemas, desenhos e fotografias.
Nas considerações teórico-metodológicas esboçadas, o trabalho objetiva examinar a seleção e a organização dos conteúdos de ensino em livros didáticos, de modo a traçar parâmetros para compreender a constituição da Biologia escolar, investigando a participação de
professores autores na produção do conhecimento escolar. Para a análise da problemática proposta, a pesquisa toma como principal fonte empírica o livro didático Biologia Geral de Candido
Firmino de Mello Leitão Junior, em suas duas edições, publicadas no Brasil em 1935 e 1940 pela
Companhia Editora Nacional, complementada com outras fontes, como a legislação, a autobiografia deste autor e o livro de nomeação de funcionários da Escola Normal e do Instituto de Educação do Distrito Federal.
A análise comparativa das duas edições do livro também considera as seleções curriculares que
definiram quais conhecimentos constituíram e quais foram adicionados ou excluídos em cada
obra. Foram definidas cinco partes da Biologia Geral, de acordo com a divisão proposta pelo
autor nas duas edições, com a finalidade de identificar o privilégio reservado a cada uma delas:
Físico-Química, Ontologia, Genética, Evolução e Ecologia. O exame do conhecimento escolar
expresso neste livro pode dar pistas sobre uma das dimensões que constituíram a referida
disciplina escolar. Para tal, iniciamos apresentando o contexto editorial em que a obra foi
produzida.
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A Companhia Editora Nacional e a coleção “Livros Didáticos” da Biblioteca Pedagógica Brasileira
Introduzimos esta seção, destacando o papel da Companhia Editora Nacional dentro do
contexto político e educacional do período. Fundada em 1925 por Octalles Marcondes Ferreira
(1899-1973) e José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) para “inundar o país de livros” como
queria Lobato (Calheiro, 1957 apud Dutra, 2004)3, a Companhia Editora Nacional foi um projeto
de tanto sucesso que ocupou o primeiro lugar entre as empresas brasileiras dedicadas à produção de livros até meados de 1970, alcançando também o mercado editorial de outros países
como Portugal. Até a década de 1930, o comércio entre os dois países, consistia em sua maioria na exportação de produções portuguesas para o Brasil. Aos poucos, as produções brasileiras
conquistavam o mercado português (Hallewell, 1985).
Para executar o projeto de seus fundadores, a Companhia Editora Nacional vai se valer
de uma fórmula editorial de grande sucesso: as coleções. Ao longo dos anos 1930 ganharam
forma nacional as coleções e séries, a exemplo da “Biblioteca das Moças”, “Biblioteca do Espírito Moderno”, “Biblioteca Pedagógica”, “Coleção Terramarear”, “Para Todos”, “Atualidades Pedagógicas”, “Iniciação Científica”, “Literatura Infantil”, “Livros Didáticos” e várias outras (Dutra,
2004).
Em 1931 a editora deu início a um projeto editorial de caráter nacionalista por meio da
criação de sua Biblioteca Pedagógica Brasileira, sob direção de Fernando de Azevedo, publicando diversos livros didáticos de variadas disciplinas. Por meio dessa, dedicou-se a um projeto
político-cultural voltado para a formação de professores secundários (Miorim, 2006). Esse esforço encontrou ressonância no contexto das Reformas de Francisco Campos e Gustavo Capanema, pois, ao renovarem e expandirem o ensino – em especial o secundário – demandaram um
aumento na produção editorial de livros didáticos para atender às necessidades pedagógicas de
alunos dos cursos secundários.
Com a intenção de atingir um público amplo e diversificado, a Biblioteca Pedagógica
Brasileira é estruturada em cinco coleções, denominadas séries: Literatura Infantil, Livros Didáticos, Atualidades Pedagógicas, Iniciação Científica e Brasiliana. As três primeiras séries dirigem-se ao público escolar, respectivamente, às crianças, aos “estudantes de todas as escolas
primárias, profissionais, secundárias e superiores” e aos “professores de todos os graus de ensino”. A quarta série, pretendia atingir tanto o “público escolar” quanto “a população extra escolar”. Apesar de todas as coleções integrarem o projeto nacionalista da Companhia Editora
Nacional, seria na sua quinta série, a Brasiliana, iniciada em 1931, com a intenção de ser “a
mais vasta e completa coleção e sistematização de estudos brasileiros” que esse projeto se
concretizaria de forma mais explícita. (Hallewell, 1985; Miorim, 2006). Já a série Iniciação Científica esteve voltada para a divulgação e a vulgarização da ciência; enquanto a de livros didáticos
foi direcionada para a produção de uma nova literatura escolar, o que foi feito através de encomendas – com um novo padrão técnico e pedagógico – de livros específicos para a coleção,
algo inédito para o cenário editorial daqueles anos no país (Dutra, 2004).
A Companhia Editora Nacional foi, portanto, um projeto editorial renovador, aliando a
produção gráfica à edição de livros, estando sintonizada com os projetos nacionais voltados a
contribuir cultural e pedagogicamente para as novas gerações. É neste contexto que o material
didático produzido por Mello Leitão foi publicado, na Biblioteca Pedagógica Brasileira, série II –
Livros Didáticos, a qual é composta por manuais, livros de texto e livros fonte dirigidos às demandas dos alunos durante as aulas, bem como a dos os professores no ensino de suas disciplinas (Dutra, 2004).
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Mello Leitão e o livro Biologia Geral
Cândido Firmino de Mello Leitão Junior (1886-1948) formou-se na Escola de Medicina
do Rio de Janeiro em 1908 e trabalhou como médico em hospitais e como professor em instituições de ensino normal, secundário e superior. Foi docente de História Natural na Escola Normal
do Distrito Federal (1916 - anos 1930) e na Escola Normal de Niterói (1923-1931). Nos primeiros anos da década de 1930, Mello Leitão atuou no Instituto de Educação do Distrito Federal
como professor de História Natural. Em 1935 e 1936 foi professor da disciplina Biologia Geral na
6ª série do curso complementar na Escola Secundária deste Instituto.
Mello Leitão participou de várias redes de sociabilidades e trabalhou em instituições ligadas aos campos educacional e científico: foi professor catedrático de Zoologia Geral na Escola
Superior de Agricultura; professor de Zoologia da Faculdade Nacional de Filosofia (1939-1941);
membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação; vice-presidente (1937-1939) e
presidente (1943-1945) da Academia Brasileira de Ciências; membro da Academia Nacional de
Medicina na década de 1920 e da Comissão Nacional do Livro Didático nos anos 1940. Zoólogo de
destaque e especialista em aracnídeos, ele publicou regularmente em periódicos científicos. Trabalhou com intelectuais e professores que participaram do movimento escolanovista no Brasil. No
Museu Nacional foi professor de Zoologia (1931-1937) e se relacionou com atores que produziram
textos e discursos sobre a educação brasileira em diversos níveis de ensino, através de impressos,
radiodifusão e cinema educativo, tentando legitimar e hegemonizar a sua proposta de educação
em um contexto de grandes mudanças no país (Santos e Selles, 2010).
Dentre as 12 obras didáticas publicadas por este autor, cinco tratam da Biologia escolar. O livro didático selecionado para a presente análise faz parte de uma coleção de sua autoria, identificada como Curso Elementar de História Natural, organizada em quatro volumes,
publicada pela Companhia Editora Nacional entre 1933 e 1935. Os prefácios e frontispícios das
obras indicam que os três primeiros volumes destinavam-se às 3ª, 4ª e 5ª séries do ciclo fundamental do ensino secundário, respectivamente, e o quarto volume (Biologia Geral) aos cursos
pré-universitários, cujas duas edições (1935 e 1940) são objeto deste artigo (Figura 1). Como
se vê, na primeira edição há referência à Biologia, mas na capa da segunda, esta é substituída
por Biologia Geral. Enquanto os três primeiros volumes do Curso Elementar mesclam conteúdos
de ensino de Zoologia, Botânica, Mineralogia, Geologia, Paleontologia e Antropologia – privilegiando a Zoologia e a Botânica, o quarto volume trata da Biologia Geral, como detalharemos mais
adiante neste texto.
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Figura 1. Capas da primeira e da segunda edições do livro, respectivamente com 423 e
520 páginas e ambas com 19 cm X 13 cm de dimensão.

As duas edições do livro e a disciplina Biologia Geral
A primeira edição da obra de Mello Leitão, publicada em 1935 apresenta 423 páginas e
a 2ª edição, de 1940, 520 páginas. Ambas têm formato 19 cm X 13 cm, capa cartonada, apresentam 155 figuras legendadas e texto e imagens impressos em tinta preta. São divididas em
cinco partes e 26 capítulos: I – Algumas Noções de Físico-Química (quatro capítulos); II – Ontologia (oito capítulos); III – Genética (cinco capítulos); IV – Ecologia (seis capítulos); e V - História da Biologia (três capítulos), incluindo teorias da evolução4.
O aumento do número de páginas da primeira para a segunda edição ocorreu em todas
as cinco partes do livro, mas deu-se principalmente na Ecologia, Genética e Ontologia: na Ecologia o número de páginas passou de 97 para 122 (25,8%); na Genética aumentou de 78 para
98 páginas (25,6%); e na Ontologia de 117 para 144 páginas (23,1%). Na História da Biologia
o aumento foi de 80 para 91 páginas (13,8%) e na Físico-Química apenas de quatro páginas
(14,8%). Os capítulos que mais sofreram aumento do número de páginas foram: estudo geral
da célula; estudo geral da reprodução; base física da herança; condições de repartição dos organismos e a evolução orgânica e sua explicação. O número de páginas reservado a cada parte
da Biologia Geral é um indicativo da relevância dada pelo autor a cada uma delas.
Nos capítulos da edição de 1940 que apresentam conteúdos de ensino de Genética, o
aumento no número de páginas se deu por inclusão de texto na forma de conteúdos de ensino
mais atualizados, explicações ou exemplificações. Entre as exemplificações existentes, apenas
na segunda edição, incluem-se características humanas como cor de olhos e de cabelo (p.235)
e de animais domésticos e plantas cultivadas, como galinhas (p. 239-240) e milho (p. 240-241).
Foram também incluídos exemplos de animais brasileiros, como um pequeno bagre encontrado
em cavernas de Iguape (p. 213). Os exemplos de animais brasileiros e seres vivos familiares
aos leitores não somente serviam aos intuitos nacionalistas como também podem ser indicativos da intenção do autor de tornar o texto mais atraente para o leitor.
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Também foram inseridos outros recursos característicos dos saberes escolares em função das necessidades de didatização, como tabelas, entre as quais as que se referem aos grupos sanguíneos (Mello Leitão, 1940, p.243):

Figura 2. Tabela sobre o sistema sanguíneo AB0, como exemplo de alelismo múltiplo
no homem.
Na parte do livro referente à Ecologia, as modificações ocorreram principalmente por
acréscimo de texto, e não por inclusão de esquemas ou tabelas. Nesta parte, além dos livros de
Mello Leitão, a obra Insetos do Brasil, de Costa Lima, está na bibliografia no final de um dos
capítulos. Foram inseridas pelo autor, ao longo do texto, informações sobre cientistas e suas
descobertas. Na parte que trata da Ontologia, além da inclusão de texto com atualizações dos conhecimentos, também foram acrescentadas fórmulas químicas de vitaminas e hormônios. A presença de fórmulas químicas e matemáticas neste livro nos possibilita entrever vínculos com a
matematização e o caráter experimental das Ciências Biológicas, entre os elementos que as
distinguem da História Natural. Embora o exame deste aspecto não possa ser amplamente
abordado neste artigo, cabe dizer que se associam ao processo de modernização das Ciências
Biológicas, nos anos 1930-40, no quadro dos debates que resultaram no neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Neste quadro, a incorporação dos estudos da Genética e da Estatística, deu sustentação teórica e metodológica à teoria da evolução, o que provocou novas leituras
dos processos vivos. A evolução foi conferindo unidade às Ciências Biológicas, ao mesmo tempo
em que suas novas bases epistêmicas fortaleciam os biólogos a disputar legitimidade perante as
demais ciências naturais. (Marandino, Selles e Ferreira, 2009). Considerando a inserção de Mello Leitão em círculos científicos de diversos países, o aumento de páginas de seu livro em ramos das Ciências Biológicas mais identificados com seus processos de modernização indica uma
seleção atualizada e sintonizada com as dinâmicas que fertilizavam a produção desta ciência.
As ilustrações, tabelas, chaves e esquemas presentes no livro parecem ter sido selecionados em função da necessidade de uso de recursos de “didatização do conhecimento”, facilitando a sua apresentação e clarificação. Apesar de o livro apresentar detalhamento de algumas
temáticas que sugerem sua aproximação de textos científicos, apoiadas em Forquin (1993, p.
16-17), compreendemos que a presença destes elementos sugere que se tratam de “dispositivos mediadores”, indicadores de uma intencionalidade didática, própria do texto escolar.
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Conjugados a estes recursos, elementos oriundos do contexto acadêmico se identificam
no livro por meio da presença de notas de rodapés, citações e referências, tanto de autores
estrangeiros como brasileiros. Ao final de quase todos os capítulos encontra-se uma bibliografia
em ambas as edições – em apenas um deles (capítulo XXV) isto não acontece. As obras citadas
são predominantemente em língua inglesa, francesa e italiana, além das obras traduzidas. Entre
as obras que mais aparecem na bibliografia ao final dos capítulos destacam-se: Biologia, de
Pierantoni, encontrada em maior número de capítulos (11); Fisiologia Geral, de Ponder (6);
Eléments de Biologie génerale et de Botanique, de Massart (4); Traité de Botanique Génerale,
de Lubimenko (4); I Grandi problemi della Biologia Generale, de Acqua (4); Biométrica, de
Boldrini (3); Fisiologia, de Hober (3); Vie et Reproduction, de Max Aron (3); Genetics, de Walter
(3); e Heredity, de Thomson (3), entre outras. O único autor brasileiro referenciado na
bibliografia na edição de 1935 foi o próprio Mello Leitão, com os livros Compêndio de Botânica,
Curso Elementar de História Natural e A vida maravilhosa dos animais; já na segunda edição
são referenciados livros de outros cientistas brasileiros, como Insetos do Brasil, de Costa Lima.
Mello Leitão possivelmente se baseou nas leituras desses livros, na maioria
estrangeiros, e adaptou os conhecimentos para a escrita de Biologia Geral. Na comparação
entre as duas edições, encontramos na segunda maior número de referências aos estudiosos.
Como já sugerido em análise de outra obra do autor realizada por Spiguel e Selles (2011), o
emprego de referências em línguas estrangeiras sugere que a obra se voltava a um público com
formação cultural compatível ao acompanhamento desses estudos. As autoras argumentam que
esses elementos reafirmam “o caráter elitista da educação escolar no período da publicação do
livro didático” (p. 6), em particular para aqueles que, tendo finalizado o ciclo fundamental do
ensino secundário, almejavam o ingresso em cursos superiores.
Cabe refletir, ainda, sobre o fato de a primeira edição deste livro ter sido publicada
como o quarto volume do Curso Elementar de História Natural. No prefácio da 1ª edição, Mello
Leitão (1935, p.9) alega ter escrito o quarto volume por ser “indispensável uma visão sintética
dos seres vivos, de suas relações uns com os outros e com o meio em que vivem”, após o
estudo descritivo da História Natural. A segunda edição é publicada separada da coleção, com a
denominação de Biologia Geral. Na capa consta que está “de acôrdo com os programas dos
cursos pré-universitários”, indicando claramente a quem a obra se destina. No prefácio desta
edição, o autor também escreve que a obra é “destinada especialmente aos cursos préuniversitários” e que “foi este volume destacado, como obra autônoma que é, do Curso de
História Natural”. Por fim, ressalta que a Biologia Geral sofreu muitas transformações em pouco
tempo, e por este motivo a obra teve vários “acréscimos ou modificações de maneira a
conservar a sua atualidade e feição moderna” (Mello Leitão, 1940, p.5).
É bastante instigante perguntar porque Mello Leitão pretende afirmar autonomia e
modernidade da Biologia Geral em relação à História Natural. Em primeiro lugar, cabe lembrar
que a disciplina escolar História Natural, ao contrário da Biologia Geral dos cursos préuniversitários, voltava-se, no ciclo complementar, para os cursos de caráter biológico,
bioquímico e da área de Engenharia, e privilegiava conteúdos de Botânica e Zoologia. Neste
sentido, os conteúdos de Biologia Geral poderiam abranger aspectos menos identificados às
demandas dos candidatos a essas áreas. Neste sentido, diferenciar Biologia Geral de História
Natural significava indicar não somente uma audiência como também uma formação distinta.
Outro modo de entender a retórica de Leitão sobre a suposta autonomia da Biologia Geral pode
estar relacionada à sua carreira profissional. Enquanto em 1935, Mello Leitão trabalhava como
professor de Zoologia do Museu Nacional e de Biologia Geral na Escola Secundária do Instituto
de Educação, em 1940 não ocupava mais estas posições, embora continuasse com sua atuação
acadêmica. Como a análise do livro de Biologia Geral mostra acréscimos de conteúdos em
ramos das Ciências Biológicas que ganhavam evidência no âmbito do processo de modernização
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desta ciência, este aspecto expõe o tom acadêmico da obra de Mello Leitão. Como não atuava
como professor do ensino secundário em 1940, tanto pode estar enfatizando o caráter
academicizado de sua obra quanto reafirmando seu lugar no contexto acadêmico. Neste
sentido, parece defender uma seleção escolar orientada por critérios dessa natureza. Essas
considerações são ainda objeto de indagação e merecem ser aprofundadas, demandando uma
análise dos conteúdos de obras de História Natural e de Biologia Geral produzidas pelo autor.
Apesar de essa análise indicar um caminho a percorrer, é possível reconhecer que as
posições ocupadas por Mello Leitão em instituições de ensino e pesquisa renomadas na época e
a publicação de seus livros didáticos de Biologia Geral podem ter contribuído para “agregar
poder simbólico a este professor, favorecendo-o na ocupação de espaços de prestígio nas
instituições e associações” (Santos, 2011, p. 56). Considerando que no final do século XIX as
Ciências Biológicas estavam em período de grande desenvolvimento e a História Natural parecia
ter seu prestígio reduzido, compreendemos que as modificações nos livros didáticos estão
entrelaçadas com aquelas que estruturaram as disciplinas escolares, a partir dos “diversos
ramos do saber” e das “necessidades, prerrogativas e circunstâncias históricas da cultura
escolar e da pedagogia” (Magalhães, 2006, p.10). Neste sentido, tendo sido a Biologia Geral
destacada da História Natural como uma disciplina do curso complementar do ensino
secundário na reforma de 1931, a análise das duas edições deste livro permite-nos identificar,
na constituição da Biologia escolar no período, elementos oriundos das Ciências Biológicas,
mesclados a outros que se voltam para as necessidades específicas da escolarização.
Considerações Finais
A investigação empreendida nos permite identificar determinadas características do
currículo escrito no interior da disciplina escolar História Natural no período de sua produção. O
exame das duas edições do livro evidencia que sua produção compatibiliza-se com os
propósitos reformistas dos anos 1930-40, uma vez que reitera a seriação como modo de
organização da escolaridade brasileira no período. Considerando as redes de sociabilidade a que
pertencia Mello Leitão e o prestígio que disputava nos meios científicos e educacionais da
época, é possível reconhecer o livro como uma versão autorizada do conhecimento escolar no
período focalizado.
A análise expõe a importância da obra de Mello Leitão no âmbito de uma coleção
pedagógica da Companhia Editora Nacional, editora comprometida com o ideário nacionalista e
cultural do Brasil dos anos 1930-40. A autoria e o contexto de produção, externo à escola,
tornam este material significativo para o exame da disciplina escolar do período. Para
Bittencourt (2004), a produção de livros didáticos pelos primeiros autores brasileiros pode ser
entendida como uma produção escolar própria que auxiliava os professores, muitas vezes leigos
e autodidatas, em seu trabalho nas escolas. Embora os dois livros analisados não permitam
colocar Mello Leitão entre os primeiros autores de livros didáticos nacionais para o ensino de
Biologia, uma vez que o livro Elementos de Biologia de Rodolpho de Paula Lopes foi publicado
em 1911, isso não diminui seu valor para a construção da disciplina escolar, nem a importância
formativa de sua obra: cinco delas, a partir de 1930, foram dedicadas a este ramo do
conhecimento. Esta produção é um indício da posição de destaque que a Biologia ocupava no
currículo escolar, segundo a concepção de Mello Leitão (Santos, 2011).
A seleção dos conteúdos do livro, sobretudo a atualização daqueles relevantes para as
Ciências Biológicas, em um intervalo de cinco anos entre as edições, sugere que a circulação do
autor nos meios acadêmico e científico também se expressa no conhecimento escolar. Este
aspecto pode ser reconhecido nos traços morfológicos e estilísticos mobilizados, tais como o
emprego de exemplificações, tabelas, dentre outros. A tentativa de compatibilização de
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contextos com finalidades distintas no processo de autoria do livro didático atesta o caráter
matizado da produção da disciplina escolar no período focalizado. Argumenta-se que, ao
conjugar fatores internos e externos à disciplina escolar, a análise da seleção e da organização
dos conteúdos de ensino deste livro didático auxilia a compreender o papel de autores como
Mello Leitão e o destaque dado a determinados saberes na constituição da Biologia escolar no
Brasil no período em questão.
Notas
1

A organização do ensino secundário foi disposta pelo Decreto no. 19.890 de 18 de abril de
1931. O ensino secundário foi dividido em dois cursos seriados: um fundamental, com cinco
anos, e outro complementar, com dois anos. No ciclo fundamental a disciplina Ciências Físicas e
Naturais era oferecida na 1ª e 2ª séries e a disciplina História Natural na 3ª, 4ª e 5ª séries. O
ciclo complementar era obrigatório para os candidatos à matrícula em estabelecimentos de
ensino superior. Aqueles que pretendiam ingressar no curso jurídico cursavam a disciplina
Biologia Geral na 1ª série e os candidatos aos cursos superiores de Medicina, Odontologia e
Farmácia ou de Engenharia e Arquitetura cursavam a disciplina História Natural na 1ª e 2ª
séries do complementar (Brasil, 1931).
2
Em 19 de março de 1932 foi expedido o Decreto no. 3810, que extinguiu a Escola Normal e
criou o Instituto de Educação do Distrito Federal, dividido em Escola Secundária e Escola de
Professores, com os objetivos de oferecer o ensino secundário, formar professores primários e
secundários e realizar cursos de formação continuada para professores.
3
Calheiro, Edgard. Pequena história de uma grande editora. Estado de São Paulo, 28 de janeiro
de 1957.
4
Nas duas edições as cinco partes estão subdivididas nos seguintes capítulos: PARTE I – Algumas Noções de Físico-Química: I - Tensão superficial . II – Estado Coloidal. III- Difusão e permeabilidade. IV- Enzimas. PARTE II – Ontologia: VI – Estudo geral da célula. Seres uni e
pluricelulares. VII- Estudo geral da nutrição. Seres autotróficos e heterotróficos. V-A Vida e os
seres vivos. As ciências biológicas. VIII- Dinâmica dos seres vivos. Movimento, secreção, luz e
eletricidade. IX - Irritabilidade. Tropismos. Instinto. Inteligência. X-Estudo geral da Reprodução.
XI- O sexo. XII- Crescimento e Regeneração. PARTE III – Genética: XIII- A Variação. XIV- Regressão. Herança dos caracteres adquiridos. XV- Leis de Mendel. Os genes. XVI- Base física da
herança. XVII- Herança e sexo. Caracteres quantitativos. PARTE IV – Ecologia: XVIII - Adaptação. Mimetismo. XIX- Simbiose e comensalismo. XX - Inquilinismo e Parasitismo. XXI- Condições de repartição dos organismos. XXII - Panoramas da Terra nas eras geológicas. PARTE V –
História da Biologia: XXIII - História da Biologia dos tempos primitivos até a idade média XXIV-A
Biologia da Renascença até Lineu. XXV-A Biologia de Lineu a nossos dias. XXVI-A evolução orgânica e sua explicação.
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1. Uma publicação do regime: a estrutura orgânica
Se no quadro das fontes hemerográficas que servem a história da educação (Cabrera: 2004,
350) a imprensa periódica escolar é um recurso diversificado que “tem contribuído para ampliar
a pesquisa” (Schelbauer & Araújo: 2007, 5), do ponto de vista textual configura-se, no seu todo, como conjunto documental de peso, que Jacques Legoff considera ser “produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder” (1984, 102). Mesmo
que olhada obliquamente como ‘petit press’, a imprensa escolar participa do estatuto singular
do periodismo: não apresenta a realidade, mas representa-a (Masterman:1994, 34). Tal exige
uma ‘textologia’, como escreve Michel Onfay (2012, 64), ou seja, a compreensão dos mecanismos da representação e a interpretação do discurso acumulado, datado, variado e perpassado
de ideologia e emoção. Enfim, discurso de memória viva (Ricouer:2003, 201) e que António
Nóvoa reconhece como pertença do colectivo educativo: “Todos os actores estão presentes nos
jornais e nas revistas: os alunos, os professores, os pais, os políticos, as comunidades” (1997,
31). Um colectivo em interacção que regista individualmente a sua voz e que nalguns casos
apenas a deixa aí registada, como lembra António Nóvoa: “(...) muitas das melhores vozes da
pedagogia portuguesa só se fizeram ouvir neste fórum, pois não tiveram acesso a outros meio
de divulgação do pensamento” (1997, 13). Durante o Estado Novo (de 1933 até 1974) os periódicos foram, na sua maioria, plataformas discursivas de uma rede social interessada em dar
significado a essa situação política e operando mediante a criação de um consenso alargado,
senão hegemónico, quanto aos interesses e às necessidades do ser humano e da sociedade.
Razão por que alguns periódicos enfatizam o perigo do dissenso para a construção da identidade pessoal e ordem social, na lógica reducionista duma política como ‘the only game in town’. O
Leme, publicado entre 1952 (31 de Janeiro) e 1958 (14 de Junho), é revelador do esforço em
tornar auto-evidente a consistência do modelo organizacional da educação portuguesa, em
transmiti-lo e em defendê-lo. Todavia seria impróprio não admitir que as estratégias de controlo
ideológico sempre deixam espaços abertos para a resistência.
Reconhecida a importância da imprensa periódica de natureza educativa na investigação em
história da educação (Nóvoa: 1993: Magalhães: 1995), coloca-se a questão relativa à identidade editorial da publicação. O Leme é efectivamente um jornal? José Tengarrinha, autor de História da Imprensa Periódica Portuguesa, assenta a distinção entre jornal e revista não
especialmente no critério da periodicidade (diária, semanal, mensal, tri/semestral, anual), mas
na natureza das matérias e na maneira de as desenvolver (Tengarinha:1965,134)1. Relativamente à revista, o jornal tem informação datada, por estar justamente em cima do acontecimento, tem maior freqüência, por perseguir acontecimentos, e é mais efémero, fixando práticas
discursivas e mundividências que dão o pulsar do colectivo num preciso momento. De facto, e
apesar de O Leme ter impacto social restrito e não incluir textos de provocação e resistência,
investe em notícias de proximidade, contribuindo quer para a fixação de ideias que dão a conhecer as prioridades formativas, quer para a configuração da dinâmica académica.
O Leme inscreve-se no grupo da imprensa escolar regional, de pequena dimensão e tiragem
económica (1$00). Foi o único periódico dos estudantes da Escola do Magistério Primário de
Évora [EMPE], instituição aberta em 1943 e extinta em consonância com a Portaria n.º 507/88,
de 28 de Julho. Por incúria, são escassos os documentos conservados da instituição, pelo que O
Leme é valorado como fonte de acesso à consistência ideológica do projecto educativo do Estado Novo, ao reconhecimento de identidades marcantes, à organização do quotidiano escolar e
ao registo de acontecimentos fugazes da EMPE. O facto de ser uma publicação de regulação
colectiva descontínua (os directores mudavam de dois em dois anos e os redactores não tinham
vínculos permanentes) e de se dirigir simultaneamente para jovens em formação profissionalizante e para recém-profissionalizados, criou uma rede forte de comparticipação de ideias e prá-
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ticas educativas, de aproximação aos acontecimentos académicos e de familiaridade com a realidade escolar.
O Leme, que ostenta no cabeçalho um logótipo ajustado ao título, consistindo no desenho simples de um leme – símbolo de rumo seguro em direcção a um horizonte definido – cuja sombra
se projecta triangularmente e contornada recortada pela divisa salazarista “Deus, Pátria e Família”2, era tutelado pelo Director da EPME e apadrinhado pela Mocidade Portuguesa. Por isso pode ser classificado como órgão regenerador da formação profissional. Numa lógica reprodutora,
o periódico da EMPE seguiu o modelo e o ideário das publicações do ensino normal que, como
refere Nóvoa são
jornais e revistas relativamente estáveis, acentuando-se a vertente da
divulgação científica. […] Em simultâneo emerge um discurso ideológico sobre o professor e a escola articulado com a tríade Estado –
Família – Igreja, que funciona como quadro referencial para a análise,
por exemplo, da formação religiosa e moral dos docentes, do papel da
mulher-professora ou da importância das tradições culturais”
(Nóvoa:1993, XLVIII).
O Leme instaurou um ‘topos’ afirmativo para um grupo de estudantes de ensino médio e um
contexto identitário para um sector profissional a nível local. Os objectivos da edição encontram-se enunciados no segundo número e permitem distinguir duas propostas: uma, de consolidação da instituição normalista e o reconhecimento social da profissão docente; outra, de
renovação didáctico-pedagógica do ensino. Esta proposta emerge no terceiro e último objectivos e enuncia-se neste termos:
Seremos uma força combatendo a rotina que ainda pretende dominar
a escola primária, uma força modificando o meio que é muitas vezes
um entrave à acção educativa, uma força impondo, realmente, uma
pedagogia capaz de formar o homem, capaz de o preparar para a vida séria (18 de Fevereiro de 1952, 1).
Contaminado pelo lirismo regenerador da missão docente e antecipando o corporativismo profissional do regime, o periódico eborense enquadrava ideologicamente os estudantes mediante
o uso dum discurso de tipo isomórfico, quer dizer, construído em consonância com o discurso
oficial pautado pela moral cristã e pelos valores patrióticos3.
2. Uma configuração comum
O Leme seguiu a estrutura do periódico comum, embora rareiem as secções fixas, à excepção
da página reservada à Mocidade Portuguesa, e a publicidade para apoio financeiro. Estrutura-se
antes em função do tipo de texto jornalístico. Grande parte das matérias tem relevância académica, na medida em que servem de complemento ao estudo das disciplinas e à ampliação da
pesquisa. Algumas matérias têm sequência noticiosa, outras são leves (feature), fornecendo
informações variadas que entretêm, outras ainda fornecem perfis, seja sob forma testemunhal,
seja como modelo. A entrevista pontua raramente. Os artigos são prudentemente opinativos,
da responsabilidade de professores e alunos, e as notícias detalham informação seleccionada.
As crónicas, entendidas como textos de registo das impressões do quotidiano ou como narração
ficcionada, são frequentes. As notas pontuam em todos os números, chamando a atenção para
calendários de provas, conclusão de curso, aniversários, casamentos, etc.. Existem algumas
fotografias legendadas que testemunham actividades, dão a conhecer os estudantes da EMPE,
mostram os responsáveis pelo jornal, exibem diferentes perspectivas do edifício escolar, apresentam as grandes figuras do Estado e da educação, etc., cujo valor informativo não é independente da ideologia do periódico.
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2.1. Os colaboradores
O periódico foi fundado por dois alunos – Francisco Alberto Queiroz e António Alves Seara – e
era da inteira responsabilidade dos estudantes, embora como já se referiu, o Director da Escola
tivesse conhecimento prévio do conteúdo e dele dependesse a autorização para publicação. O
facto de O Leme ser um órgão académico obrigava à remodelação anual ou bienal do director e
do corpo redactorial. Os alunos que concluíam o curso eram substituídos pelos que ainda o frequentavam. Se a permanente renovação tinha vantagens pela vivificação do compromisso e do
entusiasmo, a descontinuidade da equipa levava a mudanças redactoriais e a ajustamentos da
disposição gráfica, embora a natureza e conteúdo se mantivessem inalteráveis sob o olhar atento quer do Director da EMPE, quer do Director do Centro Escolar da Mocidade, e posteriormente
Sub-Secretário de Estado da Educação Nacional.
Equipa O Leme
N.º
1/11

Funções
Fundadores
Editor

12/20

21/25

26/28

29/39

40/45

46/51

Nomes
Francisco Alberto Queiróz; António Alves Serra

Redacção Admi-

Inácio Falé Júnior; António Henriques; Rodrigo Jorge
EMP

nistração
Director

João Cascales Painho

Editor

Urbano David Rei

Administrador

Américo Oliveira

Redactores

António Silva; Joaquim Ventura; Vítor Gonçalves

Director

Rui Morgado Pires Ferreira

Editor

José Fernandes

Administrador

Eduardo de Brito Elvas

Redactores

Joaquim Ferreira; Joaquim Caldeira; Joaquim Serra

Director

Joaquim Serra

Editor

José Fernandes

Administrador

Eduardo de Brito Elvas

Redactores

Joaquim Ferreira; Joaquim Caldeira

Director

António do Carmo Serrano

Editor

António Nunes

Administrador

Joaquim Caldeira

Redactores

Zoroastro Galrito; António Mendes

Director

Silvano das Neves

Editor

Joaquim Franco

Administrador

Carlos Marrafaia

Redactores

Maria da Conceição Firmino; António Lopes; António Miranda; Artur Lagarto

Director

Firmino Aresta

Editor

Associação dos Alunos da EMP

Administrador

José Branquinho

Redactores

Maria da Glória Pina; Francelina Espada; Maria Rosa Colaço; José Oliveira;
José Loupas

52/55

Director

Manuel Ferreira Patrício

Editor

Associação dos Alunos da EMP

Administrador

Porfírio Brites

Redactores

Maria Rosa Colaço; Francisca Ramalhinho; Eduardo Geraldo; António de
Almeida; António Fachadas
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O grosso da colaboração cabia aos estudantes, sendo bastante equilibrada a entrada de alunos
e alunas, embora apenas cinco delas tenham integrado a redacção do periódico, sem nenhuma
ter alcançar a direcção. Há textos assinados por ex-estudantes e alunos-mestres, o que revela a
extensão do clima académico e o vínculo à instituição de formação. São pouco os textos dos
docentes da EMPE, diminuído a frequência com a aposentação do director Dr. Alfredo Reis. Registam-se algumas colaborações de pessoas sem ligação à instituição.
Autoria dos artigos da publicação O Leme
Professores
EMPE

Professores
VV. Autori-

Alunos
EMPE

Alunos
Mestres

ExAlunos

Não
Identificados
ou criptados

Total

348

6

11
M. F.
7
4

NI= 5
Iniciais Pseud.
= 22
= 11

430

dades

21
M.
19

2
F.
2

M.
2

4
F.
0

M.
4

F.
0

M.
176

F.
172

M.
5

F.
1

M.
213

F.
179

Em suma, toda a colaboração iniciava controladamente os futuros professores na intervenção
discursiva; criava a consciencialização profissional; premiava os alunos com a publicação dos
melhores trabalhos escolares, evidenciando a compensação do esforço; mostrava para fora da
escola que nela se preparava empenhadamente uma geração decisiva na regeneração social.
2.2. As temáticas
O conteúdo de O Leme, não obstante seguir a estrutura própria do jornal, visibiliza o vínculo
académico, qualquer que seja o tipo de texto: artigos sobre educação, pequenas composições
temáticas, relatos de actividades, notícias, informações, anedotas e poesias, que são a marca
lírica do periódico. Tudo incide sobre a vida académica; tudo muito perto dos acontecimentos
escolares; tudo expressivo das expectativas dos jovens; quase tudo com utilidade para o estudo
das disciplinas ou dando conta desse estudo. Aos professores eram solicitados textos sobre as
matérias leccionadas e aos alunos pede-se textos, muitos deles resultantes de trabalhos apresentados4, o que justifica a repetição das temáticas, de número para número. De facto, O Leme
é simultaneamente recreativo, formativo e auxiliar para o estudo. Encontram-se cinco grupos
de textos:
• Sobre valores de cidadania, religiosos, profissionais.
• Sobre matérias das disciplinas: higiene, antropologia, afectividade, educação física, canto coral, hereditariedade, linguagem, gramática, …
• Sobre temas em geral: conhecimento sensível, carácter, atitude, liberdade, emulação, consciência, discplina,…
• Sobre matérias a ensinar ou actividades a desenvolver na escola primária: canto coral, história
e educação física, folclore,...
• Sobre didáctica: preparação de lições.
Decorrente duma análise que aqui se resume, pode-se afirmar que todas as temáticas enfocam
prioridades formativas a respeito da profissão, da cidadania e da intervenção social e moral nas
escolas.
3. Uma irradiação rizomática
O periódico académico da EMPE comprova que as ideias se transmitem com consentimento daqueles que as assimilam, os quais reproduzem o mesmo esquema de influência. Esta irradiação
rizomática desconsidera o uso individual da razão crítica em benefício da estabilidade do pensar
comum e estimula o exercício de internalização e emissão do ideário do poder, como processos
de criar e estender raízes no solo em conquista. São muitos os meios possíveis para a rizomati-
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zação. O Leme permitia, como um teste de avaliação contínua, revelar a assimilação da concepção de professor idealizada pelo Estado Novo, reforçá-la entre os demais alunos e publicitá-la
entre outros leitores. Na realidade o professor seria o instrutor de conhecimentos e o educador
social dos alunos e das famílias, quer dizer, seria investido formalmente com uma função pública; simbolicamente esta investidura correspondia a um juramento de fidelidade ao poder. Coloca-se uma questão: tinham os alunos consciência desta relação de dependência?
Provavelmente não. Talvez só uma conjugação de obediência, entusiasmo e projecto profissional, ou seja, sentido de missão. Mas não terem consciência pode ser considerado como condição facilitadora da rizomatização ideológica. Ora vejamos como se exprimia a concepção de
professor e como dentro desta concepção se esteriotipizava a concepção de professora.
3.1. A concepção geral de professor
Da leitura de O Leme regista-se que a concepção de professor proposta e veiculada tinha dois
objectivos: um, fixar nos alunos uma imagem profissional, de modo a superar a crise da consciência docente; outro, de promover para o exterior uma identidade dignificante, quer em termos
de competência profissional, quer em termos compromisso social, conjugação modelada pelo
Estado Novo. O professor deveria ser uma autoridade e um exemplo.
O salazarismo era o pano de fundo para a projecção de imagens configuradoras dos professores e em O Leme entrecruzam-se três tipos de imagem: o educador missionário, o profissional
competente e o funcionário do Estado. A imagem mais forte e frequente é a de missionário.
Provém, como diz Ricardo Nassif, “del racionalismo y del liberalismo que vieron en la educación
la salida para todos los problemas del hombre” (1985, 158). A Educação como panaceia coloca
o professor na posição de avançado cultural e moral num jogo contra a ignorância e a decadência, exigindo sacrifícios pessoais. Nos textos dos alunos colaboradores do periódico a adjectivação referencial é exagerada, de modo a elevar e enlevar a missão do professor do ensino
primário, comparável à missão de sacerdócio “Se a nossa profissão é um sacerdócio, transformemo-la numa cruzada. Cruzando, lutando pelo bem para o bem”5. Toda a formação visa
transformar o aluno num “verdadeiro Apostolado do Bem, da Dignidade e da Honra o alicerce
mais indispensável ao bem-estar e progresso de qualquer país”6. Noutro artigo é chamado “herói, santo e apóstolo”7. Ora há um evidente contraste entre a exaltação ética e poética desta
missão e o desprestígio social associado ao baixo estatuto económico dos professores. Talvez
para mitigar esta diferença se apele a uma adesão apaixonada, sem nada mais reclamar senão
as compensações espirituais e o orgulho da própria consciência. A faceta negativa desta imagem missionária, que destaca exemplarmente o professor como um santo laico, abnegado e
desinteressado, é a contaminação pela acriticidade que tem consequências epistemológicas e
éticas. O professor torna-se num submisso. Basta ensinar. Ensinar ou combater sem tréguas a
ignorância e a decadência, sem questionar a origem da ignorância, o sentido da ensinabilidade
e da revigoração moral.
Em segundo plano encontra-se a imagem do funcionário do Estado Novo, a qual não só pressupõe que o professor seja um cultor dos valores do Estado e um indiscutível seguidor da sua
ideologia, como também impõe a responsabilidade da formação dos alunos, a fim de torná-los
cidadãos enraizados na história nacional e capazes de cuidar dos valores da pátria. A pátria é
um projecto interactivo e colectivo de vida ou, como diria Ortega Y Gasset ao referir a necessidade de instaurar uma maneira de viver cooperante e dinâmica, “es una tarea a cumplir, un
problema a resolver, un edificio a levantar: esto es patria” (1950, 506). A imagem de funcionário do Estado justifica e torna imperativa a educação nacionalista8 que aviva as características
próprias do povo e toma a pátria como horizonte da responsabilidade comum. São muitos os
textos encontrados que incitam à educação social de vínculo patriótico, com vista à formação
da consciência nacionalista orgulhosa, unida e regeneradora. A aluna Georgina Guerra assumiu
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este plano de intervenção, cujo objectivo consiste em: «preparar cidadãos exemplares e melhores chefes de família […] para o engrandecimento da Pátria. […] se assim for, o nosso Portugal
poder-se-á orgulhar de ser a mais bela e próspera Nação»9. Para cumprir tal objectivo os alunos
da EMPE têm de, como alguém escreveu num texto de título sugestivo – «Ninguém dá o que
tem...» –, inculcar e consolidar o patriotismo pelo estudo dos heróis portugueses: “Como pode

fazer vibrar, nas crianças, a corda do patriotismo, se não tiver vibrado antes com a destemida
abnegação dos Portugueses grandes?!”10. As lições superlativas da história e as celebrações
oficiais constituem ocasiões para uma aprendizagem emocional daquilo a que Ricardo Rojas
classifica de “patrioteria litúrgica” (1909, 50). É neste sentido que a inclusão em O Leme de
uma página da Mocidade Portuguesa, que servia o poder central, se compreende como estratégica na difusão e reforço dos valores e ideais patrióticos.
Contudo o professor não é apenas um mero formador ideológico ou mecânico praticante do
ofício ou servente de rotinas administrativas, nem se contenta com uma preparação metodológica desconhecedora dos suportes teóricos que a sustentam. Ao contrário, outra imagem a fixar
é a do profissional competente, actualizado, detentor de saberes essenciais à compreensão do
mundo e dotado tanto de agudeza mental quanto de discernimento pedagógico. Esta elevada
consideração profissional está expressa no seguinte texto: “Esta exígua bagagem científica deve
ser conservada e aumentada dia após dia. O professor ilustrado goza de grande autoridade.
[…] Mas para desempenhar esta tarefa e entrar no bom caminho educacional, o Mestre tem

que possuir forçosamente uma sólida formação, as qualidades intelectuais e morais exigidas
pelo seu importantíssimo Mister e viver sempre com os jovens que lhe forem confiados uma
ternura compreensiva”11.
Em suma, as três imagens destacadas – o missionário social e moral, o patriota convicto, o profissional competente – retiram o professor da marginalidade socioprofissional e da invisibilidade
cultural, empurrando-o para o palco da sua comunidade de actuação. Ora O Leme ao dar voz
aos estudantes do EMPE, não só os apresenta à sociedade, como também revela o investimento na preparação dada, publicitando o Estado Novo.
O Leme convoca ainda a dicotomia entre as imagens do professor rural e do citadino, dando
conta da existência de um diferencial estatutário particular, decorrente da localização da escola.
Constata-se que o reconhecimento, a notoriedade e a exposição dada ao professor variam consoante se encontra na cidade ou no meio rural. Numa aldeia professor o professor era aquele
cujo emprego estava assegurado e usufruía duma certa autonomização, ou seja, que não estava sujeito à instabilidade do regime sazonal nem à prepotência do patrão. Como único funcionário do Estado, a população outorgava-lhe uma autoridade que o meio citadino não lhe
reconhecia. Numa aldeia professor era, quase sempre ao lado do padre, o detentor de estudos,
o que lhe acrescia a função civilizacional: “Não se limitava a ensinar letras e números: derrama-

va a sua sabedoria até mais longe, porque sabia que não bastava instruir; era preciso educar,
modelar almas, formar personalidades – um corpo, uma inteligência e uma vontade”12. O professor extravasava a função docente restrita e tornava-se num educador social, ocupando-se de
toda a comunidade local. Sobre a extensão do zelo social escreve Falé Júnior:
O professor, neste ambiente aldeão, necessita de possuir um mínimo
de conhecimentos que lhe permita actuar quando for necessário (...)
aconselhando e incutindo hábitos civilizados nas populações (…), sabendo prestar socorros em casos graves e prontificando-se a chamar
o médico a quem dará conta da sua actuação sempre consciente e
esclarecida13.
Tal actuação e visibilidade exigiam cuidado deontológico redobrado e permanente vigilância
moral da própria conduta, como Falé Júnior sublinha: “A nossa vida tem de ser já hoje um mo-
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delo de virtude, um exemplo de verdade. Mas virtude e verdade não somente na vida escolar,
mas na vida particular e em todos os seus aspectos”14.
3.2. A concepção de professora
Em «As mulheres professoras e o ensino estatal» Helena Araújo retoma uma pergunta lançada
em 1932 pelo jornal República, para abordar a feminização da docência, o entrelaçamento da
esfera doméstica com a vida profissional e a mudança de paradigma operada no Estado Novo
relativamente à 1.ª República. A ressonância ainda se mantinha nos anos cinquenta: “São as
mulheres seres incapazes de propagar ideias justas, combater vícios e estimular a vida local?”
(1990, 82). Dito de outro modo, seriam as professoras capazes de se desdobrarem em missionárias sócio-morais, patriotas convictas, profissionais competentes? E seriam capazes de conjugarem tais desempenhos com as funções de esposa e mãe? Não obstante o Estado Novo ter
dado visibilidade social e política às mulheres e de necessitar delas para aumentar o corpo docente devido à extensão da escolaridade, a pergunta de 1932 tinha sentido retórico, pois proporcionava a oportunidade para rever a natureza da docência e a intransferível especificidade
feminina. Em O Leme encontram-se dois textos que se referem à professora: um, fá-lo obliquamente: «A mulher, a família, a sociedade e o Professor» de Silvano das Neves (n.º 36, 28
de Maio de 1955, p. 4); outro explicitamente: «Para ti, Professora» de Antonino José Ferro Pinto (n.º 51, 1 de Junho de 1957, p. 2).
Silvano das Neves aprecia a mulher como ser de sensibilidade e afectividade, atributos que em
sua opinião a podem valorizar quando tem de se confrontar ou deslocar para o domínio masculino. Ao associar o angélico ao feminino – ideal romântico difundido –, insinua (inadvertidamente?) uma certa ingenuidade, o que numa interpretação exigente pode conotar desqualificação
racional ou incapacidade decisória. Facilmente se cai na representação estereotipada: “(...) mas

a mulher, profundamente sensível, enfraquece muitas vezes, depois não manda, obedece; não
discute, acredita; não pensa, esquece e deixa-se (finalmente) como uma criança cair para o
abismo coberto de flores”15. O texto reforça a ideia de que a fragilidade inerente ao género e o
destino para o sublime ideal do casamento devem dispensar a mulher do trabalho fora de casa.
Todavia nada no texto permite deduzir que Silvano das Neves não tolerava a presença de raparigas na Escola do Magistério e condenava em absoluto o exercício da docência no caso de casarem. Aliás, cedendo à evidência da presença crescente da mulher no mundo do trabalho e à
necessidade de contribuírem com o seu salário para o bem-estar familiar, Silvano das Neves
mitiga a intransigência mantendo, ainda assim, uma posição firme: “(...) a força de várias cir-

cunstâncias fazem-nos recuar, mas ainda reconhecem que o trabalho da mulher casada, fora do
lar, desorganiza a vida familiar, atira irremediavelmente os filhos para a rua”. Os factores de
risco para a estabilidade social são fortes argumentos com a marca da época.
O outro texto – «Para ti, Professora», de Antonino José Ferro Pinto – começa por descrever a
viagem e a instalação de uma professora colocada numa aldeia alentejana. Depois traça o programa de acção educativa: “Então, mãos à obra! Formar bem o carácter do aluno de harmonia
com a lei de Deus e dar à Pátria os seus melhores servidores é o seu honroso objectivo”16. A
estereotipização da professora neutra submetida ao princípio ‘maternal’ – estar-presente e cuidar – é transposta para a docência: “Repara, não é o prazer e o orgulho que faz a mulher feliz,
mas o fiel cumprimento do dever, a virtude e a graça de Deus”17. A manifestação do prazer e
do orgulho, a lembrar a filiação a Eva, deveria ser controlada para assegurar o profissionalismo
duma actividade moralmente diferenciada quanto ao género.
As alunas não reagiram a estas representações mediadas pelos colegas. Apenas se encontram
três textos a partilhar o assunto “mulher”. Dois dedicam-se a figuras históricas integradas na
galeria de heroínas, elevadas a paradigmas femininos, como D. Filipa de Lencastre, D. Luísa de
Gusmão e D. Filipa de Vilhena18. O terceiro intitula-se «A mulher e a mãe» e Júlia Borges foge à
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idealização, nomeando cientistas, pioneiras e aventureiras19. Mas a objectividade da descrição
não cria espaço para a problematização da questão.
Considerações finais
O Leme veiculou um pensamento oficial, mas não único nem isento de contradições. Seguiu
tendências sem revisão crítica. Assim aderiu à corrente da existência de um pensamento pedagógico português representado por Castilho, João de Barros, João de Deus e António Sérgio,
responsabilizáveis pela substantivação e ampliação do “horizonte da ciência com normas de
grande riqueza didáctica”, segundo palavras de António Botelho (3 de Dezembro de 1952: 1 e
2), um aluno que mais tarde seria professor da EMPE. E não obstante algumas contradições
paradoxais, O Leme filiou-se no ideário formador e metodológico da Escola Nova, dando a conhecer o Método Global apresentado por Decroly, o Método Activo de Dewey e a Escola para a
Vida, de Pestalozzi. Num texto não assinado declarava-se: “Não ensinamos (...) para escola
mas para a vida”20. Ou, num outro: “É erro grave deixar viver a criança sem a conduzir à compreensão da realidade da vida”21. Se das muitas citações de pedagogos e teorias citadas não se
pode deduzir o estudo das obras, a verdade é que comprovam um conhecimento geral e uma
atenção às modernas teorias pedagógicas. Mas qual a possibilidade de aplicação de novos métodos? Havia vontade de mudar? Citamos de novo António Botelho quando se refere ao método
global: “Poderia este método conseguir os mesmos resultados em Portugal? Impossível, embora

uma crítica cega tenha pretendido exagerar as nossas possibilidades. Aos 10 anos, já as crianças do nosso país se encontram, normalmente, na última classe ou fora da escola e não na fase
de iniciação concebida por Decroly. (...) devemos considerar ainda a diferença de latitude, o
clima, a nossa psicologia diferente, a falta de material e tantos outros factores (...)”22. Por certo
que a resposta não é representativa do universo dos alunos da EMPE, mas adverte para as contradições da formação e para a necessidade de as rever.
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1

Também Daniel Pires, no Dicionário das Revistas Literárias Portuguesas do Século XX, afirma
que a distinção entre revista e jornal assenta no critério da periodicidade, do formato, da qualidade gráfica, do conteúdo e dos objectivos declarados. Substantivamente uma revista é “um
testemunho elucidativo de uma época, do pulsar do tecido social, das suas contradições, das
ambições e limitações que a rodeiam, dos mecenas, da cultura, em sentido lato, de uma determinada ordem social” (Pires:1986, p.19), tendo por objectivos a divulgação de matéria especializada e o intercâmbio internacional da investigação. Clara Rocha acrescenta que a simples
existência de capa, a par de outros elementos menos ostensivos, ajuda a decidir (Rocha:1985,
p.25).
2
Ao quarto número foi acrescentado o subtítulo Rumo à Criança, de modo a especificar-se o
horizonte do projecto editorial. Também o padrão do periódico era comum: formato rectangular
(tão-só se regista uma alteração ao longo da publicação2), mancha gráfica (mais ou menos regular, sem jogos ornamentais ou efeitos contrastantes) e poucas páginas (quatro a seis em
média). Isto comprova que a sua difusão não era ambiciosa nem se destinava a um público
diversificado. O periódico foi publicado na década de cinquenta, entre 1952 (31 de Janeiro) e
1958 (14 de Junho), anos centrais do período de 1933-1974 correspondente à vigência do Estado Novo. Inicialmente com edição quinzenal, cedeu à periodização mensal, tendo sido saído
cinquenta e cinco números ao longo de sete anos lectivos. O primeiro número, dactilografado e
pensado como um ensaio, superou as expectativas e esgotou-se de imediato2, o que levou os
alunos, com o entusiasmo correlativo ao sucesso, a pensarem numa edição tipográfica com
maior cuidado editorial e responsabilidade substantiva. No total, até ao ano da suspensão, foram publicados cinquenta e cinco números. Efectivamente o quinquagésimo sexto número não
chega a ser publicado por nele participarem pessoas politicamente não convenientes.
3
O preâmbulo do decreto-lei n.º 30.951, de 10 de Dezembro de 1940, declarava o vínculo entre o professor do ensino primário e o ideário do regime: “O professor primário deve, em geral,

ser um apóstolo; e particularmente é preciso que o seja quando é chamado a colaborar, através
da escola e fora da escola, em alguma obra social e mesmo política que exprima o idealismo
fundamental do Estado Novo”. Sobre este assunto consulte-se o livro de Agostinho dos Reis
Monteiro (1975, 144-146).
Leia-se a informação na sequência da realização do Serão Cultural da EMPE, de 26 de Abril de
1952: “A aluna do 2.º ano, Ana Maria Soldadinho dedicou-nos com um precioso trabalho, em

4
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que pôs em relevo o papel que a música desempenha na Escola Pública, servindo uma educação integral. Publicá-lo-emos no próximo número.” (O Leme, n.º7, 3 de Maio 1952).
5

Urbano Rei, «Avante Colega». O Leme, 19 Abril 1952, p.2. Eis um exemplo: “A sua missão é

igual à do sacerdote porque é missão sacerdotal no ponto de vista humano, querendo isto dizer
que a sua função é primordial na vida social” (Maria Agostinha Neves, «A escola – colaboradora
da família na obra da educação». O Leme, n.º 27, 15 de Maio de 1954, pp.1-2)
6
Joaquim Ventura, «A missão do professor primário». O Leme, n.º16, 18 de Janeiro de 1953,
pp.1-2.
7
José Bentes, «A Polinização». O Leme, n.º 9, 29 de Maio de1952, p. 6.
8
A ideia de educação nacional surge no século XX na sequência das crises estruturais sofridas
por alguns países e da questionação dos valores considerados imutáveis. Fichte, nos célebres
Discursos à Nação Alemã, exemplifica bem o projecto na medida em que se esforçou por sacudir a ‘alma nacional’, a fim de superar a crise resultante das guerras napoleónicas.
9
Georgina Guerra, «A família, base natural da organização social». O Leme, n.º 34, 30 de Março de 1955, pp. 2-4.
10
M. A., «Ninguém dá o que tem...». O Leme, n.º 5, 3 de Abril de 1952, pp. 1-5.
11
Angélico Ferrão, «Aspectos do Ensino». O Leme, nº 49, 16 de Fevereiro de 1957, p.2.
12
Silvano das Neves, «Que a terra te seja leve». O Leme, n.º 40, 31 de Janeiro de 1956, p. 6.
13
Falé Júnior, «O professor primário e a higiene escolar». O Leme, n.º 2, 18 de Fevereiro de
1952, p. 1-2.
14
Idem, ibidem, p. 2.
15
Silvano das Neves, «A mulher, a família, a sociedade e o Professor». O Leme, n.º 36, 28 de
Maio de 1955, p. 4.
16
Antonino Pinto, «Para ti, Professora», O Leme, n.º 51, 1 de Junho de 1957, p. 2.
17
Idem, ibidem, p. 2.
18
Luisete Grades, «A Mulher através da História Portuguesa». O Leme, n.º 35, 10 Março 1955,
p.1-2; Arlete de Matos, «A mulher portuguesa através da história». O Leme, n.º 43, 25 de Abril
de 1956, p.4.
19
Júlia Borges «A mulher e a mãe». O Leme, n.º 44 2 de Maio de 1956, p.5. «Notabilidade das
rainhas».
20
O Leme, nº 36, 28 de Maio de 1955, p. 2.
21
Maria da Saúde Duarte, «As crianças e o seu mundo», O Leme, n.º 22, 15 de Dezembro de
1953, p. 2.
22
António Botelho, «Breves noções da evolução didáctica». O Leme, n.º 15, 1 de Janeiro de
1953, p. 1.
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Nesta escola modesta da roça,
rodeada de pés de café,
o Brasil se levanta e recomeça,
numa nova alvorada de fé.
Batida de sol ardente,
quero saber o farol que nos guia para frente,
nesta bendita Escola Rural.
A epígrafe acima traz a letra de uma música cantada nas escolas primárias rurais da
região do norte novo paranaense nas décadas de 40 e 50 do século XX, momento em que a
lavoura de café constituía-se como uma das mais promissoras riquezas do Estado. A música faz
parte das reminiscências de alunas e alunos do Curso “Histórias de Vida”, que ministrei na
Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no
ano de 2010 e guarda estreita relação com a temática da pesquisa1 que estamos
desenvolvendo sobre a institucionalização das escolas primárias rurais no Estado do Paraná, no
período delimitado entre as décadas de 1930 e 1960, com o objetivo de compreender como se
constituiu o processo de escolarização da infância no espaço rural paranaense. Como
desdobramentos, procuramos analisar o papel atribuído a estas escolas no processo de
universalização da escola pública no Brasil, identificar os projetos que foram pensados para a
escolarização da infância que residia no meio rural e interrogar como se organizou o ensino
primário ofertado no Estado.
A história das instituições escolares tem feito parte de esforços individuais e coletivos
de pesquisadores brasileiros na atualidade. Ao nos debruçarmos sobre a produção acerca das
instituições escolares responsáveis por ofertar a escolarização primária à infância, as contribuições destas investigações têm sido imensuráveis para o campo da história e da historiografia da
educação brasileira, à medida que suscitam reflexões quanto às iniciativas dos poderes públicos, aos modos de constituição da escolarização primária, às edificações, à organização do trabalho escolar, dentre outras questões.
Em meio a esta temática, os Grupos Escolares têm ocupado um lugar de destaque nas
investigações, isso se explica entre outras questões, pela ligação estreita tecida no âmbito das
políticas educativas entre infância e Grupo Escolar, mas que nem sempre se verificou na prática
dos sistemas educativos, na análise de Vidal (2006). A autora afirma que a manutenção das
escolas isoladas, independente das diversas denominações recebidas posteriormente, acompanhadas das dificuldades de implantação dos grupos escolares nos diversos estados, “[...] atestam que a hegemonia pretendida não se efetivou por completo no território nacional”. (VIDAL,
2006, p. 9).
Lopes e Souza (2011, p. 2) dão ênfase a esta discussão, ao argumentarem que “[...] a
história dos grupos escolares se confunde com a história do ensino primário no Brasil e encontra-se no centro do processo de institucionalização da escola pública no país”, mas reiteram que
os estudos têm mostrado como sua expansão foi pequena e distinta nos diversos estados pesquisados2, em comparação as escolas isoladas e ou reunidas, dando evidências de que a efetivação do ensino primário teria ficado a cargo muito mais destas escolas do que dos grupos
escolares.
Tais ponderações colocam em cena a investigação estamos desenvolvendo sobre as
modalidades de escola primária situadas na zona rural, que coexistiram com o modelo de escola
graduada que, paulatinamente, foi implantada nos espaços urbanos, ao longo da primeira metade do século XX, no Paraná e em todo o território brasileiro. Tomar como objeto de estudo a
escola primária rural, requer um olhar para uma modalidade de instituição escolar que teve um
papel preponderante na difusão do ensino primário no Brasil.
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No âmbito metodológico, nosso trabalho têm primado pelo olhar sob a ótica da história
das instituições escolares, a partir da compreensão de que a institucionalização da educação
ocorre em atendimento a uma necessidade humana de caráter permanente, uma vez que as
necessidades transitórias não requerem a criação de instituições, conforme nos esclarece Saviani (2007, p. 4). É neste sentido que assumimos a definição do termo “instituição”, como aquela que “[...] guarda a ideia comum de algo que não estava dado e que é criado, posto,
organizado, constituído pelo homem”.
Compreender essas modalidades de escolas públicas criadas na zona rural requer um
olhar atento para as condições efetivas em que se deu sua constituição histórica. Neste sentido,
convém atentarmos para as observações de Magalhães (2004) sobre as instituições educativas
e sua identidade histórica, que lhe é conferida enquanto transmissora de uma cultura escolar e,
ao mesmo tempo, como produtora de culturas. Para o pesquisador a história das instituições
educativas se desenvolve “[...] desde os aspectos morfológicos, funcionais e organizacionais até
aos aspectos curriculares, pedagógicos e vivenciais, numa complexa malha de relações intra e
extramuros, cuja evolução se apresenta profundamente marcada pela sua inscrição nas
conjunturas históricas locais”. (MAGALHÃES, 2004, p. 124).
As observações de Magalhães tem acompanhado nosso olhar investigativo sobre o
processo de institucionalização e de expansão das escolas rurais no Estado do Paraná, na busca
de permanências e descontinuidades que marcaram as modalidades de escolas que ofertaram o
ensino rural. Um elemento importante para balizar nosso encaminhamento metodológico com o
trabalho acerca das escolas primárias rurais diz respeito ao conhecimento da relação entre as
instituições educativas e os contextos geográfico e sociocultural que as envolvem, sob a
modalidade de território, de comunidade ou de público-alvo, o qual pode ser reconceitualizado
no plano histórico ao encarar “a escola na sua contribuição para a emergência das estruturas e
dos grupos sociais”3 (MAGALHÃES, 2004, p. 125).
Sob esta perspectiva metodológica, estamos realizando a investigação a partir da documentação encontrada nos Arquivos e Centros de Documentação da Capital do Estado e das
cidades do interior, assim como na bibliografia relativa à história do Paraná, à história e historiografia da educação e sobre a temática específica do ensino rural. Para esta etapa da investigação, apresentamos os dados referentes a pesquisa realizada no Arquivo Público do Paraná e na
Biblioteca Pública do Paraná, ambos situados na cidade de Curitiba, capital do Estado.
Dentre o conjunto de fontes documentais pesquisadas, elencamos: as Mensagens dos
Presidentes de Estado do Paraná; as Mensagens de Interventores Federais do Paraná ao Chefe
do Governo Provisório da República; as Mensagens dos Govenadores de Estado do Paraná; os
Relatórios dos Interventores Federais no Estado do Paraná; os Relatórios de Governadores e
Interventores Federais no Estado do Paraná; os Relatórios de Governadores do Estado do Paraná, além dos Relatórios de Secretários da Instrução Pública; Relatórios de Inspetores da Instrução Pública; Mapas Escolares e Estatísticos; Leis, Regulamentos e Decretos e Projetos do
Governo Estadual sobre a Educação Rural.
O período delimitado justifica-se por tratar-se de um momento histórico de amplo desenvolvimento no país e no qual o debate educacional é intensificado em torno das questões
relacionadas à organização da escola pública primária e do sistema nacional de educação4, com
o objetivo de democratizar as condições de acesso ao ensino elementar, que havia sido preconizado pelo ideário republicano, mas ainda não equacionado na realidade brasileira.
É importante salientar, em relação ao Paraná, que na década de 1940 75% da população residia na zona rural. Oliveira (2001), ao elencar os dados da distribuição relativa da população, por situação de domicílio, evidencia que, em 1940, 24,5% dos paranaenses residiam na
zona urbana e 75,5%, na área rural. Este quadro sofreu uma pequena alteração em 1960, com
30,7% residentes nas sedes dos municípios e 69,3% domiciliados nas áreas rurais5. Neste sen-
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tido, democratizar o ensino no Estado e em outras regiões do país que também mantinham um
grande contingente da população no meio rural, significava encaminhar soluções aos problemas
da educação rural.
Manter o homem no campo, atender à diversidade das necessidades regionais, formar
professores para educar a população na escola primária rural, institucionalizar e criar políticas
de expansão da escola primária na zona rural que fosse capaz de preparar homens e mulheres
a resolverem seus problemas regionais e integrarem-se ao seu mundo rural. Eis alguns dos desafios que se interpõe à escola que se institucionalizava e se expandia no espaço rural no período de 1930 a 1960, em um Estado ocupado e (re) ocupado de forma diversa por diferentes
grupos étnicos, imigrantes europeus e asiáticos, e por processos de migrações internas, criando
contornos de uma estreita relação com o mundo rural.
O potencial agrícola não só do Estado do Paraná, mas da maior parte dos estados da
federação, conduzem a um debate sobre a vocação agrária do país, no qual o centro da questão está em criar estímulos ao trabalhador do campo para deixar a economia de subsistência e
produzir dentro das novas regras de um mercado mundial. Esse debate concebe a escola pública como a saída emergente, principalmente pela difusão das escolas primárias mediante do alto
número de analfabetos residentes no meio rural. Mas também, pelo ensino agrícola técnicoprofissional e superior, o qual formaria o trabalhador do campo, apto ao conhecimento das novas técnicas de produção e plantio, fundamentais ao desenvolvimento econômico do país.
Com esse intuito a difusão de uma educação escolar primária nas zonas rurais, de caráter prático, com uma orientação agrícola para manter o homem no campo e que correspondesse às aspirações da construção da nacionalidade brasileira e sua efetiva organização econômica
e social ganhou expressão ao longo das primeiras décadas do século XX, manifesta em vários
fóruns, na legislação e produção de diversos autores, dentre eles: Alberto Torres, Carneiro Leão
e Sud Mennucci.
De acordo com Monarcha (2007), a primeira manifestação da “Cruzada pela escola
rural” remonta a Alberto Torres, autor de A organização nacional e O Problema nacional
brasileiro, publicado em 1914. Werle (2010) destaca a atuação de Alberto Torres em meio à
produção de uma intelectualidade que atuou na interpretação e disseminação da ideia de
vocação agrária brasileira6.
No ano de 1918, Carneiro Leão, envolvido com a defesa da escola pública desde o início
do século XX, profere uma conferência em Curitiba, capital do Estado do Paraná, intitulada Pela
educação rural na qual destaca a relação entre a construção da nacionalidade brasileira, sua
efetiva organização econômica e social, com a educação popular. Enfatiza a defesa de uma
educação rural de caráter prático, que oriente para o trabalho no campo, que desenvolva no
sertanejo o amor pela terra e o patriotismo e Salienta a necessidade do saneamento dos sertões e a importância da educação higiênica. Por fim, considera que o maior problema do Brasil
é o problema educativo, cuja solução está na disseminação absoluta da instrução primária.
No ano de 1925 a Reforma João Luíz Alves da Rocha Vaz instituída pelo Decreto N.
16.782, de 13 de janeiro, estabelece o concurso da União para a difusão do ensino primário,
organiza o Departamento Nacional do Ensino, reforma o ensino secundário e superior e dá outras providências. O documento cria as bases de acordo sobre as quais a União subvencionaria
os Estados na difusão da escola primária rural:
Art. 25. Os acordos obedecerão ás seguintes bases: a) a União obriga-se a pagar diretamente os vencimentos dos professores primários,
até o máximo de 2:400$ annuaes, e os Estados a fornecer-lhes casa
para residencia e escola, assim como o necessario material escolar;
b) as escolas subvencionadas serão de natureza rural; [...] Art.
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26 A creação e a situação de escolas subvencionadas obedecerão ás
mais urgentes necessidades da população, tendo em vista a estatística dos menores em idade escolar (8 a 11 annos de idade)”. (Grifo
nosso) (BRASIL, 1925, p. 27-28).
O Decreto obrigava os Estados a não reduzirem o número de escolas existentes e a aplicarem 10% de sua receita na instrução primária e normal, permitindo que a União fiscalizasse o
funcionamento das escolas por ela subvencionadas e fornecesse o programa a ser adotado.
Traz prescrições sobre a formação de professores e sobre a inspeção que deveria ser feita em
cada Estado por um inspetor geral nomeado pelo Ministro da Justiça e remunerado pela União,
assim como institui as regulamentações referentes aos subinspetores estaduais e municipais e
sobre a criação de escolas noturnas para adultos, com o mesmo caráter das escolas primárias e
obedecendo as mesmas condições de funcionamento e subvenção.
A questão do ensino rural ganha expressão também nos debates da I Conferência Nacional de Educação, realizada em Curitiba, no ano de 1927. A difusão das escolas primárias rurais, por meio de um ensino agrícola, foi pauta de uma das Teses defendidas sob o título Ensino
Agrícola nas Escolas Primárias Rurais, a Tese de N° 58, por João Candido Ferreira Filho, professor da Escola Agronômica do Paraná, a qual argumentava a indiferença da quase totalidade dos
governantes da nação em relação aos problemas agrícolas e reiterava sua importância capital,
sobretudo em estados como o Paraná, para o progresso e desenvolvimento econômico, tendo
em vista que grande parte das crianças que frequentavam as escolas paranaenses eram filhos
de lavradores e tinham seus interesses vinculados a terra. A partir desta argumentação esboça
um programa baseado em três pontos:
1)Toda escola primária rural deve manter um curso de elementos de
agronomia, com o fim de instruir os filhos dos lavradores nos trabalhos agrícolas mais simples e mais necessários. 2) As lições sobre as
matérias do ensino devem revestir-se de um caráter essencialmente
prático e intuitivo, de modo a provocar nos discípulos o gosto pelas
coisas agrícolas. 3) Os trabalhos práticos poderão ser feitos duas a
três vezes por semana, sendo os alunos guiados pelo professor, o
qual deverá procurar, por todos os meios, incubir no espírito das crianças o amor ao trabalho. (FERREIRA FILHO, 1997, p. 339).
Iniciativas como a de Ferreira Filho irão se propagar nos debates dos congressos e conferências brasileiras de educação que se seguirão nas próximas décadas, permitindo evidenciar
a argumentação de Damasceno e Beserra (2004, p. 74) de que democratizar o acesso ao ensino elementar neste momento, significava encaminhar soluções aos problemas da educação rural, a este respeito observam que “A despeito de tímidas iniciativas no final do século XIX, é
somente a partir da década de 1930 e, mais sistematicamente, das décadas de 1950 e 1960 do
século XX que o problema da educação rural é encarado mais seriamente [...]”.
Deste modo, a escola primária rural e a formação de seus mestres torna-se uma das
importantes questões do debate educacional nas décadas de 30 e 40 do século XX. Sud Mennucci (1934), no livro A Crise Brasileira da Educação7, tece suas considerações acerca do que considerava necessário sobre a reforma do ensino rural:
Entendo que é indispensável uma profunda modificação no aparelhamento escolar primário, normal e profissional, de maneira a estabelecer três quadros de professores inteiramente distintos, exercendo
funções perfeitamente diferentes e apesar de tudo complementares.
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Temos de separar o ensino das cidades do ensino dos meios rurais e
do ensino da zona litorânea. É mister diferenciá-los quanto à sua orientação e ao seu alcance, cindi-los para que produzam três mentalidades absolutamente diversas e que, no entanto, reciprocamente se
completem para o equilíbrio social do organismo nacional. Em última
análise, temos de criar, com características próprias e intrínsecas, o
homem da cidade, o homem do campo, o homem do mar. E criá-los
sem que um inveje a sorte do outro e se julgue em plano inferior na
escala social (MENNUCCI, 1934, Apêndice da 2. ed.).
Promover a satisfação do habitante rural com a vida do campo e conter o êxodo rural,
bem como a assimilação do estrangeiro ao país eram as fortes motivações que impulsionavam o
desenvolvimento do processo de escolarização primária no Estado, particularmente nas áreas
rurais onde se assentavam as lavouras e as colônias de imigrantes. Com este teor a questão do
ensino rural ganhou campo e expressão nos discursos oficiais, nas tematizações que circularam
nas conferências e periódicos educacionais, na impressa entre outros fóruns.
Em uma primeira aproximação com a documentação dos arquivos públicos pesquisados,
foi possível identificar, nas Mensagens e Relatórios dos Governadores e Interventores de
Estado, indícios de diferentes modalidades de escolas primárias que figuraram no espaço rural,
dentre elas: as Escolas Isoladas, mantidas pelo município ou pelo Estado; as Escolas Isoladas
Comunitárias da zona rural, subvencionadas pelo Governo Federal; o Grupo Escolar Rural; a
Escola Rural, sob a forma de internato, e as Escolas Primárias de Trabalhadores Rurais e de
Pescadores, vinculadas ao ensino agrícola e mantidas pelo Estado.
Na delimitação deste trabalho nos dedicaremos a apresentar a modalidade de ensino
rural instituída pelas Escolas de Trabalhos Rurais e de Pescadores, sobre as quais há uma vasta
documentação produzida no período em foco: sua institucionalização e manutenção são
retratada nas mensagens dos governadores do Estado, nos relatórios de interventores de
Estado, na legislação Estadual e em periódicos publicados por estas escolas e por órgãos
agrícolas estaduais.
As Escolas de Trabalhadores Rurais (ETR) do Paraná foram instituídas em 1935 e
regulamentadas pelo Decreto N° 7782 de 6 de janeiro de 1939, por Ato da Interventoria
Federal no Estado, assinado por Manoel Ribas. Subordinadas ao então Departamento de
Agricultura, da Secretaria de Obras Públicas, Viação e Agricultura - Seção de Ensino
Profissional, as primeiras instituições foram: ETR “Dr. Carlos Cavalcanti”, localizada no
bacacheri, em Curitiba; ETR do Canguiri, situada na Granja do Canguiri, município de Piraquara;
ETR “Augusto Ribas”, instalada no Município de Ponta Grossa; ETR “Olegário Macedo”, em
Castro e a Escola de Pescadores “Antonio Serafim Lopes”, situada na ilha das cobras, em
Paranaguá. (PARANÁ, 1953).
O Regulamento aprovado em 1939 dispunha sobre a organização do ensino agrícola no
Estado por meio da criação das ETRs enquanto internatos de ensino público, destinados à
formação de profissionais da agricultura e da pecuária, para ambos os sexos, porém em
instalações independentes e com finalidades diferentes, de acordo com os imperativos sociais e
as necessidades técnicas e práticas da lavoura e da pecuária. Mantidas pelo Governo Estadual,
tais escolas deveriam ser instaladas nas zonas rurais e ofertar o Curso Primário Agrícola e o
Curso Agrícola Profissional. O primeiro curso com duração de 4 anos, constituído de duas
partes: “a primeira idêntica ao ensino elementar dos grupos escolares do Estado e a segunda,
paralela e simultânea à primeira, compreendendo trabalhos essencialmente práticos de
agricultura e pecuária [...]”. (PARANÁ, 1939).
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O Curso Agrícola Profissional, com duração de três anos, compreendia as seguintes
disciplinas na primeira série: português, aritmética, álgebra, geometria, física geral, química
geral, desenho geométrico, física agrícola – meteorologia, desenho de ornamentos, química
inorgânica e trabalhos práticos rurais de oficinas e usinas. Na segunda: português, mineralogia
agrícola, mecânica agrícola, botânica agrícola, química orgânica e tecnologia, agricultura geral,
zootecnia geral, geologia agrícola, fitopatologia, construções rurais, máquinas agrícolas,
zoologia agrícola, física e química do solo, trabalhos práticos em serviços rurais de zootecnia,
indústrias, oficinas e laboratórios. Na terceira série: português, agricultura especial, química
agrícola, zootecnia especial, julgamento dos animais, alimentação dos animais, jardinicultura,
horticultura, pomicultura e apicultura, silvicultura, economia rural, viticultura e enologia ou
outra cultura especial que interesse à região, indústria de laticínios, contabilidade agrícola,
administração rural e trabalhos práticos em serviços rurais de zootecnia, indústrias rurais,
veterinária, oficinas e laboratórios. (PARANÁ, 1939).
Em Relatório encaminhado por Manoel Ribas ao presidente Getúlio Vargas, o
Interventor Federal do Estado descreve, dentre as realizações do Governo no período de 1937 a
1942, a criação de 11 Escolas de Trabalhadores Rurais e de Pescadores, tendo sido criadas 8
entre 1932 e 1937 e 3 entre 1838 a 1942 (PARANÁ, 1937-1942).
Em Relatório dos anos de 1940 e 1941, Ribas apresenta os dados do ensino rural no
Estado, evidenciando o apoio e auxílio financeiro do Governo Federal, por intermédio do
Ministério da Educação e Saúde, que possibilitaram a construção de vários prédios para os
grupos escolares rurais, nas principais zonas colonizadas do Estado, reitera que a construção de
novos edifícios para as Escolas de Trabalhadores Rurais continua a ser uma de suas maiores
preocupações e informa a construção de mais duas Escolas de Trabalhadores Rurais nos
municípios de Palmeira e Rio Negro. (PARANÁ, 1941-1942).
De acordo com os dados contidos no Relatório do Departamento do Ensino Superior,
Técnico e Profissional, vinculado à Secretaria Estadual da Agricultura, Indústria e Comércio, no
ano de 1945 este departamento manteve, em plena atividade, 9 escolas de trabalhadores rurais
e duas de pescadores na Região Sul do Estado. (PARANÁ, 1945).
Em 1953, durante o Governo de Bento Munhoz da Rocha Netto, o Departamento de
Ensino Superior, Técnico e Profissional, vinculado a Secretaria de Agricultura do Estado aprova
nova regulamentação para as Escolas de Trabalhadores Rurais e de Pescadores do Paraná, por
meio dos Decretos n. 10.858 e 10.860 de 12 de outubro de 1953. Nesta ocasião o Estado
mantinha 14 instituições do gênero, conforme quadro:
Escolas de Trabalhadores Rurais e de Pescadores
Escola de Trabalhadores Rurais “Augusto Ribas”
Escola de Trabalhadores Rurais “Olegário Macedo”
Escola de Trabalhadores Rurais “Getúlio Vargas”
Escola de Trabalhadores Rurais “Gil Stein Ferreira”
Escola de Pescadores “Antônio Serafim Lopes”
Escola de Pescadores “Marcílio Dias”
Escola de Trabalhadores Rurais “Lysimaco Ferreira da Costa”
Escola de Agricultura Prática “Manuel Ribas”
Escola de Trabalhadores Rurais “Ernesto Luiz de Oliveira”
Escola de Trabalhadores Rurais “Franklin Delano Rosevelt”
Escola de Trabalhadores Rurais “Agrônomo Hintz”
Escola de Trabalhadores Rurais “Assis Brasil”

CD-ROM DE ATAS | 3028 | COLUBHE 2012

Município
Ponta Grossa
Castro
Palmeira
Ivaí
Ilha das Cobras Paranaguá
Guaratuba
Rio Negro
Canguiri - Piraquara
Foz do Iguaçú
Santo Antônio da Platina
Faxinal de Catanduvas –
Cândido de Abreu
Clevelândia

Guarapuava
Escola de Trabalhadores Rurais “Manuel Ribas”
Escola de Trabalhadores Rurais “Fernando Costa”
Santa Mariana
Fonte: Paraná. Secretaria da Agricultura. Departamento de Ensino Superior, Técnico e
Profissional. Ensino Rural. 1953.
A ênfase no ensino Rural, por meio da instalação e manutenção das Escolas de
Trabalhadores Rurais e de Pescadores nos Governos de Manoel Ribas, Moysés Lupion e Bento
Munhoz da Rocha Neto, evidenciam que a questão do ensino rural no Estado acompanhou o
debate nacional. A experiência paranaense encontrava sustentação nas falas de nomes que
foram expressões nacionais na defesa da educação rural, como Sud Menucci e Carneiro Leão8,
que em artigo publicado no Boletim Informativo sobre o Cooperativismo9, o qual circulou pelas
escolas paranaenses durante a década de 1940, defendeu a ideia de uma educação capaz de
manter o homem no campo, preparado para resolver seus problemas regionais:
Muito mais do que “alfabetização”, generalização de escola primária
comum, impõe-se no interior do Brasil uma educação capaz de prender o homem a seu ambiente físico e social, de torná-lo um fator de
consciente bem-estar de sua comunidade. Muito mais do que escolas
para ensinar a ler, escrever e contar pelos mesmos livros, pelos mesmos mestres das cidades, a zona rural necessita de preparar seus filhos para resolverem os problemas regionais, para integralizarem-se
em seu mundo, fazendo-a progredir (apud PARANÁ, 194-, p. 6).
A questão da escola primária rural e seus mestres produziu uma forte mobilização do
Estado em torno da formação de professores. Miguel (2010, p. 75) destaca as experiências empreendidas por Erasmo Pilotto, enquanto Secretário de Estado da Educação e Cultura, na formação de professores para o meio rural, diante da peculiaridade de terem sido pensadas “em
função do habitante que se fazia presente nas zonas rurais do Estado e principalmente nas glebas de café”.
No livro A educação é um direito de todos, Erasmo Piloto (1952) dedica um capítulo para tratar da formação dos mestres para a zona rural. Inicia com a seguinte constatação:
A nossa criança da zona rural tem direito a um professor especificamente formado para a sua função. A crise mais grave, no momento
atual, da escola isolada rural no Paraná é a falta de mestres com cursos próprios em escolas normais [...] A criança da zona rural não pode
esperar indefinidamente que o progresso bata às portas de sua localidade para que aí chegue o professor normalista (PILOTO, 1952, p. 4546).
Em trabalho anterior10 destacamos que no Programa para as Escolas Normais Regionais
desenvolvido por Erasmo Pilotto em 1952, o educador salienta que uma das finalidades do curso era formar o professor-regente para que, ao conhecer as dificuldades da população local,
este pudesse fazer da escola “[...] um centro de vida social e educativo de tôda a comunidade
[...]”, com isso o professor atuaria em conjunto com os pais, orientando-os no cumprimento de
suas responsabilidades com os filhos. Assim, o programa de ensino das Escolas Normais Regionais deveria estar estreitamente vinculado à formação da personalidade do professor para, ao
alargar sua cultura, destinar a sua ação a objetivos assistenciais junto à comunidade, fosse ela
rural ou urbana. (PILLOTO, 1952, p. 48).
As ETRs aqui apresentadas, a questão da formação de professores para as escolas
rurais, bem como diferentes modalidades de escolas primárias rurais que coexistiram no
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período em estudo nos estimulam a refletir sobre o processo de escolarização da infância que
se desencadeia no espaço rural paranaense. Levam-nos a pensar sobre as particularidades
regionais do próprio Estado, que, na década de 1930 e em função da expansão da economia
cafeeira, tem seu traçado modificado na região norte, devido à colonização das terras,
mediante um traçado urbano e rural planejado. Isso nos levar a indagar se o processo de
institucionalização da escolarização primária na zona rural daquela região teria acompanhado o
desenho de desenvolvimento que se queria fixar em relação à região, ou seja, os traços de
planejamento e modernização? Essa e outras questões nos remetem ao nosso problema central
de investigação: de que forma constituíram-se as escolas rurais de ensino primário no Estado
do Paraná no período delimitado entre 1930 e 1960? Quais foram suas condições de
institucionalização e suas políticas de expansão?
A relevância deste estudo para a área de História da Educação deve-se, primeiramente,
à importância da discussão da temática da escola pública primária da zona rural em um período
histórico em que o grande contingente da infância brasileira vivia no mundo rural, contexto este
de luta e defesa da universalização do ensino público primário, bem como pela quantidade ainda escassa de produção na área. Com este trabalho, esperamos contribuir com os estudos
acerca dos processos de difusão e expansão da Escola Pública no Brasil e, de modo específico,
trazer novas questões para a interlocução e o debate com a historiografia educacional sobre a
temática da escola primária rural.
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Pesquisa vinculada ao estágio pós-doutoral, intitulada “Da roça para a escola: investigação sobre o processo de institucionalização e de expansão da escola primária rural no Estado do Paraná (1930-1961)”,
desenvolvida com o apoio do CNPq.
2
Lopes e Souza (2011) referem-se aos resultados do projeto de investigação temático: Por uma teoria e
uma história da escola primária no Brasil: investigações comparadas sobre a escola graduada.
3
Observação realizada por Magalhães (2004), a partir dos estudos de Petitat (1992).
4
O período também foi marcado pela criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930; pela
criação do Conselho Nacional de Educação, em 1931; pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
em 1932, pelas Reformas Capanema por meio de oito decretos-leis, dentre eles: Decreto-lei n. 8.529, de 2
de janeiro de 1946: Lei Orgânica do Ensino Primário e Decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946: Lei
Orgânica do Ensino Normal, além das reformas que se sucedem nos diversos estados da Federação e pela
aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961, marco final de nossa
investigação (SAVIANI, 2007).
5
As maiores modificações ocorreriam no decorrer das décadas de sessenta e setenta do século XX com o
processo de urbanização e o êxodo do trabalhador rural do campo.
6
“Entre os que integraram esta lista de intelectuais estavam Manoel Bonfim, Euclides da Cunha, Alberto
Torres, Silvio Romero, Belizário Pena, Barbosa Lima Sobrinho e Sud Mennucci, dentre outros”. (WERLE, 2010, p. 23).
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7

A primeira edição da obra data de 1932.
Carneiro Leão, envolvido com a defesa da escola pública desde o início do século XX, havia publicado
em 1918, o livro intitulado Pela educação rural, objeto de uma conferência proferida em Curitiba, PR.
9
Boletim Informativo sobre o Cooperativismo encontrado no acervo documental do primeiro Grupo Escolar de Londrina/PR, na década de 1940. Ver dissertação de Faria (2010).
10
Ver artigo intitulado “A Escola Normal Regional no interior do Paraná: a realidade e a idealidade de
suas práticas pedagógicas” (HERVATINI e SCHELBAUER, 2012).
8
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A história da instrução pública secundária na Província do Paraná, e em particular do
ensino científico, começou em 1846, com a criação do Liceu de Curitiba. Em seu programa de
estudo, o ensino de Ciências já estava proposto em termos de noções de mecânica aplicada às
artes. A partir da emancipação política o primeiro presidente da Província passou a analisar o
dispositivo para regulamentar as atividades do Liceu, que dividia o ensino primário em dois
graus: elementar e superior propôs a inclusão da matéria de noções de ciências físicas aplicáveis aos usos da vida.
Em 10 de junho de 1858, quando do momento da promulgação do regulamento da instrução pública secundária para a província, o estudo da Física surgiu na 2a classe, como estudo
de Ciências Naturais. Em 1870, o inspetor geral da instrução pública voltou a se referir às Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais. Um ano mais tarde, o Liceu foi restabelecido com um ensino que deveria ser voltado à formação das humanidades, através do estudo da gramática
geral aplicada a língua portuguesa e, também das cadeiras científicas, com as Ciências Físicas e
Naturais.
O Liceu de Curitiba em 1858, previa em seu programa de estudos a cadeira de ciências naturais, na 2a classe. Fez-se uma análise do programa de ensino para o ano de 1856 do Colégio
Pedro II no Rio de Janeiro, que ficou em vigor até 1862. Assim, conforme a portaria de
24/01/1856, os alunos do 2.º ano estudariam ciências naturais, entre outras matérias.

1-estudo de línguas - iniciando com versão de latim fácil, e começam a
construir períodos curtos, com o fim especial de aplicarem e recordarem as regras grammaticas.
2- francez - fazem versões e temas e começam a conversar, e principiam a aprender o inglez.
3- arithmetica e álgebra – estudam até equação do segundo grau.
4- sciencias naturaes - engloba o estudo de: zoologia, botânica e física. (VECHIA & LORENZ, 1998, p.30)
No Liceu, o programa de estudo da Física por vários momentos apareceu como uma extensão das ciências naturais, ou como parte da química. Desse modo, ao ser comparado, seguia
a mesma distribuição de matérias do programa de ensino do Pedro II. Neste colégio o programa de ensino para o 2.º ano dividia os conteúdos das cadeiras de Física em 18 tópicos, a saber:

1. Definição e fins da física.
2. Estados e propriedades gerais e particulares dos corpos.
3. Demonstrações experimentais da porosidade e impenetrabilidade.
4. Idem da elasticidade.
5. idem da divisibilidade e inércia.
6. idem da existência do centro de gravidade.
7. Teoria e prática das alavancas.
8. Usos da balança. Idéia dos aerometros e higrômetros.
9. Densidade dos líquidos e dos sólidos. Demonstração experimental
do principio de Arquimedes.
10. Lei de Mariotte. Maquina pneumática. Bombas.
11. Causas do Calórico. Termômetros.
12. Propriedades do Calórico.
13. Causas da eletricidade. Distinção das duas eletricidades.
14. Maquina elétrica. Eletróforo.
15. Galvanismo. Mostrar as principais pilhas de volta e demonstrar
seus principais efeitos.
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16. Produção e propagação do som.
17. Magnetismo. Imas naturais e artificiais.
18. Espectro solar. Refração e reflexão da luz.(VECHIA & LORENZ,
1998, p. 28)
Em 1858, a Província do Paraná passou a adotar como modelo para sua instrução pública secundário, o regulamento do Colégio Pedro II. Esse regulamento sofreu adaptações locais, fixou a instrução pública secundária seriada em 5 anos, no caso da Física, ela estava
prevista para o penúltimo ano ou na 2a classe. Os conteúdos estudados na 2a classe do Liceu,
foram:

1. Noções Gerais.
2. Propriedades gerais dos corpos.
3. Noções sobre as forças e os movimentos.
4. Gravidade – Vertical – Peso – Centro de Gravidade.
5. Condições de equilíbrio dos corpos. Alavanca – Balança.
6. Leis da queda dos corpos –Intensidade da gravidade.
7. Noções sobre os líquidos: pressões desenvolvidas nos líquidos pela
gravidade; condições de equilíbrio dos líquidos.
8. Corpos mergulhados nos líquidos: principio de Archimedes.
9. Densidades dos sólidos e dos líquidos – Aerometros.
10. Noções sobre os movimentos dos líquidos.
11. Propriedade dos gazes – Pressão atmospherica Barômetros.
12. Lei de Maliotte – Pressões dos corpos mergulhados no ar – Aeróstatos.
13. Machina pneumática – Sifão – Bombas.
14. Acústica: producção e propagação do som.
15. Calórico: effeitos do calórico: thermometros, dilatação dos sólidos,
dos líquidos e dos gazes; mudanças de estados; hygrometria; calorimetria; radiamento do calor.
16. Luz: reflexão e refracção da luz.
17. Magnetismo: imans naturaes e artificiaes, imantação, leis das acções magnéticas.
18. Electricidade estática: causas da electricidade; machinas electricas;
effeitos da electricidade.
19. Electricidade dynamica: experiências de Galvani e Volta; theorias
dos mesmos; pilhas e seus effeitos.
20. Noções sobre a meteorologia. (VECHIA & LORENZ, 1998, p. 50).
O Instituto Paranaense.
Em 1882, a Escola Normal continuava anexa ao Instituto Paranaense. Os exames eram
realizados em dois períodos: julho e novembro, conforme o Decreto n.º 2, de outubro de 1873.
Assim, em julho, 25 alunos prestam exames e em novembro, 20 alunos. O diretor geral da Instrução Pública informava que a Escola Normal deixava de funcionar por falta de alunos. Enquanto isso, "o Sr. Dr. Presidente da provincial recommendar a organização mensal de boletim
em que se mencionem a assiduidade, comportamento, aproveitamento, etc. dos alumnos do
instituto paranaense", segundo dados do periódico O Dezenove de Dezembro, que contava com
44 alunos matriculados nas aulas de Português, Latim, Francês, Inglês, Alemão, Geografia, História, Aritmética, Geometria e Filosofia, de acordo como Relatório de 26/01/1882.
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Entre uma das funções do Instituto Paranaense, era preparar os candidatos que se interessassem pelos exames preparatórios. Mas também passou a realizar esse exame:

Tendo o Exm. Sr. Conselheiro ministro do Império mandado suspender
nesta província por falta de recursos o orçamento os exames geraes
de preparatório que se devem effectuar em meiados deste mez, o
Exm. Sr. Dr. Presidente da província pedio e obteve autorisação para
mandar proceder a taes exames sem despeza para os cofres geraes.
Estamos informandos que diversos professores se tem offerecido para
examinar os candidatos sem remuneração alguma. Deste modo o Instituto Paranaense continuará prestar os serviços desejadus”.( O Dezenove de Dezembro, 28 de Julho de 1882, n.º 58, p.3)
Desse modo, nos dias 17 e 24 de julho, o presidente provincial nomeou os professores
das respectivas matérias a serem examinadas:

Dr. José Joaquim Franco Valle, para presidir as de portuguez e geographia.Dr. Caetano dos Santos, para presidir as de francez e inglez.Dr. Antonio Carlos Pires de Carvalho e Albuquerque, para
presidir a de Latim. Dr. Euclides Francisco de Mora, para presidir a
de historia universal. Dr. Vicente Machado da Silva Lima, para presidir a de rhetorica. Tenente Henrique Candido de Miranda Rego, para
presidir as de arithmetica, geometria e álgebra (O Dezenove de Dezembro, 15/07/1882,p.3)
O que se verifica, foi que a matéria de Física, até esse momento no Instituto Paranaense, não fazia parte dos exames de preparatórios aos cursos superiores, como já se referia Vechia (1998), ao comparar o plano de estudo do Instituto com o previsto no Colégio Pedro II, em
1876. O que de certo modo, não estimulava a criação da mesma. De acordo com o Regulamento do Instituto Normal e de Preparatório de 1876, no seu art. 102, as matérias "exigidas para a
freqüência dos cursos superiores" dividiram-se em 2 cadeiras:

QUADRO 1 Matérias previstas no Instituto Normal.

Cadeiras

1.º

2.º

Matérias
Portuguez, e religião; Arithmetica, Álgebra e escripturaçao mercantil.
Geometria e desenho linear; Cosmographia, geographia geral e do Brasil; Historia
Universal e do Brasil; Elementos de sciencia physica e naturaes, e elementos de
phisiologia e hygiene; Princípios de lavoura e horticultura; Philosophia, princípios
de directo natural, publico e constitucional; Princípios de economia sicial e domestica; Francez; Italiano; Latim; Inglez; Allemao; Rhetorica; Pedagogia: theoria
e partica aplicadas as matérias do curso e do ebsino instrutivo ou lecçoes de cousas.
Calligraphia, musica vocal, gymnastica;Officinas manuais – para os alunos;
Prendas domesticas – as alumnas.

Fonte: Relatório, 1882.
Mas em 1883, o diretor geral da Instrução Pública comunicou que o Instituto Paranaense havia sido extinto; como na província as verbas públicas estavam em baixa, tornara-se insustentável sua manutenção. Nesse momento, os professores do Instituto Paranaense já haviam
assumido mais de uma matéria dos cursos oferecidos, para manter-se, conforme o Relatório de
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22/08/1884. No ano seguinte, o presidente Oliveira Bello restaura o Instituto Paranaense, permanecendo anexo a Escola Normal.
A Criação da Cadeira de Física
Apesar de o quadro geral da Instrução Pública na província não ser o melhor, a rotina
escolar era mantida. Então, no dia 7 de janeiro de 1887, em uma das salas do Instituto Paranaense ocorreu a distribuição de prêmios conferidos aos alunos das diversas escolas desta capital,
como citou o Relatório de 17/02/1887. Nesse ano, o Instituto Paranaense contava com 25 alunos matriculados nas diversas matérias, 5 alunos obtiveram aprovação nos exames gerais, sendo 2 alunos da Escola Normal.
Em 1888, o vice-presidente provincial, na tentativa de recuperar os ideais de progresso
e o movimento do mundo moderno civilizado, comenta:

Dadas honrorissimas exceções, falta de todo ponto a esta província a
escola como instituição imprescindível a um povo que já entreve no futuro os grandes ideais do progresso humano e que não quer ficar retardatário no movimento acelerado da civilização moderna. [...] O
ensino das noções de sciencias naturaes e sociais, não devem ocupar
lugar secundário diante das demais matérias existentes no ensino secundário (RELATÓRIO, 20/06/1888).
Desse modo, suspendeu as subvenções das escolas particulares na província e sancionou a criação das cadeiras de Chorographia e Historia, Sciencias Naturaes e Physica e Chimica.
No Pedro II, o programa de ensino do ano de 1858 foi alterado em 1862, os conteúdos da cadeira de Física que estavam previstos no 5.º e 6.º anos foram reduzidos somente ao 5.º ano.
Em 1877, um novo programa foi aprovado pela inspetoria geral da instrução pública primária e
secundária do município da Corte. A Física sai do 5.º ano e passa ao 6.º ano. No momento da
aprovação da cadeira de Ciências Naturais e Física e Química, o programa de ensino do Pedro II
para essa cadeira era o seguinte: “propriedades geraes dos corpos; gravidade; princípios geraes
de estática e de dynamica; gazes; calor; hygrometria; machinas a vapor; acústica; óptica;
magnetismo; electricidade; telegraphia electrica e meteorologia”.(VECHIA & LORENZ, 1998, p.
86).
Sobre a cadeira de Física e Química, Ferraz (1997) pode nos ajudar a entender essa dicotomia. Ela salienta ao estudar as Ciências em Portugal e no Brasil, que o ensino das novas
ciências na Faculdade de Filosofia criou um espaço singular ao estudo dos fenômenos físicos: o
Gabinete de Física Experimental e o Laboratório de Química. Essa nova ciência exigiu uma nova
metodologia de trabalho, surgida na Reforma de 1772, na Universidade de Coimbra. Modificava
o programa de Ciências Naturais dividindo-o em 3 matérias: História Natural, que dava "uma
idéia da Natureza, e constituição do Mundo em geral, e do Globo terrestre em particular; limitando-se aos objectos mais vizinhos ao Homem, e mais necessários ao uso da vida", conforme
Ferraz (1997, p.50); Física Experimental, que ganhava um espaço para suas experiências, "onde demonstrariam suas verdades", mediante a exposição de instrumentos, aparelhos e máquinas, cujos alunos deveriam "ver executar as Experiências, com que se demonstram as verdades
até o presente conhecidas na mesma Fysica; mas também adquirir o hábito de fazê-las com a
sagacidade, e destreza, que se requer nos exploradores da Natureza. Da contemplação à ação,
isso marca a passagem dos estudos da História Natural aos estudos da Física Experimental";
Química, a terceira das matérias das Ciências Naturais, estudava as partes de que se compõem
os corpos,
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[...]e sobre os Fenomenos que resultam da applicação íntima, e contacto das mesmas partes; Fenomenos, que se não podem explicar pelas Leis ordinarias da Mecanica; mas que dependem de hum
Mecanismo particular, e que constituem huma Sciencia á parte. (FERRAZ, 1997, p.51).
A disciplina de História Natural do curso de Filosofia Natural, tinha a função de ensinar
as verdades dos fatos dos três reinos da natureza, pela observação, mas a observação era pouco para desvendar as verdades, conseqüentemente, surge "a idéia da experiência como um
observação mais sutil, usada para arrancar os segredos da natureza".(FERRAZ, 1997, p.55)
A experiência parece ser o elo entre essa dicotomia da cadeira de Física e Química, que
se encontra nos programas de ensino. Ou seja, a Química teve como objetivo o estudo da composição dos corpos e seus elementos constituintes, e a Física procurava o como, e porquê dos
fenômenos naturais. Ambas se apropriaram da experiência, ou conforme Ferraz (1997), "eram
as exposições de objetos e as repetições físicas e químicas (freqüentemente denominadas
´experiências`) realizadas nos diversos estabelecimentos criados para esses fins” o, que levou
a cadeira de Física e Química a estar associada a uma só disciplina escolar, pelo mesmo no seu
princípio.
Já em 1888, para o presidente da província, “o ensino das noções de sciencias naturaes
e sociais, não devem ocupar lugar secundário diante das demais matérias existentes no ensino
secundário”. Seu pensamento a respeito de ciências naturais não estava restrito ao ensino secundário.

A respeito do primário, sobre o qual não faltam compêndios apropriados, ninguém hoje contesta que as noções de sciencias physicas e naturaes fazem parte da educação elementar, que os meninos quando
da escola saem não devem ignorar as causas dos fenômenos que diariamente se passam em torno de si. A grande vantagem desse ensino
é produzir no escolar o habito da observação.(RELATÓRIO,
20/06/1888)
Em 1889, o diretor aproveitava a aplicação dos exames gerais preparatórios que seriam
realizados naquele local, e dispensou os exames internos do Instituto. Os professores então,
forneceram o número de alunos preparados aos exames gerais.
QUADRO 2 Número de Alunos para Exames Gerais.

Número de alunos
3
3
6
2
2
5
3
3
2
2

Disciplinas
Historia Universal
Philosophia
Historia Patria
Inglez
Allemao
Francez
Latim
Arithimetica
Algebra
Geometria

Fonte: Relatório, 1882.
Os professores de Geografia, Corografia, Retórica e Português, não tendo comparecido,
não apresentaram a relação dos seus alunos habilitados. Essa foi à última tentativa de revitali-
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zar o ensino secundário na Província do Paraná, antes da implementação do regime republicano.
Com a proclamação da República e logo após a formação do Congresso Constituinte de
1891, pouco alterou a autonomia das Províncias, no que diz respeito à educação, vigorava a lei
outorgada no Ato Adicional de 1834. Sendo assim, a Constituinte dava competência a cada Estados para legislar, e estes passaram a normatizar e regulamentar o ensino em suas respectivas
unidades da Federação. Esta Constituinte também tornou o ensino laico. O ensino secundário
ficou a cargo dos Estados, o que não impedia a participação da iniciativa privada. O Estado passou a controlar a emissão e o reconhecimento de diplomas.
No Paraná, em 1890 o governador do Estado, determinava que uma comissão de instrução pública fosse constituída, a fim de elaborar um novo regulamento da instrução pública
do Estado, pois as duas últimas reformas datavam da época do império. Era necessário um regulamento que estivesse mais adequado à pedagogia do ensino profissional e primário.

Considerando finalmente, ser de máxima vantagem à disseminação da
instrução publica, primaria e secundaria deste estado, sobre tudo no
atual período em que a Nação vai entrar de regime do sufrágio universal; resolve nomear uma comissão composta por Dr. Jose Joaquim
Franco Valle, Justiniano de Mello e Silva, João Pereira Lagos, Generoso
Marques dos Santos, Eusébio Silveira da Motta e Emiliano Pernetta,
que terá por objetivo organizar um plano imediatamente exeqüível e
relativo a instrução publica, primaria e secundaria deste Estado; plano
este que contara a administração e fiscalização do serviço escolar, a
designação das escolas que devem funcionar nos diferentes povoados,
maiores ou menores, do território do Estado, as pessoas que, segundo
as suas habilitações, devem rege-las, e a gratificação que devem perceber os funcionários professores ou professores, tudo à verba de 152
contos de reis de que pode dispor o tesouro do Estado para tal
fim”.(RELATÓRIO, 04/03/1890)
A comissão da instrução pública entregou ao governador, em 24/01/1890, o projeto do
novo regulamento. Cinco dias depois, o projeto foi transformado no Decreto n.º 31, que organizou o quadro de pessoal e suas despesas. Em 11 de abril, foi criada a cadeira de Física e Química, sendo designado, sem percepção de vencimento, o capitão de engenheiros Athur Pereira
de Oliveira Durão. Em 1892, a Lei n.º 42, de 12 de julho, autorizou o governo a reformar a regulamentação do Instituto Paranaense e da Escola Normal. A nova denominação de Gymnasio
Paranaense estava de acordo com as determinações federais de equiparação ao Gymnasio Nacional antigo Pedro II, o que ocorreu em 1900, pela Lei estadual n.º 365, de 11 de abril. Para
que ocorresse a equiparação desse estabelecimento foi necessário efetuar algumas reformas
nas salas de aulas, a fim de dar condições de instalação dos laboratórios, ou gabinetes de Física
e Química.
Com a criação do ginásio, ficava extinto o Instituto Paranaense, e a ele seria anexada, a
Escola Normal. O curso da Escola Normal se constituía de 3 anos, destinando-se à formação de
futuros docentes das escolas primárias do Estado. O programa do Gymnasio Nacional sofreu
algumas alterações, mediante o Decreto Federal de n.º1, de 28/12/1892. O governo do Paraná,
por proposta apresentada pelo Dr. Victor Ferreira do Amaral e Silva, superintendente geral do
ensino público, fez idênticas modificações no programa do Gymnasio Paranaense, que contava
com o curso completo de 7 anos; as modificações foram lavradas no Decreto Estadual de n.º 6,
de 17/02/1893.
O Decreto Estadual de n.º3, de 18/10/1892, que criou o regulamento para o Gymnasio
Paranaense, no seu artigo primeiro, previa um curso de estudos secundários, que deveria tratar
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dos elementos fundamentais da ciência geral e habilitava os alunos que concluíssem o curso do
Gymnasio a matricularem-se no ensino superior da República.

Concluído o curso, o aluno era submetido a um exame de Madureza
destinado a verificar se possuía a cultura intelectual desejada; era
constituído de exames escritos e orais das línguas vivas e clássicas,
Matemática e astronomia, Ciências Físicas, Biologia, Zoologia, e Botânica, Sociologia e Moral, Geografia e Historia, especialmente do Brasil.
Aprovado nesses exames, o aluno recebia o titulo de Bacharel em Ciências e Letras. (STRAUBE, 1993, p. 39)
Esse decreto estadual sofreu alteração; os artigos 6.º e 7.º foram substituídos pela
forma determinada nos parágrafos seguintes: Parágrafo 1.º As disciplinas de que trata o art.
6.º são obrigatórias; Parágrafo 2.º No desenvolvimento da matéria das mencionadas disciplinas
observar-se-á o seguinte programa:

Cadeiras
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

QUADRO 3 Programa de disciplinas do 1.º Ano.
Disciplinas Carga horária semanal: 21 horas

Arithmetrica (estudo completo) – 5 horas.
Portuguez: estudo da grammatica expositiva; leitura e recitação expressiva; excercicio de redacçao com auxilio ministrado pelo professor 5 horas.
Francez: grammatica elementar: leitura e tradução de autores fáceis; versão de
trechos simples de prosa; primeiros exercícios de conversação – 5 horas.
Goegraphia: geographia physica, especialmente do Brazil; exercícios de chartographia – 4 horas.
Aulas de dezenho, muzica e gymnastica – 2 horas cada uma.

Fonte: Relatório, 1893.

Cadeiras

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª

QUADRO 4 Programa de disciplinas do 2.º Ano.
Disciplinas Carga horária semanal: 23 horas

Algebra elementar (estudo completo) e revisão da arithmetica – 3 horas.
Portuguez: estudo completo da grammatica expositiva; exercícios da composição
gradualmente mais difficeis, com subsídios ministrados pelo professor – 5 horas.
Francez: revisão da grammatica elementar, leitura e tradução de autores gradualmente mais difficeis; exercícios de versão e conversação – 4 horas.
Geographia: geographia política e econômica, especialmente do Brazil; exercícios
chartographicos; noções concretas de astronomia – 4 horas.
Latim: grammatica elementar, leitura e tradução de trechos fáceis – 5 horas.
Aulas de dezenho, muzica e gymnastica – 2 horas cada uma.

Fonte: Relatório, 1893.
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Cadeiras

1.ª

2.ª
3.ª
4.ª
5.ª

Revisão

QUADRO 5 Programa de disciplinas do 3.º Ano.
Disciplinas Carga horária semanal: 26 horas/2 de revisão

Geometria e trigonometria, geometria preliminar, trigonometria rectilinea, geometria especial (estudo perfunctorio das secções cônicas, da conchoide, da cissoide,
da limaçon de Pascal e da espiral de Archimedes) – 4 horas.
Portuguez: grammatica, historia: exercícios de composição sem subsidio ministrado
pelo professor – 4 horas.
Francez: grammatica complementar; leitura e traducção de prosadores e poetas
mais difficeis; exercícios de versão e conversação – 3 horas.
Latim: revisão da grammatica; leitura e traducçao de prosadores fáceis – 4 horas.
Inglez: grammatica elementar, leitura, traducçao e versão fáceis; exercícios de
conversação – 5 horas.
Aulas de dezenho, muzica e gymnastica – 2 horas cada uma.
Arithmetica e Algebra; Geographia – 1 hora para cada – 2 horas.

Fonte: Relatório,1893.

Cadeiras

1.ª

2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
Revisão

QUADRO 6 Programa de disciplinas do 4.º Ano.
Disciplinas Carga horária semanal: 27 horas/3 de revisão

Geometria geral, calculo e geometria descriptiva: geometria geral, seu complemento algébrico; noções de calculo differencial e integral, limitado ao conhecimento das theorias indispensáveis ao estudo da mechanica geral propriamente dita:
noções de geometria descriptiva, e trabalhos graphicos correspondentes – 5 horas.
Latim: leitura e traducçao de autores gradualmente mais difficeis – 3 horas.
Inglez: revisão da grammatica; leitura e traducçao de prosadores fáceis, exercícios
de versão e conversação – 5 horas.
Allemao: grammatica elementar; leitura, traducçao e versão fáceis; exercícios de
conversação – 5 horas.
Historia geral: historia antiga e media (estado concreto) – 3 horas.
Aulas de dezenho, muzica e gymnastica – 2 horas cada uma.
Geographia, Portuguez, Francez – 1 hora para cada - 3 horas.

Fonte: Relatório, 1893.

Cadeiras

1.ª

2.ª
3.ª
4.ª
5.ª

Revisão

QUADRO 7 Programa de disciplinas do 5.º Ano.
Disciplinas Carga horária semanal: 26 horas de aula/4 de revisão

Mechanica e astronomia;1.º período – noções de mechanica geral limitada as theorias geraes de equilíbrio e movimento dos sólidos invariaves, e precedidas das noções rigorosamente indispensáveis do calculo das variações. 2.º período – noções
de astronomia, precedidas da trigonometria espherica; noções succintas de geometria e mechanica celeste – 5 horas.
Inglez: leitura e traducçao de autores mais difficeis; exercícios de versão e conversação – 4 horas.
Allemão, revisão da grammatica; leitura e traducçao de prosadores fáceis; exercícios de versão e conversação – 5 horas.
Grego: grammatica elementar; leitura e traduaçao de trechos fáceis – 5 horas.
Historia Geral: historia moderna e contemporânea, particularmente dos paizes
americanos; revisão da parte anterior ( estudo concreto) – 3 horas.
Aulas: Desenho (2 horas) Musica e gymnastica (1 cada uma).
Geographia; portuguez; francez e ltim – 1 hora para cada (4 horas).

Fonte: Relatório, 1893.
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Cadeiras

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
Revisão

QUADRO 8 Programa de disciplinas do 6.º Ano.
Disciplinas Carga horária semanal: 22 horas de aula/8 de revisão

Physica e Chimica: noções fundamentaes – 5 horas.
Allemão: leitura e traducçao de autores mais difficeis; exercícios de versão e conversação – 4 horas.
Grego: revisão da grammatica: leitura, traducçao de prosadores fáceis – 5 horas.
Historia do Brazil – 3 horas.
Zoologia e botânica (estudo concreto) – 3 horas.
Aula de Desenho – 2 horas.
Geographia, portuguez, francez, inglez, latim, calculo geométrico, mechanica e astronomia e historia geral – uma hora para cada (8 horas).

Fonte: Relatório, 1893.

Cadeiras

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
Revisão

QUADRO 9 Programa de disciplinas do 7.º Ano, 1º semestre.
Disciplinas Carga horária semanal: 24 horas de aula/13 de revisão

Biologia – 6 horas.
Noções de economia política e de direito pátrio – 3 horas.
Grego: leitura, traducçao de autores gradualmente mais difficeis – 4 horas.
Historia do Brazil continuação – 8 horas.
Historia da Litteratura nacional – 3 horas.
Aula de Desenho – 2 horas.
Physica e Chimica (3 horas); Francez, Inglez, Allemão, Latim, Calculo e geometria,
Mechanica e astronomia, Historia e Geographia – uma hora para cada (10 horas).

Fonte: Relatório, 1893.
QUADRO 10 Programa de disciplinas do 7.º Ano, 2º semestre.

Cadeiras
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
Revisão

Disciplinas Carga horária semanal: 20 horas de aula/10 de revisão
Mineralogia e geologia (noções concretas) – 3 horas.
Sociologia e moral – 5 horas.
Grego (como no 1.º semestre) – 4 horas.
Historia do Brazil revisão geral – 3 horas.
Historia de litteratura nacional – 3 horas.
Aula de Desenho – 2 horas.
Francez, Inglez, Allemão, Latim, calculo e geometria, Mechanica e astronomia,
Historia e Geographia, Physica e Chimica, Biologia, noções de economia política e
direito pátrio – uma hora para cada (10 horas).

Fonte: Relatório, 1893.
Ainda em 1893, os professores do extinto Instituto Paranaense continuavam a desenvolver suas atividades de magistério no Gymnasio Paranaense e na Escola Normal, sendo comum aos alunos as aulas cujas matérias fossem correspondentes nos dois cursos, o que ocorria
desde o momento que eles foram anexados. O edifício que abrigava o Gymnasio Paranaense e
a Escola Normal tornou-se inadequado para as aulas, e o secretário da Instrução Pública encontrava dificuldades para harmonizar os interesses dos alunos com as disciplinas ofertadas, o que
pode ser observado na disponibilidade do horário das aulas, mais adiante. A matrícula era realizada nas aulas avulsas e no 1.º ano do Gymnasio Paranaense, do dia 12 ao fim do mês de fevereiro. O número de alunos matriculados nas respectivas disciplinas correspondia ao quadro a
seguir apresentado.
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QUADRO 11 Número de alunos matriculados em 1893.
Disciplinas
Número de Alunos Matriculados

Português
Francês
Inglês
Alemão
Latim
Geografia
Matemáticas Elementares
Historia Universal
Geometria e Trigonometria
Física e Química
Ciências Naturais
Desenho
Música
Ginástica

51
51
8
11
5
47
43
4
7
4
7
52
50
49

Fonte: Relatório, 1893.
Após o término do período de matrículas, reuniu-se a congregação dos professores do
Gymnasio Paranaense e da Escola Normal, sob a presidência do diretor, para organizar o horário das aulas no corrente ano letivo, bem como o programa de cada matéria. O ano letivo compreendeu o período de 1.º de março até 31 de outubro, sendo dezembro o mês de exames. Por
consenso, foram adotados o programa e os livros do Gymnasio Nacional e se organizou o horário das aulas1.
Mesmo após a aprovação do programa de ensino do Gymnasio Paranaense, a frequência de alunos não estava mantida, pois havia a possibilidade de eles prestarem exames de preparatório avulsos, isto é, eles não tinham que frequentar as aulas. Isso não os estimulava a
permanecer no Gymnasio; portanto, se o aluno perdesse o ano de curso, ele facilmente encontraria um atestado para prestar os exames preparatórios e se fosse aprovado não teria permanecido todo o ano letivo no ginásio.
No ano seguinte, o Gymnasio Paranaense passou por outras dificuldades, agora de ordem política, para realizar as matrículas dos seus alunos, o superintendente geral do ensino Dr.
Victor Ferreira do Amaral e Silva, recorreu ao delegado do governo.

O vírus revolucionário, que, máo grado nosso, aqui se inoculou e proliferou, difundindo-se por toda a parte, qual o nefasto germeu de mortífera epidemia, infeccionou todas as fibras do organismo deste misero
Estado. Tendo abandonado o meu cargo, durante o domínio federalista, assisti ao esfacelamento do serviço, que, pela força imperiosa das
circunstancias, deixara escapar de minhas mãos. Professores abandonarão sua escola para fugir a sanha dos invasores; outros para aliarem-se a eles, a fim de participarem de suas glorias. Estes atualmente
ainda fogem para evitar as penas da lei. (RELATÓRIO, 29/09/1894)
Nesse período, o Gymnasio Paranaense tinha três cadeiras vagas, Ciências Naturais,
Francês e História do Brasil. Assim, a partir de sua criação, essa história descontinua do Liceu
de Curitiba acabou, ou seja, o Gymnasio nos anos subsequentes estaria oferecendo aos paranaenses um ensino secundário adequado aos melhores estabelecimentos do país.
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Em 31 de dezembro de 1902, o Dr. Octavio Ferreira do Amaral e Silva, secretário geral
da Instrução Pública, apresentou em seu relatório a situação da instrução pública secundária. O
Ginásio e a Escola Normal estavam funcionando "com toda a regularidade no correr do ano anterior", cujas matrículas foram de 45 alunos em relação ao ano anterior com 34. Mas para esse
ano, as matrículas foram de 66 alunos distribuídos: no 1.º ano, 32, no 2.º ano, 24 e no 3.º, 10,
contra um total de 35 do ano passado. Em Física e Química, 12 alunos foram aprovados nos
exames gerais de preparatórios, o que indica que os exames passavam a incluir em suas provas
os conteúdos da disciplina escolar Física.
Em 1906 o professor Lysimaco Ferreira da Costa foi aprovado no concurso público para
a cadeira de Física. Nesse momento ocorreu a mudança do Ginásio Paranaense para sua nova
sede. As salas eram distribuidas segunda a necessidade, uma sala foi reservada para a Física,
que estava sempre fechada “com seus armários envidraçados e chaveados, repleta de aparelhos estranhos” para os olhos dos alunos, a distribuição do material seguia a seguinte ordem:
“os grandes, cobertos com capa de couro, caixas de vidro ou de madeira; os de eletricidade
dinâmica, como os de iluminação, campainha, telefone, etc, montados, funcionando pelas paredes da sala e, os pequenos e delicados, colocados dentro dos armários.” (STRAUBE, 1990,
p.39)
Toda essa preocupação do professor na organização e distribuição do material pelo laboratório estava realacionada a uma visão nova na abordagem do ensino da Física. No novo
estabelecimento de ensino a primeira turma da 5º ano foi organizada, no planejamento das
atividades de aprendizagem, estavam previstas as práticas de laboratório da Física e Química. O
professor Lysimaco Ferreira da Costa solicitou em ofício ao diretor do estabelecimento, Dr. Arthur Pedreira de Cerqueiro, melhores condições de trabalho e ainda a contratação de um preparador para auxiliar na manutenção e limpeza dos equipamentos deste local.
Referências Bibliográficas
Ferraz, M. H. M. As ciências em Portugal e no Brasil (1772 - 1822): o texto conflituoso da química. São Paulo: EDUC, 1997, p.50.
O Dezenove de Dezembro, 26 de Abril de 1882, n.º 31, p.3
Relatório do presidente da província Luiz Alves Leite de Oliveira Bello. Curitiba. Typ. Perseverança,1884.
Relatório à Assembléia Legislativa do Paraná, do presidente da província Dr. Joaquim d`Almeida
Faria Sobrinho. Typ. Da Gazeta Paranaense, 1887.
Relatório de Idelfonso Pereira Correia vice-presidente da província ao Dr. Jose Cesariano de
Miranda Ribeiro. Typ. Da Gazeta Paranaense, 1888.
Relatório ao Secretario do Interior, Justiça e Instrução Publica do superintendente geral do ensino publico do Estado. Typ. E Tith. da Cia Impressora Paranaense, 1894.
Straube, E. O prédio do Gymnásio, 1903 – 1990. Curitiba: SEEC, 1990.
_____. Do Licêu de Coritiba ao Colégio Estadual do Paraná. Curitiba: Fundepar,1993.
Vechia, A.; Lorenz, K. (Orgs) Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850-1951.
Curitiba: Ed. do Autor, 1998.
NOTA
1
O horário das aulas e a transcrição do sumário livro de: D´Historie Naturelle -Paris, 1882. Esse livro foi
utilizado pelo alunoWalfredo Leão no Ginásio Paranaense, e estava dividido em duas partes, sendo destinado na primeira parte a História Natural, e em seu primeiro capítulo ao estudo da Física.
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I – Introdução

Uma dessas nove musas é Clio, a musa da história, filha, da memória,
uma das herdeiras da linhagem que se origina do consórcio entre o
humaníssimo – ainda que olímpico – Zeus e de Mnemosine, e que ascende a uma aliança carnal entre o céu e a terra, que, por sua vez,
gera também o tempo (NEVES, 1998, 2000, apud NEVES 2009, p.18).

Nessa pesquisa em construção, busco problematizar a experiência constitutiva dos
docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) enquanto categoria sóciohistórica, assim pretendemos colaborar para a compreensão da construção da identidade dessa
categoria social nos quadros da universidade entre as décadas de 1970, período final da Ditadura Militar, e os anos 80, período de redemocratização da sociedade brasileira. Portanto, entre o
período das primeiras reuniões clandestinas (1977) até a consolidação da entidade representativa, a Asduerj como entidade representativa e a realização da primeira eleição para reitor na
universidade (1985). Assim, colocamos em diálogo a relação entre o processo de construção da
entidade representativa dos docentes com a própria constituição identitária da categoria docente
Partimos das fundamentais contribuições do historiador inglês E. P. Thompson
acerca da constituição da classe trabalhadora e do trabalho sobre a origem e gênese da UERJ
realizado pela professora e pesquisadora da Universidade estadual, Deise Mancebo (1996), entrelaçando esses estudos com os depoimentos dos entrevistados.
Em nosso trabalho, buscamos um conceito de história que promova uma ruptura
com a dimensão linear e cronológica e encontre perspectivas no tempo do agora, um tempo
múltiplo, em que o olhar para o passado constitua uma oportunidade de experiência do historiador com esse passado, possibilitando o conhecimento do presente e construções de projetos
futuros. A experiência do historiador com o passado afirma-se como experiência que emerge de
sua dimensão coletiva.

No que se refere aos defensores da contingência histórica, vale reter
a impossibilidade da realização – face a seus postulados e práticas- de
uma história–processo alicerçada na dimensão coletiva dos atores e
sujeitos sociais, já que contingência e acaso, tornados matériasprimas do fazer historiador, resultarem não somente no distanciamento de toda e qualquer crítica social, como também – e por conseqüência – no distanciamento da própria noção de devir histórico
(MENDONÇA, 2009, p.30).
A memória dos sujeitos históricos nos levará à intensidade dessa dimensão essencialmente coletiva de constituição do movimento docente, em específico, da Asduerj, e suas
análises nos possibilitarão descobrir caminhos para a compreensão da trajetória da própria
UERJ enquanto instituição social e histórica.
II- Metodologia e Fundamentação teórica – Caminhos para a investigação
Um foco de atenção aos historiadores sociais poderia ser o processo
de interação entre os acontecimentos importantes e as tendências por
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um lado, e as estruturas da vida cotidiana por outro lado (BURKE,
1994, p.25).
Nas primeiras pesquisas realizadas sobre o movimento docente da UERJ, no período em estudo, percebemos a ausência significativa de fontes históricas secundárias, tais como:
livros, publicações, teses, dissertações e trabalhos monográficos que retratassem a temática
que ora me proponho investigar nesse trabalho. Por isso, compreendemos a importância das
fontes primárias (atas; panfletos e jornais) como também o depoimento oral dos protagonistas
desta História que se fez e se faz, interferindo no âmbito social, mas principalmente nos rumos
da própria universidade. Segundo Gwyn Prins:

Paul Thompson figura proeminente no “movimento” da história oral
que defende o valor das fontes orais na história social moderna, como
proporcionando presença histórica àqueles, cujos pontos de vistas e
valores são descartados pela “ história vista de cima” (PRINS,1992,
p.165).
Neste caminho, faz-se necessário atentarmos para uma escuta sensível ao que trazem os sujeitos históricos de nosso trabalho de pesquisa em questão, os professores da UERJ,
essa escuta é de fundamental importância para a construção de caminhos investigativos, que,
privilegiando a história oral, poderão anunciar outras fontes históricas das quais lançaremos
mão para entretecer um diálogo com o intuito de melhor compreender nosso objeto de pesquisa.
Prins (1992) nos alerta para a perspectiva de um diálogo entre as fontes com as
quais pesquisamos, como historiadores, sem que haja supremacia de uma em relação a outra:

A questão é que o relacionamento entre as fontes escritas e orais não
é aquele da prima-dona e de sua substituta na ópera: quando a estrela não pode cantar, aparece a substituta: quando a escrita falha, a
tradição sobe ao palco. Isso está errado. As fontes orais corrigem as
outras perspectivas, assim como as outras perspectivas as corrigem
(PRINS,1992, p.166).
No entanto, sabemos que os historiadores, estudiosos da história, que vivem e vivenciam uma sociedade das letras tendem a privilegiarem inconscientemente ou conscientemente a cultura escrita, muitas vezes desprezam a oralidade ou colocam em questão a
fidedignidade das fontes orais. Ainda nas palavras de Prins (1992), podemos continuar o diálogo quando o autor nos diz:

Creio que a queixa geral das premissas metodológicas sobre a precisão frequentemente refletem uma crença de que os dados orais não
podem explicar a mudança, e que a mudança é o que mais os historiadores estudam. Mas isso não é totalmente verdade; e em algumas
circunstâncias, em especial nas sociedades não alfabetizadas ou quase alfabetizadas, a continuidade é muito mais interessante e muito
mais difícil que de ser explicada do que a mudança (PRINS, 1992,
p.171).
Assim, encontramos na história oral um caminho fértil no campo historiográfico,
que a partir da escola dos Annales, com a introdução de novos objetos, abordagens e problemas, ressignificando-os, propôs a emergência de fontes alternativas ao documento escrito com
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a revalorização do depoimento oral e das imagens. “Uma escola que se define por sua abertura
e permite o acesso a novos objetos, novos horizontes para atingir um nível particularmente rico
em produção histórica” (DOSSE, 1994, p.224).
Em nosso trabalho, a história oral foi e é a fonte primária da pesquisa, visto que se
constituiu em um importante instrumento do processo investigativo. Os depoimentos orais são
fundamentais para a compreensão do nosso objeto de trabalho, portanto, fundamentais para a
compreensão do período histórico tratado.

Acredito na história oral precisamente porque ela pesquisa a memória
de indivíduos como um desafio a essa memória concentrada em mãos
restritas e profissionais. E penso que parte de nosso desafio é o fato
de que realmente encaramos a memória não apenas como preservação da informação, mas também como sinal de luta e como processo
em andamento (PORTELLI, 2000, p.69).
A escola dos Annales enriqueceu os estudos históricos, pois possibilitou uma visão
da história vista de baixo, a partir de homens e mulheres comuns, com suas ações sociais e de
suas experiências culturais e sociais.

O que essas abordagens têm em comum é a sua preocupação com o
mundo da experiência comum (mais do que a sociedade por si só)
como seu ponto de partida, juntamente com uma tentativa de encarar
a vida cotidiana como problemática (BURKE,1992, p.23).
Os Annalles contribuiram para o crescimento de novos estudos históricos por novos prismas, ainda pouco ou quase nada pesquisados, por outro lado concordamos com a posição crítica da professora Sonia Regina Mendonça ao grupo dos Annales, quando afirma que
estes continuavam partilhando de um mesmo ponto comum com a escola que os precedeu, ou
seja: “a restrição de suas atividades ao campo acadêmico ou científico, como se sua preocupação fosse descolada da ação política mais ampla” (MENDONÇA, 2007, p.31).
E, neste sentido, sem abrir mão das contribuições da Escola dos Analles e da
perspectiva de estarmos trabalhando com as vozes dos sujeitos sócio-históricos comuns, da
história submersa, em nosso trabalho, caminhamos no sentido de contemplar uma visão
materialista da História, “Com base nesta concepção teórico-metodológica que descreve o
particular, explicitando suas relações com o contexto econômico, político, social e cultural.
Encontramos no historiador inglês E. P. Thompson, uma importante referência
teórica e de grande contribuição para o desenvolvimento do nosso trabalho, pois o autor do
clássico “A formação da classe operária inglesa”, consegue dar vida e sentimento aos sujeitos
sociais, compreendendo o contexto histórico que compõe o cenário de sua análise, colocando
ênfase sobre a participação e a ação ativa dos sujeitos na construção dos seus próprios
interesses e ações coletivas, elaborando suas próprias identificações.
Nesse sentido, a categoria “experiência” possibilita (re)estabelecer o “elo” entre o
ser social e a sua consciência social. A categoria experiência nos é útil para resgatar a dimensão
humana do processo social.

O que descobrimos (em minha opinião) está num termo que falta:
“experiência humana”. É esse, exatamente, o termo que Althusser e
seus seguidores desejavam expulsar, sob injúrias, do clube do pensamento, com o nome de “empirismo”. Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo – não como sujeitos
autônomos, indivíduos livres, mas como pessoas que experimentam
suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades
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e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e sua cultura (as duas outras expressões
excluídas pela prática teórica) das mais complexas maneiras (sim, “relativamente autônomas”) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez,
sobre sua situação determinada. (THOMPSON, 1988, p182).
Considerando que o trabalho sobre a classe trabalhadora inglesa, realizado por E.
P. Thompson foi de fundamental importância no sentido de possibilitar a autoidentificação por
meio da história. E ainda segundo Burke (1992):

... os historiadores- de Edward Thompson a Roger Chartier – foram
muito bem-sucedidos ao revelar as inadequações das explicações materialistas e deterministas tradicionais do comportamento individual e
coletivo de curto prazo, e na demonstração que tanto na vida cotidiana, quanto nos momentos de crise, o que conta é a cultura (BURKE,
1992, p.35).
Assim, privilegiamos a história oral em nossa pesquisa, sendo o depoimento oral o
núcleo deste trabalho, a ligação com a movimentação “da multidão” dos professores da Uerj e
dos movimento gerado por essa movimentação da “plebe” na virada do anos 70 para os 80 do
século passado. “A própria leitura das fontes não é fácil e depende da ótica teórica e ética e da
política do pesquisador” (BUFFA; NOSELLA, 2009, p.58).
II- Falar em universidade: Falar em UERJ?
A UERJ mudou se a despeito de sua gênese e é quase irreconhecível se
comparada à UDF, à URJ e à UEG das três primeiras décadas (MANCEBO, 1996, p.219).
A Universidade nasceu da união de quatro escolas de caráter privado em sérias crises financeiras, a pesquisa da professora Deise Mancebo (1996), sobre a história da UERJ, possibilita compreender os primeiros momentos da universidade: “A universidade nasceu a partir
de unidades isoladas, autônomas do ponto de vista patrimonial, administrativa e financeiro,
voltadas exclusivamente para um ensino de qualidades duvidosa, salvo exceções” (MANCEBO,
1996, p. 209).
O investimento na qualidade do ensino, a questão acadêmica e principalmente a
capacitação do corpo docente não faziam parte do projeto educacional da universidade, pelo
menos até a década de 70 e início da década de 80, pois, segundo a autora: “Apesar de, vez
por outra, aparecerem citações nos boletins sobre a necessidade da pesquisa, o projeto que, na
prática, se exercitava era o de um “escolão de 3º grau”” (MANCEBO, 1996, p. 127).
A universidade não desenvolvia nas primeiras décadas de vida universitária um regime de trabalho e de salários que possibilitasse a dignificação salarial do seu quadro de professores e que garantisse, por tabela, a permanência física e intelectual dentro da universidade,
enquanto professores-pesquisadores.

Os salários eram baixíssimos, inferiores inclusive aos dos professores do
estado que lecionavam no 2º grau, não sendo incomuns os atrasos de
pagamentos. Não havia outros incentivos materiais para a retenção de
docentes na instituição: os professores eram horistas, não havia bolsas

CD-ROM DE ATAS | 3052 | COLUBHE 2012

para a pesquisa ou carga horária destinada para tal (MANCEBO, 1996,
p. 126).
A estrutura da carreira dos professores da Uerj era controlada pelos catedráticos,
comprovando a estrutura altamente verticalizada, hierarquizada e de profundo autoritarismo de
poder no interior da universidade: “O preenchimento dos cargos de instrutores, assistentes de
ensino e adjuntos era feito “mediante a indicação prévia do catedrático”(MANCEBO, 1996, p.
128).Nesse sentido, uma universidade com alto grau de hierarquização e centralização do poder, deveria manter os sujeitos sociais que vivenciavam essa estrutura de poder e em especial,
os professores, sobre controle permanente.

Por fim, o controle ideológico sobre os professores não era desprezível.
Além da própria estrutura da carreira, que mantinha o docente sob o
controle da cátedra, havia as regras as regras específicas que pautavam
o comportamento docente: seus membros deveriam abster-se, no exercício dos seus respectivos cargos ou funções, de pronunciamentos que
possuíssem caráter político-partidário e deveriam concentrar-se, por exclusividade, nas lições, exercícios, pesquisas e demais atividades que
lhes são inerentes (MANCEBO, 1996, p. 128).
Se hoje somo sabedores, enquanto pesquisadores e estudiosos, que a Uerj avançou no caminho criativo de se constituir em uma universidade pública, socialmente reconhecida,
portadora de um corpo docente qualificado e de uma produção acadêmica consolidada, surgirá,
então, uma questão que nos parece fundamental para o desenvolvimento desse trabalho: Quais
são os agentes sociais e políticos dessa transformação no interior desse micro espaço social que
compõem o nosso quadro de trabalho?
III - UERJ em movimento: fazer-se docente e a Asduerj.
Fazer-se, porque é um estudo sobre um processo ativo, que se deve
tanto á ação humana como aos acontecimentos. A classe operária não
surgiu tal como o sol numa hora determinada. Ela estava presente ao
seu próprio fazer-se (THOMPSON,E.P., 1987,Vol.I, p.9).
O golpe social, caracterizado pelas forças sociais dominantes, então hegemônicas
na sociedade, como ‘revolução’(1964) desestruturou todo o sindicalismo brasileiro, intervindo
nas associações sindicais e nos sindicatos mais combativos, dirigentes presos, proibições de
greves e manifestações sociais e na universidade, como parte da sociedade, perseguição aos
movimentos sociais, principalmente ao movimento estudantil. Sobre esse período na Uerj,

Trabalhei, principalmente, com a hipótese de que não houve, no caso
desta universidade, a necessidade de uma intervenção militar, como em
outras escolas do país; o colaboracionismo estabelecido em 64, e reafirmado em 68, com o regime militar, traduzia afinidades que já estavam delineadas bem antes do golpe (MANCEBO, 1996, p. 11).
No período histórico entre final da década de 70 e início da década de 80, do século passado Importantes categorias sociais, como por exemplo, professores das redes públicas
do ensino básico, metalúrgicos, bancários, petroleiros começam e se reorganizar e iniciam intensas mobilizações, especificamente por salário e condições justas de trabalho e vida e por
democracia em um sentido mais geral.
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Quando a Asduerj foi fundada, em 1979, vivíamos um momento oposto, de grande efervescência política. Era um momento fundamental
das lutas do nosso país; a luta pela democracia, contra a ditadura, no
qual se avançava na conquista de direitos. Era um ressurgimento das
lutas; momento das greves do operariado no ABC paulista. (MARCONSIN, 2010, p. 26)1 .
Nesse contexto, os professores universitários também se articulavam, organizandose e fundando as suas respectivas associações docentes por todo país. No estado fluminense,
os professores universitários da PUC fundam a Adpuc e os professores da UFF fundam a Aduff.

O contexto social foi o principal fator. A ditadura militar governava o
país em quanto o processo de luta procurava reorganizar inúmeras
entidades, havia lutas da sociedade, pela anistia ampla, geral e irrestrita, por uma constituinte livre e soberana e pelas eleições diretas para a presidência da República. A Asduerj integrou-se às lutas sociais e
surgiu do seu desenvolvimento (SANTOS, 2010, p. 8).
Na Uerj, em meados de 1978, o professor Ricardo Santos, do Instituto de Biologia,
inicia o movimento de convocação de alguns professores para reuniões “clandestinas” e iniciam
o movimento de formação da Apuerj. Devido à repressão política no campus Maracanã ser muito intensa, as primeiras reuniões clandestinas aconteciam no centro Biomédico, localizado fora
do campus central. Fato interessante, pois existia uma maior liberdade no centro biomédico,
com uma maior “vista grossa das autoridades”, e por outro lado no centro biomédico, encontravam-se alguns professores com trajetória de militância na clandestinidade.

Do ponto de vista acadêmico, os setores da área biomédica sempre se
opuseram à política de investimento patrimonial e á opção pelo ensino. Não só fizeram frente a essas tendências como conseguiram, apesar das extremas dificuldades, construir espaços, com práticas
diferenciadas, nos quais a pesquisa e a qualidade acadêmica eram
preocupações centrais (MANCEBO, 1996, p.212).
Em 1978 foi formada pelos professores da área biomédica a comissão pró-Apuerj:
Ricardo Santos (ex-militante do PC do B), Antonio Augusto Quadra, Valdinez Lima de Oliveira e
Antonio Carlos de Carvalho e, posteriormente, José Eustáquio Bruno (ex-militante do MEP). Os
professores Ronaldo Coutinho (Direito) e Antonio Carlos Ferrão (Ciências Sociais), foram chamados, mas participaram de poucas reuniões alegando intensa repressão no maracanã.
Em função de toda mobilização desses pioneiros e da possível mobilização em torno dessa associação que estava em seu nascedouro, o poder central da universidade (reitoria)
organiza um grupo de professores de sua confiança (Ivair Radmacker, Omir Fontora, Evanildo
Bechara e Tarcísio Padilha) com o intuito de enfraquecer o movimento livre e controlar essa
movimentação, copiaram o edital da Copuerj e convocaram a categoria para uma assembléia2,
dentro da universidade, dias antes da convocada pelo grupo dos “autênticos”.

Era uma época dura. Eu fui o primeiro presidente eleito da Asduerj. A
entidade não possuía uma sede, pois a Uerj não cedia uma sala, alegando que não reconhecia a Asduerj, porque havia outra associação,
a Associação de professores da UERJ (Apuerj).Esta havia sido fundada
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por iniciativa da reitoria e de diretores de unidades, para impedir a
criação de uma associação independente, que realmente lutasse pela
democratização da universidade (LAURIA, 2010 p.6).
A comissão autêntica pró-Apuerj “invadiu” a assembléia convocada pelo grupo da
reitoria e o professor Ricardo Santos leu um manifesto explicando o processo para a categoria e
criticando a intervenção da reitoria no movimento. Esses militantes proibidos de realizar suas
assembléias dentro da universidade a convocaram para outro espaço, a ABI, em defesa da independência política e ideológica da categoria, fundando, então, a Asduerj. Esse ato político foi
extremamente importante, pois possibilitou o início do processo de experiência sindical da categoria e a formação de uma pré-identificação entre a multidão-categoria e a sua opção de direção.

Encontramos as dificuldades e os medos da sucessão do reitor, cuja
visão de uma associação docente era a de linha auxiliar do poder.
Sentiram também uma ameaça á ordem interna e à linha de sucessão
já traçada pelas lideranças do poder vigente. Este é um contexto específico em que ocorreu a fundação da sobrevivente Asduerj, pois a
Apuerj foi extinta em outro momento (SANTOS, 2010, p 8).
Sob o meu ponto de vista, esse “golpe baixo” buscava claramente confundir a categoria. Porém, a reitoria, ao mobilizar a parte significativa da categoria, na lógica de uma “liberdade negativa” contribuiu ainda que parcialmente para a quebra da hegemonia cultural na
universidade. E.P.Thompson nos ajuda a compreender tal processo quando nos diz que: “Uma
hegemonia desse tipo induz exatamente aquele estado de espírito em que as estruturas estabelecidas da autoridade e os modos de exploração parecem fazer parte do próprio curso da natureza” (1998, p.46).
Nesse período os professores poderiam ser demitidos sem uma justificativa. Não
havia ingresso por concurso público, as relações de trabalho eram regidas pela CLT, lógica do
sistema privado, e ocorriam alguns casos de perseguições políticas. Ocorreram alguns casos de
demissão por apoiar e participar do movimento docente. Na palavras de Lauria: “Era um tempo
que permitia que um professor ou qualquer servidor fosse demitido por uma simples iniciativa
do seu chefe imediato” (2010 p.6)
No final de 1979, os professores da PUC e da Uerj decretaram greve por melhores
salários. A realização de assembléias conjuntas possibilitou a experiência da categoria com a
Asduerj e Apuerj. “Esta dualidade na direção da luta fortaleceu a Asduerj e caracterizou a Apuerj como linha auxiliar da Reitoria, condenando-a à extinção no nascedouro” (SANTOS, 2010,
p.9).
A greve iniciada durou cerca de um mês e “A luta concreta, que paralisou toda a
Uerj e outras universidades, mostrou quem defendia os docentes e quem vinha para dissuadilos das lutas especificas e gerais da época” (SANTOS, 2010, p.9).
A experiência coletiva desenvolvida no processo de lutas durante a greve docente
possibilitou a construção de uma identidade social própria. Se antes era um conjunto de “meros” professores (ensino) isolados em suas respectivas unidades, agora cria-se uma perspectiva
social para vir a ser uma categoria capaz de se auto-construir docente (professor-pesquisador)
e de construir uma idéia geral de universidade. Esse processo ganha fôlego em 1983, com a
eleição de uma nova diretoria da Asduerj, que passa a desenvolver um série de lutas no interior
da Universidade, na perspectiva da afirmação da docência na/da categoria. Como nos indica o
professo Roberto Santos:
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Foi um período de grandes mudanças, que contribuíram sobremaneira
para todo o processo de reestruturação que teria sequência na Uerj e
onde a asduerj consolidou-se enquanto entidade, ajudou a fundar outra entidades, como a Asuerj, e conduziu diversas e importantes lutas:
a salarial, a do primeiro atrasadão, o plano de carreira docente (encaminhado junto com a estrutura acadêmica dos departamentos aos
conselhos superiores), com mudança substancial na carga horária da
maioria dos professores da Uerj. Ocorreu o primeiro congresso interno
da Uerj e nesse período passei a presidência ao professor Luiz Fernando, que representou a Asduerj enquanto eu escrevia minha tese
de doutorado em São Paulo (SANTOS, 2010, p.11).
E dialogando com o pensamento do professor Ricardo Santos, trazemos ao diálogo, também, a voz do professor José Eustachio Bruno, que em seu depoimento nos diz:

Foi também uma entidade que teve lutas importantíssimas sob o ponto de vista acadêmico, com grandes participações nos avanços acadêmicos-científicos da universidade. Quando começamos a gestão, os
professores da UERJ tinham um dos piores salários do Brasil e nós
conseguimos, com muita luta, através daquilo que à época se chamava Plano de Carga Horária proporcionalidade de salário. (BRUNO,
2010,p.14)
Por mais esforços que setores mais à esquerda da direção da entidade, tenham
feito na direção de uma perspectiva uma filiação da categoria a uma perspectiva classista, não
havia um centralismo ideológico que garantisse uma unidade de ação política em relação à sociedade brasileira, mesmo participando ativamente do Andes-SN e da CUT.

Dirigimos a Asduerj no período 1985 e 1987. Quando falamos dirigimos não é por plural de modéstia, mas sim porque tivemos uma gestão de cuja administração todos os diretores participavam ativamente
com idéias e atos. Talvez isso explique o sucesso que tivemos tento
no campo econômico quanto no campo acadêmico (Bruno, 2010,
p.14).
Ainda dialogando com Bruno: “Tínhamos uma direção colegiada de pessoas muito
sérias, de amplo espectro ideológico. Nunca houve atestado ideológico para participar de nossa
diretoria e creio que de nenhuma outra diretoria da Asduerj” (Bruno, 2010, p.16).
A unidade e organicidade entre os dirigentes docentes estava diretamente ligada à
defesa da dignificação categoria, e à democracia interna, esses dois elementos eram entendidos
como fundamentais para a transformação da Uerj em uma universidade autônoma e democrática, em que a associação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, fizessem parte constitutiva
dessa nova Uerj. E o professor nos diz:

Tenho muito orgulho de fato: durante nossa gestão produzimos a I
mostra de produção científica da UERJ, que foi promovida pela Asduerj. A mostra demonstrou o quanto a Asduerj estava inserida e preocupada com o avanço acadêmico dentro da UERJ, afinal suas
preocupações não eram apenas salariais ou de interesses da categoria, mas também com relação ao destino da universidade (BRUNO,
2010, p.16).
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A entidade docente, do ponto de vista da sua base social, transformou-se em um
sindicato de ofício. A categoria ficou estabelecida no campo de consciência vertical e de acordo
com os depoimentos, a ausência de uma perspectiva ideológica unitária por parte da direção
que conseguisse, aliado à uma organização sindical forte, filiar e unificar a consciência comum –
ideologias e objetivos – de categoria a uma consciência horizontal. Em seus estudos sobre a
cultura popular tradicional, E.P.Thompsom afirma, a necessidade “de ir além da visão de que os
trabalhadores, nessa época, estavam confinados às lealdades fraternais e á consciência vertical
dos ofícios específicos, de que isso inibia solidariedades mais amplas e a consciência de classe
horizontal”. (1998, p.45)
A questão democrática, amplamente colocada na sociedade brasileira e na(s) universidade(s), não foi objeto de aprofundamento teórico e ideológico pelo movimento docente,
esse expressou um anseio por democracia em acordo com a luta mais geral da sociedade brasileira. No interior da universidade, a luta democrática significava lutar por eleições livres e diretas para a reitoria, centros, unidades e órgãos colegiados, mas não observamos entre os
depoentes, posições políticas que tipificassem a democracia no espaço Uerj, como por exemplo,
o peso de cada categoria (professores, funcionários e estudantes) no processo eleitoral.

Uma das grandes lutas desse período foi a das eleições diretas para a
reitor. Levantamos essa bandeira, discutida no primeiro encontro de
associações docentes, que viria depois a constituir o sindicato nacional
dos docentes de Ensino Superior (Andes-sn). O então deputado estadual Luiz Alfredo Salomão elaborou projeto de lei, considerado inconstitucional pelo STF nas vésperas de realização das eleições – a
primeira experiência no país. Realizamos assembléias com mais de
duas mil pessoas no indignadas com a decisão do STF. Fomos para a
s ruas protestar e decidimos transformar a eleição em consulta. Nessa
consulta foram eleitos Hésio Cordeiro e Ivo Barbieri (ambos sócio fundadores da Asduerj) com ampla vantagem sobre o segundo colocado
(SANTOS, 2010, p.11).
Ainda sobre o processo eleitoral desenvolvido durante a gestão de um governador
eleito democraticamente pela população do estado do Rio de Janeiro e ex-perseguido político pela
ditadura instalada pelo golpe militar de 1964, o professor do Instituto de Biologia e então presidente da Asduerj afirma que:

O governador Brizola escolheu seu nome de confiança e não um dos
eleitos. Rasgamos a sua carta-compromisso assumida durante a campanha e houve novo protesto e mobilização. Ivo Barbieri foi nomeado
vice-reitor de Charley Fayal. Posteriormente, com a constituinte de
1988, a eleição direta para reitor se tornou legal. Os dois primeiros
reitores da UERJ eleitos pelo voto direto foram respectivamente Ivo
Barbieri e Hésio Cordeiro. Tive a oportunidade de participar deste rico
e proficiente processo histórico (SANTOS, 2010, p.11.)
A construção da entidade docente e da própria categoria são fruto do mesmo processo histórico. O movimento docente (re)construiu a universidade, em processo de luta e mobilização romperam com a lógica do “escolão” de nível superior de ensino “sem pesquisa”, com
uma estrutura de poder centralizado na universidade, A luta por salários justos e um plano de
carreira, associada à luta por democracia, inserem-se na perspectiva de dignificação da categoria professor, agora auto-confeccionado docente e são esse dois elementos que indossociados
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garantem as condições de reprodução das necessidades da vida individual, garantindo a possibilidade desse (ex) professor sentir-se e tornar-se professor-pesquisador, na luta por democracia, em professor-pesquisador-cidadão. “A asduerj organizou e conduziu memorável luta que
culminou com a criação de um sistema precursor do regime de trabalho que vigora até hoje...
Sob a ótica de hoje, não parece muito, porém, à época foi uma “revolução” ” (ABREU, 2010, p
18).
Esses velhos-(agora)-novos, sujeitos sociais, foram criados no interior do próprio
movimento, construindo-se a partir das próprias experiências do cotidiano, isto é do social, vivenciando o espaço social constituído denominado Uerj, assim transformaram esse “escolão”
em universidade e se (auto)transformaram-se em docentes.

IV - Conclusão
Assim continuamos a luta, porque a história não acabou. Fukuyama
estava errado (MARCONSIN, 2010, p.29).
A antiga universidade pública e gratuita foi transformada em uma nova universidade: pública, gratuita, autônoma, de qualidade acadêmica respeitável e socialmente referenciada. Essa foi a mais importante vitória de todo o processo de desdobramento das lutas sociais da
categoria social em fazer-se docente e construírem a Asduerj. Nesse sentido reconstruir a memória do movimento docente na UERJ é (re)construir uma parcela significativa da própria memória dessa universidade, visto a baixa produção acadêmica sobre a Uerj, apesar dos seus 60
anos.
A perspectiva de trabalho com a história oral possibilitou a compreensão da história dos sujeitos desse trabalho que tiveram sua versão “sufocada” pela historiografia oficial. A
pesquisa histórica sobre os docentes continua e percebermos que existe uma série de questões
merecedoras de debates e análises mais aprofundadas.
Uma questão é a que a experiência social da categoria ficou circunscrita a sua própria identidade enquanto categoria social, merecendo um estudo mais aprofundado sobre a
relação entre a identificação social da categoria e a estrutura social da sociedade nacional brasileira.
A segunda questão é a compreensão atual do movimento docente, da Uerj e de
como estão os “nossos” docentes em seu estar fazendo-se na atual conjuntura de implementação do modelo neoliberal e consequentemente de transformação no mundo do trabalho.

O pesquisador de uma instituição, na verdade, cria uma realidade
totalmente original, quase uma “ficção”,melhor dizendo, cria uma
obra de arte, rica de sentidos. Esta obra, porém, não é uma
construção arbitrária, menos ainda uma mentira, pois tem as fontes
como base, tampouco é uma reprodução mecânica de algo que está
fora dele. É uma obra de cultura enraizada, de um lado, em fontes e
valores do passado e, de outro em Valores do presente, em defesa de
um projeto social (BUFFA, 2009, pag.72).
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1

Os depoimentos de Ronaldo Martins Lauria, Ricardo Santos, Jose Eustachio Bruno e Roberto Abreu,
são ex- presidentes da Asduerj e de Cleir Marconsin, atual presidente da Asduerj estão contidas na
Revista Advir nº 24 de julho de 2010.
2
A assembleia de fundação da Apuerj na Uerj contou com a presença de 400 professores e a assembléia
de fundação da Asduerj na ABI contou com a presença de 92 professores.
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O presente texto apresenta a prática pedagógica no Grupo Escolar Augusto Severo, em
Natal, primeira instituição do gênero no Estado do Rio Grande do Norte. O referido
estabelecimento foi criado pela Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907, que autorizou o
Governo a reformar a Instrução Pública, dando especificamente ao Ensino Primário moldes mais
amplos e garantidores de sua proficuidade.
O Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908, autorizou seu funcionamento e a instalação
da Escola Normal de Natal para a formação dos professores consoante a Moderna Pedagogia. A
Escola Normal de Natal preparava os professores primários de ambos os sexos para atuar em
uma rede de Grupos Escolares instalados no Estado. O Grupo Escolar Augusto Severo foi
instalado a partir do Decreto n. 174, de 5 de março de 1908, o qual estabelecia que pelo menos
duas cadeiras de ensino primário fossem instaladas nesse estabelecimento. Foi inaugurado em
12 de junho do mesmo ano em representativa festa cívica no bairro da Ribeira. Através do
Decreto n.198, de 10 de maio de 1909, o Grupo Escolar Augusto Severo passou à condição de
instituição modelo para o ensino elementar e para a prática dos normalistas. As ações que
ocorreram no período em recorte eram tentativas de organização educacional por meio da
Reforma do Ensino Primário (Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907) e da Reforma do Ensino
(Lei n. 405 de 29 de novembro de 1916).
Fundamentamo-nos na História Cultural definida através da conjunção da história dos
objetos na sua materialidade, das práticas nas suas diferenças e das configurações, dos
dispositivos nas suas variações. Para tanto, nos respaldamos em autores como Chartier (1990,
1999), Duby (1993) e Morais (2003). Utilizamos os jornais A República e Diário do Natal, a
revista Pedagogium, as Leis, Decretos e Mensagens do Governo, Códigos de Ensino e o
Regimento Interno dos Grupos Escolares, documentos procedentes do acervo do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) e fontes iconográficas, provenientes do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/RN). No Arquivo Público do Estado
(APE/RN) pesquisamos os Livros de Inscrição dos Grupos Escolares e Escolas Isoladas, Ofícios,
Matrículas, Relatórios e Atas de reuniões da Diretoria Geral da Instrução Pública e Diários de
Classe. Analisamos a ação dos docentes nesta instituição primária, assim como a história das
disciplinas escolares, dos programas de ensino, bem como dos livros de leitura.
Ao problematizarmos conteúdos e métodos, observamos que o método intuitivo era a
tônica da prática pedagógica vigente e que os ritos de premiação e as festividades cívicas
compunham o ideário modernizador da época. Ressaltamos a importância dada a leitura e a
escrita na escola primária numa sociedade que se pretendia letrada.
Buscamos identificar as disposições específicas que distinguem a comunidade de
leitores e as tradições de escrita na formação da sociedade letrada norte-rio-grandense.
Reconstruir as redes de aprendizados que organizam, histórica e socialmente, os modos
diferenciados de ler e escrever os quais se configuram em gestos e em hábitos aprendidos no
espaço escolar é uma tarefa revestida de dificuldades.
As fontes de nossa análise registram como os professores devem instruir ou educar
seus alunos. Os Regimentos Escolares, os Diários de Classe, as reflexões de intelectuais
mostram maneiras de fazer, não o que foi feito. Os documentos que se descortinam permitem
comparar a instituição Grupo Escolar do ponto de vista administrativo, político e social. Mas o
seu cotidiano permanece envolto nas brumas do passado. Como seriam os gestos, as frases
que caracterizavam as relações que se estabeleciam entre professor e alunos? Estes
documentos não informam sobre o trabalho dos alunos. Tentamos estabelecer o confronto
entre o ensino desejado com a aprendizagem concreta a partir dos vestígios que os nossos
professores legaram à contemporaneidade.
O que sabemos a respeito das práticas de escrita e de leitura a partir das fontes
disponíveis? Na tentativa de compreender estas marcas de aprendizagem recorremos à análise
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das práticas educativas nos Grupos Escolares no início de sua formação e criação no Rio Grande
do Norte. As práticas de ensino da leitura e escrita nos Grupos Escolares tinham por finalidade
a formação da sociedade letrada norte-rio-grandense. Neste período a leitura e a escrita
revestem-se de importância, uma vez que tornam-se conhecimentos articulados à possibilidade
de transmitir aos cidadãos os valores republicanos por meio dos Livros de Leitura.
Os Diários de Classe mostram que a escola dividia os saberes em disciplina, definidas
pelo conteúdo a ser trabalhado. Um conteúdo humanístico preocupado com o ensino da moral e
do civismo numa escola republicana, entre 1908 a 1920. Como ensinar a moral republicana? Os
registros da professora Josefa Botelho, em 12 de agosto de 1919, evidenciam as lições
destinadas aos alunos e fazem referência à Cartilha Ensino Rápido da Leitura, de Mariano de
Oliveira. Pelo número de edições dessa cartilha evidencia-se o seu grau de aceitação nos
Grupos Escolares do período. Nos apontamentos da professora estão dispostas as disciplinas
que compunham o programa de ensino e o respectivo conteúdo a ser trabalhado durante a
aula. Observamos que era o Livro de Leitura um recurso ao qual a professora recorria para o
ensino de diferentes matérias. A preocupação da professora, neste momento é com o espaço
geográfico. A criança e o mundo; no entanto, não tivemos acesso às respostas dessas crianças
quanto às atividades solicitadas. A prática de escrita proposta seria a cópia das frases: “A terra
é iluminada pelo sol” e “Glorinha gosta de livros de figuras.” (BOTELHO, 1919). As citações a
serem escritas, evidenciam o caráter dos ensinamentos ministrados nos Grupos Escolares e o
suporte textual utilizado nas lições de leitura e escrita. No que diz respeito à Leitura, a lição
fazia parte da Cartilha Ensino Rápido da Leitura, de Mariano de Oliveira, cuja primeira edição
data de 1917. No quesito Demonstrações, do referido diário da professora primária, há o
apontamento especificando a lição do livro. A lição a qual o registro docente se refere
apresenta a concepção de alfabetização usada na Escola Primária e evidencia que as lições de
leitura e escrita serviam ao ensinamento das demais matérias do programa de ensino escolar.
As lições de leitura e escrita evidenciam a difusão dos valores republicanos por meio da escola.
Estas estavam imbuídas de princípios morais e patrióticos. Tratavam a honestidade, a honradez,
o heroísmo, como atributos do bom cidadão. Além disso, explicavam o funcionamento dos
órgãos públicos e incentivavam o pagamento de impostos para o progresso material da nação.
Com a valorização dos ideais republicanos saber ler e escrever se tornou instrumento
privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da modernização e
desenvolvimento social. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de leitura
e escrita passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, sistemático e intencional,
demandando, para isso, a preparação de profissionais especializados. (MORTATTI, 2000).
No Rio Grande do Norte esta preparação específica para o magistério se dava na Escola
Normal de Natal, instalada em 1908 nas dependências do Atheneu Norte-Rio-Grandense, e a
partir de 1911 no prédio do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo.
A figura de Nestor Lima surge como um dos principais tradutores do pensamento
corrente acerca da pedagogia da alfabetização, da leitura e da escrita. Ele dirigiu a Escola
Normal de Natal, de 1910 a 1923, e foi diretor do Departamento de Educação de 1924 a 1928,
anteriormente Diretoria Geral da Instrução Pública. A sua preocupação era evidenciar a
importância da leitura e da escrita. Em suas orientações destinadas aos professores estava a
ideia de que a leitura é a base de todo o ensino, por isso os mestres deveriam empenhar-se em
mostrar os benefícios trazidos por ela. Do mesmo modo, deveriam ser criteriosos durante a
seleção dos livros de leitura reservados à Instrução Primária. Em sua opinião um bom
compêndio para o ensino do ato de ler deveria apresentar segurança do texto, correção da
linguagem, utilidade e moralidade dos trechos a ler (LIMA, L., 1911a). Ele utilizava os jornais
para orientar os professores acerca da pedagogia da leitura e da escrita. Elaborava propostas
de aprendizagem ancoradas nos princípios que se devem levar em consideração para a
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aquisição da leitura e da escrita. No entanto, ele advertia que as orientações metodológicas que
publicava “[...] não tem por fim a exibição de saber pedagógico: são simples apanhados de
outros autores e se destinam mais a orientar os alunos de Pedagogia da Escola Normal, que
lutam com grandes dificuldades nesse particular.” (LIMA, N. 1911b, p.1).
Na Escola Primária, aprendia-se a posição apropriada à escrita e a forma correta de
escrever, uma vez que a escrita é uma modalidade de linguagem que possui especificidades
advindas de suas condições de produção. A posição do corpo, a disposição do banco escolar e o
modo de pegar a pena deveriam ser ensinados aos alunos. A escrita vertical era a mais
indicada, dado que a tendência por parte da criança é para a escrita vertical redonda. Outro
argumento era o de que os caracteres desta escrita eram mais parecidos com os da imprensa e
eram mais legíveis. Entretanto, o argumento mais forte era o de que o aprendizado da escrita
vertical se dava em menos tempo que o da inclinada (LIMA, N., 1911a, p. 1).
Na escrita, por exemplo, existem princípios a observar e processos a empregar.
1º. Para que a posição do corpo seja boa é necessário que a carteira
e o banco tenham altura proporcional ao aluno. Sentado, ele deve
apoiar os pés no solo ou no estrado, avançando um pouco o
esquerdo, estar de frente para a carteira e não com o lado direito para
ela; o tronco vertical, a cabeça levemente inclinada para a frente; os
braços apoiados na borda da carteira, o esquerdo segurando o papel
e o direito dirigindo a pena. Entre a vista e o papel deve haver 30 cm
de distância.
2º. O papel é colocado em sentido perpendicular ao corpo, na
caligrafia inglesa e um pouco obliquamente da esquerda para a
direita, na caligrafia francesa.
3º. A pena deve ser tomada pelos três dedos, polegar, indicador e
médio; destinando-se os outros dois a receberem o peso da mão,
suspendendo-a do papel. (LIMA, N., 1911a, p. 1).
O pensamento expresso pelo educador perpassa os preceitos higiênicos postulados pela
educação no período. Havia uma preocupação com a iluminação e salubridade da sala de aula,
além de uma atenção à postura adequada para o estudo do aluno. Esse fato justifica as
prescrições do Regimento Interno dos Grupos Escolares e a indicação de uma sala de aula
arejada, iluminada, como também de um mobiliário específico para as crianças.
Os processos que deveriam ser empregados na escrita são:
1º. O quadro negro, porque aí a mão pesada do principiante manobra
o giz e faz a letra, mais facilmente, quando os caracteres são de
tamanho arbitrário;
2º. Do quadro negro passa à ardósia com o crayon, que é uma redução
daquele, porém já muito diferentes no tamanho das letras;
3º. No papel como lápis e 4º. No papel com pena. (RIO GRANDE DO
NORTE, 1920, p. 5).
Os procedimentos de escrita ensinados tinham em vista o adestramento dos dedos e a
facilidade dos movimentos. A prática desse método seguia as instruções da Diretoria Geral da
Instrução Pública do Estado de São Paulo, uma vez que, este era à época a referência em
reforma educativa, especialmente, no que concerne aos grupos escolares, seu modelo cultural,
administrativo e, sobretudo, pedagógico.
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Nestor Lima viajou à cidade de São Paulo, a fim de trazer os melhoramentos técnicos e
pedagógicos necessários à educação norte-rio-grandense. Em uma dessas ocasiões, o professor
observava a Escola Modelo Caetano de Campos, anexa à Escola Normal de São Paulo, no qual
se efetivavam os princípios do método analítico na alfabetização.
A leitura, que até bem pouco tempo, entre nós especialmente, era
feita pelo processo da soletração antiga, veio a ser ensinada mais
tarde pela moderna soletração ou método fônico, que representa
inquestionavelmente alguma vantagem sobre o antigo sistema. Mas,
nem por isto é esse o último adiantamento metodológico da referida
disciplina e nem respeita as condições físico-psicológicas do aluno,
cujo conhecimento se faz no sentido da análise. (ESCOLA NORMAL
DO RIO GRANDE DO NORTE, 1913, p. 11).
Conforme seu relato, a lição acontecia de forma sistemática:
(1º passo) O professor recebe a classe dos analfabetos e ao invés de
colocar-lhes em mãos o livro ou caderno de ABC, inicia-as em um
curso de noção de linguagem, a propósito de figuras e fotos sobre as
quais provoquem a opinião dos alunos. À proporção que o menino vai
desenvolvendo neste passo, isto é, vai interpretando sensações,
julgando, concluindo, o mestre o encaminhará na aprendizagem da
leitura, com o que estão de pleno acordo os mais competentes
pedologistas.
(2º passo) e consiste [o professor] em provocar a linguagem dos
alunos acerca das figuras do livro de leitura, onde estejam inseridas
todas as ideias rudimentares, que a inteligência infantil possa conter.
De posse disso, o mestre escreve no quadro negro, em caracteres de
imprensa, [...] ao mesmo tempo que as pronuncia, ele convida a
classe a ler o que o giz escreve. O exercício é repetido por vários dias,
acaba por dar ao menino o conjunto formal das palavras,
componentes de frase que poderá conhecer onde quer que esteja.
Recapitulações constantes, frases novas formuladas dos elementos.
(3º passo) como um acontecimento notável, vem a leitura de livros
com frases e estórias já conhecidas, e após, o melhoramento da
leitura falada, durante cerca de dois meses.
(4º, 5º e 6º passos) decorrido um certo tempo (três meses mais ou
menos) começa a decomposição de sentenças em palavras destas em
partes ou sílabas e destas afinal em letras. (ESCOLA NORMAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, 1913, p. 11-12).
Os métodos e processos empregados no ensino da leitura nos Grupos Escolares podiam
ser o alfabético, no qual se conheceria as letras; o fônico ou “Port Royal”, no qual era
necessário o conhecimento dos sons, primeiro das vogais, depois das consoantes; o de
silabação, que consistia na decomposição das palavras em sílabas e exigia o conhecimento de
grande número de sílabas isoladas para realizar a composição das palavras. Esses métodos são
denominados sintéticos, visto que tendem a fazer a recomposição da palavra depois de
conhecidas as unidades que a compõem. Em contraposição, o método analítico consistia em
ensinar a leitura pela palavra e pela sentença.
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Na opinião do diretor da Escola Normal de Natal, era o método analítico da leitura,
oficialmente adotado no estado de São Paulo, profícuo pela capacidade analítica propiciada ao
aluno. O uso do Manual Expositor da Língua Materna, de Januário Sabino e Cunha e Costa, ou
Cartões de Leitura e Cartilha, de Arnaldo de Oliveira Barreto, eram recomendados. Ao usar
esses compêndios, o professor deveria proceder da seguinte forma: primeiro, palestrava sobre
dez lições da cartilha por dez a trinta dias, depois, questionava e ouvia as respostas com o
objetivo de provocar o discente a pensar e responder em linguagem clara.
As crianças escreviam no quadro negro com a liberdade de desenhar as letras do
tamanho e espessura que desejassem. Esse exercício procurava desenvolver a caligrafia, escrita
feita com arte, recomendada na Escola Primária e que poderia ser do tipo inglesa - vertical – e
francesa – inclinada. Conforme os higienistas, a escrita inclinada era apropriada à Escola
Elementar, porque permitia a postura correta, dificultando o surgimento de problemas
ortopédicos, e havia, também, a preocupação por parte dos docentes com a escrita, no sentido
de evitar doenças musculares e de visão. Nestor Lima (1911a) explicava que naquela época
existia na Europa um movimento em defesa do uso das duas mãos durante a escrita. O
educador assinalava que não era sem razão a campanha pela ambidestria.
Os educadores defendiam o uso da chamada “caligrafia muscular”, em contraposição à
caligrafia vertical. A caligrafia muscular dava ênfase ao movimento, à rapidez do processo de
escrever, e não à força e à forma. A caligrafia muscular se daria a partir de exercícios
preparatórios, quando a criança era instada a apurar o controle dos movimentos da mão e do
antebraço, seja com desenhos no ar ou no papel, e se iniciava o aprendizado do traçado de
letras, palavras e frases.
A caligrafia muscular prescrevia uma escrita de tipo inclinado e sem
talhe, obtida por tração e não pressão, resultado da unidade entre o
movimento dos músculos do antebraço e da mão, a postura corporal
do aluno na carteira, a posição levemente oblíqua do caderno, o ritmo
regular do traçado da letra e a manutenção do lápis ou da pena
constantemente sobre o papel. O ritmo era controlado por palmas ou
canções elaboradas para o exercício. À medida que se aperfeiçoava o
traço, reduzia-se paulatinamente seu tempo de execução. (VIDAL,
2003, p. 501).
Na escola, a boa leitura envolvia regras de pontuação, respiração, postura diante do
livro e respeito ao texto escrito. As habilidades de leitura e escrita eram práticas vinculadas ao
corpo, ao espaço e ao tempo escolares. Leitura corrente, leitura de convívio em voz alta.
Ritualização da leitura em voz alta. Exigia do leitor uma postura correta, o domínio da
respiração concomitante às pausas da pontuação e uma dicção perfeita. Civilizar significava
disciplinar os corpos no ato da escrita.
As práticas de leitura e escrita são produções culturais que agregam as características e
as formas de fazer da época nas quais estão circunscritas. Essas atividades indissociáveis têm
sua história marcada por variações. Chartier (1999) assevera que uma história da leitura não
deve, pois, limitar-se à genealogia única de nossa maneira contemporânea de ler em silêncio e
com os olhos. Por isso, uma história das maneiras de ler e escrever deve identificar as
disposições específicas que distinguem as comunidades de leitores e as tradições de escrita,
traduzidas sob a forma de gestos, em espaços, em hábitos, manifestando emoções através da
própria postura corporal (MORAIS, 1997).
Nos Grupos Escolares, as crianças aprendiam, por um lado, a leitura silenciosa que
permitia dar asas à imaginação, sem a interferência de outrem. Por outro lado, havia a prática
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da leitura em voz alta, em pé, defronte da professora e demais colegas de turma. O objetivo
seria uma melhor compreensão do texto, através das entonações e pausas necessárias à
fluência da leitura. Cabia à professora acentuar a pausa diante da vírgula e a entonação da voz
após o ponto. Segundo Felisberto de Carvalho (1946, p. 7), “[...] a boa pronunciação dá beleza
à leitura, tanto quanto a má torna-se insuportável.” (CARVALHO, 1946, p. 7); “[...] o bom leitor
deve ter o espírito para compreender, alma para sentir, e gosto para bem exprimir.” (CARVALHO,
1932, p. 7).
O ditado, o exercício e a cópia, atividades prescritas nas coleções de livros de leitura,
produziam uma nova temporalidade no ensino. Os procedimentos empregados na escrita eram
o rascunho que consistia em cobrir as letras feitas a lápis ou por meio de papel transparente. A
imitação dos modelos favorecia o ensino coletivo, uma vez que o mestre fazia no quadro negro
ou expunha no cartão modelos a serem copiados. Nessa tarefa, ressaltava-se o caderno
preparado em que havia o rascunho e a imitação. As práticas escolares do escrever incluíam o
uso de compêndios que auxiliavam o ensino e associavam o controle minucioso do tempo
individual à disciplinarização corporal do aluno. Essas práticas lançam o desafio de criar
recursos que atendam às demandas. Nesse sentido, coleções de compêndios como as de Olavo
Freire (1923), concernentes a métodos para o ensino de Desenho Geométrico e de Geometria
Prática, são comumente adotadas nas Escolas Primárias e auxiliam o ensino da escrita.
Na Escola Primária, a cartilha ou o livro, suportes legítimos da leitura, determinavam
relações corporais específicas por parte das crianças. A cartilha consolida-se como um
imprescindível instrumento de concretização dos métodos propostos e, em decorrência, de
configuração de determinado conteúdo de ensino (MORTATTI, 2000). Os modos de ler e
escrever instituem a identificação de um grupo de leitores e seus procedimentos de escrita. As
condições de produção, de apropriação da leitura são determinadas pelas práticas. No século
XIX, por exemplo, a leitura em voz alta era uma prática bastante utilizada, como forma de
socialização. Na Escola Primária republicana, esse era um hábito ainda em voga.
Temas como os deveres do menino relativos à escola, à assiduidade, ao trabalho e ao
cuidado com o asseio do corpo eram tratados com uma maior veemência nos manuais de
conduta analisados. Isabel Gondim valorizava as noções de educação moral e de aspectos
relativos à religião, bem como de civilidade, higiene e caligrafia. (MORAIS, 2003). Recomendava
para as meninas em idade escolar uma boa educação que consistia em “[...] não se apresentar
na escola com vestidos em desalinho e enodoados de tinta ou de qualquer outra coisa que os
enxovalhe. Unhas aparadas e limpas, ter o cuidado em tudo que constitui a higiene.” (GONDIM,
1910, p. 21). Os alunos deveriam apresentar-se com asseio, higiene do corpo, decência e
pontualidade na instituição de ensino.
Os ensinamentos escolares incutiam a importância do trabalho. As frases “O trabalho é
a condição da felicidade”, “O aborrecimento é uma doença, cujo remédio é o trabalho” e, ainda,
“É do trabalho que se tira grandes vantagens” (BOTELHO, 1919) exemplificam a representação
de trabalho como uma atividade que propicia alegria e satisfação. Era assim a prática
pedagógica da professora Josefa Botelho.
Para o ensino da Língua Materna existia um elenco de orientações, cujo objetivo era
propiciar o ensino integral do domínio da Língua Portuguesa. O professor deveria empregar, por
exemplo, exercício de composição com dia determinado para isso. Nessa aula, o professor
afixava em um cavalete o desenho ou cromo de uma paisagem. A partir dela, o aluno
compunha a sua escrita, exercitava a imaginação. A série de quinze quadros para composição
foi lançada em 1915, por Arnaldo Oliveira Barreto.
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Figura 4 │ Quadros para o ensino de composição (BARRETO, 1951)
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte│APE-RN
O décimo quadro para o ensino de redação ilustra uma cena escolar, na qual os alunos
apresentam-se em atividade, auxiliados e orientados pela professora. Exercícios de elocução,
estilo, ditado, vocabulário e gramática também faziam parte do ensino. A leitura era a base de
todo o ensino. Carvalho concebia o exercício de ler como uma “[...] expressão vocal e
inteligente dos pensamentos escritos e impressos.” (CARVALHO, 1934, p. 10). Era importante e
indissociável o ensino da escrita, da leitura e da caligrafia. Os educadores acreditavam que a
leitura na Escola Primária propiciava a aquisição de ideias, pensamentos, conhecimentos, a
comunicação e o desenvolvimento dos órgãos vocais.
A institucionalização da educação da criança e constituição da sociedade letrada e
escriturária norte-rio-grandense aconteceram em um momento significativo de transformações
econômicas e políticas. Estas configurações demandavam uma organização social composta por
sujeitos cuja formação pautava-se em competências cívicas e morais condizentes com os
símbolos da República. Além disso, ao mesmo tempo em que o discurso pedagógico era
perpassado pelos ideais da chamada Pedagogia Moderna serviu à constituição de uma forma
escolar que tinha em suas bases políticas a propaganda dos valores republicanos.
Portanto, esta análise buscou mais do que narrar como ocorriam as práticas de leitura e
de escrita nos Grupos Escolares no início do século XX, no Estado do Rio Grande do Norte.
Buscou, principalmente, uma reflexão acerca da construção da sociedade letrada norte-riograndense do período em questão. É sabido o grau de dificuldades em configurar um
determinado espaço geográfico do passado. Os documentos mostram as reflexões de
intelectuais engajados com as questões educacionais, a exemplo de Nestor Lima. Os
Regimentos Escolares, os Diários de Classe oferecem informações sobre as metodologias que os
docentes usavam ou deveriam usar em sala de aula. Mas, o cotidiano escolar, do ponto de vista
dos alunos, perde-se em virtude da ausência de documentos. Portanto, as fontes utilizadas
representam o mundo idealizado e construído pelas figuras ilustrativas que desfilam neste
texto. Seja na sua dimensão transformadora da ordem estabelecida, seja na sua dimensão
estigmatizante e excludente.
A história da leitura e da escrita no Rio Grande do Norte está longe de ser contada
neste espaço. Apenas evidenciamos momentos da cartilha Ensino Rápido da Leitura (OLIVEIRA,
1944), registrados nos Diários de Classe, a preocupação dos professores alfabetizadores em
aplicar os princípios e processos do método analítico de ensino da leitura, o engajamento do
intelectual Nestor Lima, evidenciando as semelhanças do Rio Grande do Norte com os estados
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de São Paulo e Rio de Janeiro - à época, capital federal - e as prescrições pedagógicas aos
mestres diplomados na Escola Normal de Natal.
Se a leitura e a escrita implicam espaços, hábitos e gestos, fica patente a afirmação de
que essas práticas estão longe de ser configuradas, pois se perderam nas brumas de um
passado remoto. O que permanece são as determinações dessas práticas sugeridas nas
atividades pedagógicas da professora Josefa Botelho, nos desenhos dos cadernos escolares, nas
representações das cartilhas indiciando modos de fazer e modos de ser na sala de aula.
A reconstrução das redes de práticas demonstram, histórica e socialmente, os modos
diferenciados de acesso aos textos, de procedimentos de leitura, como uma operação abstrata
de intelecção, e de códigos corporais. A inscrição do corpo, a relação da leitura e da escrita
demonstradas nas maneiras do fazer cotidiano escolar indicam as diferentes apropriações dos
códigos.
A análise evidencia que estas atividades envolvem o engajamento do corpo do
indivíduo, sua inscrição no espaço, bem como a relação do leitor e escritor consigo e com os
outros na sala de aula, sob a mediação do educador.
Esta análise, inscrita no início do século XXI, buscou mais que narrar como se dava o
ensino da leitura e da escrita na Escola Primária de outrora. Almejou propiciar uma discussão
sobre como este ensino contribuiu para que as práticas de leitura e escrita fossem consolidadas
num contexto de valorização da leitura e da sociedade escrituralista. Concluímos que as
andanças dos leitores e leitoras configuradas no material disponível estão ainda em boa parte à
espera de novos olhares sobre os mesmos objetos. História das maneiras de ler e escrever.
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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo discutir a participação de intelectuais maçons e
presbiterianos na segunda metade do século XIX (1870-1900) na cidade de Sorocaba, mostrando que tais atores sociais tinham como proposta a modernização da cidade através das instituições escolares ligadas a maçonaria e ao presbiterianismo. A partir da análise do conceito de
campo em Bourdieu (2004), o trabalho mostra que a cidade de Sorocaba no final do século XIX
se configurava como um espaço social de poder construído através das relações entre diversos
agentes sociais pertencentes aos diversos campos que compunham a dinâmica urbana: campo
político, religioso, social e educacional. No campo político e religioso alguns agentes sociais
eram oriundos da maçonaria e do presbiterianismo e para solidificarem seu projeto político utilizaram-se de várias estratégias: organização de instituições escolares (maçônicas e protestantes), o uso da imprensa jornalística, a inserção no campo político, a modernização da cidade,
libertação de escravos, industrialização, entre outros.
Entre os intelectuais analisados, destaco a importância de Júlio Ribeiro e José Zacharias
de Miranda Silva, maçons e protestantes, que em momentos diferentes, atuaram na dinâmica
da modernização da cidade. Tanto Júlio Ribeiro como Zacharias de Miranda destacaram-se em
Sorocaba como jornalistas, educadores, abolicionistas e republicanos. Ação bem parecida com
outros intelectuais que atuaram na cidade de São Paulo, tal como, Francisco Rangel Pestana
(HILSDORF, 1987), ou de intelectuais que atuaram em Recife, como Sílvio Romero (NASCIMENTO, 2007). O estudo centrado nestes dois intelectuais contribui para a história da educação, pois há poucos trabalhos sobre estes dois personagens na perspectiva adotada neste
trabalho. Segundo Silva (2010), eles atuaram como intelectuais na cidade de Sorocaba, contribuindo em momentos diferentes para um processo de modernização. Ambos partidários da
mesma ideologia maçônica, abolicionista e republicana deram ênfase à educação. Júlio Ribeiro,
além de protestante, apoiou as iniciativas educacionais e políticas da Loja Maçônica Perseverança III.
Júlio Ribeiro é visto neste trabalho como um intelectual influenciado pelas ideologias da
geração de 1870, não somente porque pertenceu ao quadro da Loja Maçônica América de São
Paulo, mas porque boa parte da sua ação em Sorocaba é muito parecida com os intelectuais
que atuaram em São Paulo (Cf. ALONSO, 2001). Deve-se levar em conta ainda sua formação
intelectual nos anos de juventude ao estudar na Escola Militar do Rio de Janeiro em que teve
contato com uma geração de docentes formados na Universidade de Coimbra (OLIVEIRA COBRA, 2011, p. 43).
Embora, outros intelectuais tentaram desqualificá-lo como tal. Em 1885, foram publicados vários artigos no jornal A Província de São Paulo intitulados Cartas a Júlio Ribeiro e Bilhetes
Postais (OLIVEIRA COBRA, 2011). Este conflito é compreensível dentro de qualquer campo,
pois os agentes sociais não entram apenas em demanda contra agentes de outros campos, mas
também com os que pertencem ao seu próprio campo (BOURDIEU, 2007). Vale frisar que a
trajetória intelectual de Júlio foi muito mais ampla, atuando em várias cidades, tais como: São
Paulo, Campinas, Lorena, Piracicaba, Capivari, entre outras. Porém, centro a atenção na sua
trajetória na cidade de Sorocaba, pois foi o período em que produziu muitos textos literários e
jornalísticos.
Para tanto, levou-se em consideração o espaço social, geográfico e político de atuação
desses intelectuais; as práticas políticas e educacionais; a produção literária e o lugar de circulação das suas idéias. O trabalho tem como objetivo analisar a cidade como espaço de poder e
a trajetória de intelectuais maçons e protestantes na cidade de Sorocaba, tendo como recorte
histórico o fim do Império e o início da República.
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A cidade como espaço social de poder
Para compreender a dinâmica urbana, a cidade de Sorocaba será analisada como espaço de poder composta por vários campos, baseado na teoria de Bourdieu. Para ele, o espaço
social é um espaço multidimensional, formado por um conjunto aberto de campos relativamente autônomos, ou seja, subordinados quanto ao seu funcionamento e às suas transformações.
O conflito é evidente em todo tipo de campo e cada um procura legitimar suas posições, alianças e oposições, configurando, portanto, um espaço social marcado pela lógica dos interesses
de cada grupo.
O espaço social é formado por campos, microcosmos ou espaço de relações objetivas,
que possui lógica própria e irredutível. O campo é tanto um "campo de forças", uma estrutura
que constrange os agentes nele envolvidos, quanto um "campo de lutas", em que os agentes
atuam conforme suas posições relativas no campo de forças, conservando ou transformando a
sua estrutura (BOURDIEU, 1996, p. 50).
Ao olhar a cidade de Sorocaba como campo de poder, entendo que este espaço social
é formado por campos, microcosmos ou espaço de relações objetivas, que possui lógica própria
e irredutível. Isto se aplica aos três campos específicos que serão discutidos neste trabalho:
política, a religião e a educação, porque representam organizações e instituições em que se
concretiza a luta pelo poder. Os três campos são importantes para o trabalho, porque representam praticamente os três instrumentos utilizados pelos agentes sociais pertencentes à maçonaria, ao presbiterianismo, ao catolicismo em Sorocaba para solidificarem sua hegemonia no
campo de poder sorocabano.
A cidade como espaço social precisava, no entendimento da elite sorocabana, passar
por um processo de modernização, que seria possível através de novos investimentos políticos,
econômicos e educacionais. Sem o devido investimento, segundo os agentes sociais do campo
de poder, a sociedade sorocabana permaneceria no caos sustentado até então pelos políticos
conservadores, ou seja, dependente economicamente da feira de Muares, sem modernização
do espaço urbano, sem via férrea, sem exploração do algodão, sem a industrialização, sem escolas suficientes, sem uma economia voltada para o progresso, sem a valorização da mão de
obra qualificada e outros aspectos. Neste sentido, a maçonaria sorocabana ligada à política liberal partidária, estava estrategicamente articulada com a finalidade de legitimar a dominação
desta na cidade. A cidade de Sorocaba, portanto, torna-se o lugar das disputas e das lutas em
torno da solidificação do interesse de determinado grupo social, o qual, na medida em que dominava o campo político e econômico, manipulava as necessidades e os interesses da maioria
da população desfavorecida, a qual talvez não precisasse ou quisesse tal modernização articulada ou configurada na ótica dos agentes sociais acima mencionados.
Intelectuais protestantes em Sorocaba na metade do século XIX
A sociedade sorocabana até a implantação da República era dirigida pelo partido conservador monárquico. Este partido estava ligado à religião oficial, o catolicismo. A crise do modelo político monárquico fez com que uma parcela da elite sorocabana reivindicasse um novo
sistema de governo, a República. Com a finalidade de fazer prevalecer sua concepção de mundo e seus valores, procurou expandir sua dominação nos mais variados campos sociais. Os intelectuais desta classe se organizaram e começaram a criar suas estratégias para a tomada do
poder da cidade, através da criação dos diretórios (clube emancipatório, clube republicano, Gabinete de Leitura, indústrias, imprensa, comércio, escolas) construíram alianças com diferentes
grupos sociais, modernizaram a cidade e utilizaram a imprensa para a formação de um consenso em torno das novas ideologias.
É neste aspecto que vemos a aproximação dos protestantes com os maçons sorocabanos. Os missionários norte-americanos de certa forma tinham uma concepção de Estado já bem
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estruturada, fulcrada na ideologia liberal. A ideologia protestante fundamentada no liberalismo
econômico, na individualidade e na ideologia capitalista veio ao encontro do modelo político que
a elite sorocabana pretendia implantar (HILSDORF, 1977, 1986; RAMALHO, 1975 e MENDONÇA, 2008).
Tanto o movimento republicano como o movimento protestante utilizaram-se da imprensa para divulgarem suas ideologias. A Maçonaria através de vários jornais, como já exposto
acima, e o protestantismo através do jornal de circulação nacional, A Imprensa Evangélica, e
dos jornais locais, O Sorocabano e Gazeta Comercial, que pertenciam a Júlio Ribeiro, intelectual
protestante e membro da Loja Maçônica Perseverança III.
No contexto sorocabano, a escola era vista como um instrumento capaz de formar intelectuais de diversos níveis, qualificar os alunos para o trabalho e até mesmo de estabelecer
uma sociedade moderna. Cada categoria de escola no âmbito econômico e a adversidade de
aspiração das várias classes sociais determinavam a postura e a especialização do seu intelectual, estabelecendo desta forma a sua relação com o mundo da produção. Os protestantes e
maçons perceberam na escola o instrumento para legitimar sua forma de dominação. O protestantismo criou uma escola voltada para a formação do ser humano através dos valores éticomorais. A maçonaria através da educação queria preparar o individuo para atuar naquele momento histórico marcado por profundas transformações econômicas. Ela pretendia preparar a
classe dominada para a utilização das novas técnicas que o processo de industrialização exigia
(MORAES, 2003).
Entendo que a relação que o intelectual estabelece com o mundo de produção é uma
relação mediatizada e determinada pelo tecido social, ou seja, ele atua conforme os interesses
da classe que está inserido. Do ponto de vista da dominação, o intelectual é definido pela elite
como representante da sua hegemonia, agente do grupo social que pertence e responsável pelo consenso ideológico. O fato de pertencer ao campo letrado, não significa que o intelectual
não possa participar de outros campos. Pelo contrário, o campo letrado e o campo político podem se aproximar e estabelecer relações de poder através dos seus agentes, que possuem determinado capital simbólico e cultural.
Os intelectuais atuam neste contexto como produtores de capital simbólico e simultaneamente lutam pelos interesses da elite sorocabana e pelos seus próprios interesses, com a
finalidade de controlarem o monopólio da produção cultural do capital simbólico. Os intelectuais
assumiam o papel de porta-vozes da classe social a que pertence e para o qual suas ideologias
são direcionadas. Seus interesses são materializados através dos seus discursos, artigos, idéias
e posicionamentos políticos. Ao materializar determinado capital simbólico, os intelectuais sorocabanos imprimiam na sociedade sorocabana a cosmovisão pensada e articulada no campo político.
O campo intelectual era o palco de atuação de Júlio Ribeiro em Sorocaba. Além de articulista do jornal, Júlio lecionava em sua casa aulas particulares. Dava aulas de latim, inglês,
francês, geografia, sistema métrico. Cobrava a quantia de 5$000 mensais para as aulas de línguas e 3$000 para as primeiras letras, objetivando seu sustento na cidade (O SOROCABANO,
10/11/1872, p. 4). Como jornalista, Júlio foi porta voz de Matheus Maylasky e Ubaldino para
propagar através da imprensa os seus ideais. Ambos necessitavam dos recursos literários e intelectuais de um companheiro maçon, dotado de capital cultural valorizado pela elite sorocabana. Desprovido de capital econômico por não pertencer a uma família aristocrática, Júlio
dispunha de capital intelectual que o projetava no campo letrado sorocabano. Portanto, para
tornar-se conhecido, materializou sua bagagem intelectual na imprensa jornalística sorocabana,
na produção de obras literárias e ações políticas. Mas ele não dependia somente do seu capital
cultural, utilizou-se também de forma estratégica das relações de poder que lhe garantiam sua
ascensão social e política. Júlio Ribeiro foi transferido da Loja América, de São Paulo, segundo
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Aleixo (1999, p. 103 ), e filiou-se à Perseverança III em 25 de fevereiro de 1871. Bertholdo,
Maylasky, Ubaldino, Júlio Ribeiro, Francisco de Abreu, Marciano da Silva e outros estavam ligados através de relações de poder estabelecidas no campo maçônico sorocabano.
O trabalho de Silveira (2005) traz uma rica abordagem da figura polêmica de Júlio Ribeiro. Aborda sua vida e contribuição no contexto sorocabano, mostrando-o como um intelectual que se posicionou frente ao embate político na sociedade sorocabana no final do século
XIX, o que é do nosso interesse destacar. A trajetória intelectual de Júlio Ribeiro poderia ser
analisada através da imprensa sorocabana e nos seus escritos literários, embora tivesse uma
atuação além das fronteiras da cidade de Sorocaba. Meu recorte a respeito da sua atividade
intelectual em Sorocaba restringe-se, no entanto, ao enfoque que proponho neste trabalho:
homem da imprensa sorocabana, quando teve a oportunidade de ser redator de dois jornais da
cidade, O Sorocabano e a Gazeta Comercial e intelectual no campo literário.
A respeito da produção literária de Júlio Ribeiro, podemos destacar algumas obras: O
Padre Belchior de Pontes (1876), Gramática Portuguesa (1881), Cartas Sertanejas (1885), A
Carne (1888). Segundo Silveira (2008), as obras de Júlio Ribeiro eram bem recebidas no campo
letrado paulista, sobretudo o livro o Padre Belchior e a Gramática Portuguesa. O texto padre
Belchior foi publicado inicialmente na Gazeta Comercial entre 1874-1875, jornal de propriedade
de Júlio Ribeiro.
Como intelectual Júlio Ribeiro expôs sua opinião sobre diversos temas, que a configuração das forças desse campo fazia predominar na cidade: abolição, religião, instrução e política.
Talvez a sua obra literária e alguns dos seus posicionamentos ao longo da sua trajetória intelectual, ao confrontar diretamente algumas doutrinas do protestantismo, expliquem a sua marginalização pela historiografia protestante. Lessa o descreve como ateu: “Muito embora Julio
Ribeiro tivesse vacilado na fé, sua velha progenitora D. Maria Francisca permaneceu firme em
suas crenças” (1938, p. 82). Esta marginalização de Júlio no campo historiográfico presbiteriano
pode ser justificada pela própria teoria do campo em Bourdieu, ou seja, quando determinado
agente que pertence a um campo específico não corresponde através do seu capital social ou
cultural aos interesses do campo a que pertence, ele sofre coerção interna, sendo extirpado do
campo a que pertencia (BOURDIEU, 2004).
Na trajetória intelectual de Júlio Ribeiro percebe-se uma aproximação entre presbiterianos e maçons contra um arquiinimigo comum, o catolicismo. Numa disputa de poder, no campo
brasileiro, a reação católica foi desencadeada pelos seus líderes, que tentaram construir um
imaginário destrutivo tanto da maçonaria como do protestantismo.
O catolicismo via a Maçonaria como uma ameaça à sociedade, ao individuo e à família e
na tentativa de impedir a influência da Maçonaria na sociedade descreve-a como uma instituição destrutiva (LIGA-ANTIMAÇÔNICA, 1886, p. 4). Em artigo publicado em fins de 1870, no
Correio Paulistano, Júlio critica a união entre o Império brasileiro com a religião oficial. O artigo
é intitulado “Liberdade religiosa”. Entre outras coisas, Júlio mostra o atraso que caracteriza o
Brasil Imperial e faz uma apologia da nação norte-americana como exemplo de progresso e
liberdade. Percebe-se, nitidamente, que Julio critica a religião católica e defende o protestantismo (CORREIO PAULISTANO, 04/10/1870). Em Sorocaba, lança forte polêmica contra o catolicismo. Para ele, o movimento jesuíta era visto como um processo de escravização da
consciência, ou seja, impedia as pessoas de terem acesso a outro tipo de pensamento ou talvez
de ideologia.
Outro intelectual que conseguiu lugar no campo letrado sorocabano foi o pastor presbiteriano Rev. José Zacharias de Miranda e Silva, também ligado à maçonaria e à política local.
Embora não tenha publicado oficialmente nenhum trabalho literário, sua trajetória intelectual
pode ser percebida em seus sermões e outras produções ligadas ao seu ministério, e àquelas
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manifestações na impressa sorocabana, principalmente no período em que foi vereador da Câmara Municipal.
Inserido no campo político e letrado da sociedade sorocabana, Zacharias de Miranda
não somente exerceu influência política na cidade, mas também cultural, religiosa e educacional. Sua atuação diferenciava-se da de Júlio apenas no fato de pertencer ao presbiterianismo
como pastor, ou seja, detinha um capital cultural que lhe conferia lugar de destaque no campo
presbiteriano. Júlio, enquanto porta voz dos interesses maçons e presbiterianos, fala necessariamente do campo maçônico e intelectual. Zacharias, além disso, falava dentro do campo religioso protestante, como um agente reconhecido oficialmente pelo campo protestante brasileiro.
O jornal 15 de Novembro, por exemplo, de propriedade do maçon João José da Silva,
circulou pela primeira vez em 22 de fevereiro de 1891. Seu nome era uma alusão clara ao movimento político republicano. João José da Silva tinha sido o proprietário do jornal O Alfinete,
que deixou de existir a partir da Proclamação da República. O jornal apresentava-se com a seguinte posição: “Semanário político, noticioso, humorístico e literário”. Transformou-se em bissemanário, e depois, em 1895, em diário. Sua assinatura anual era de “8$000 para Sorocaba e
10$000 fora”. O jornal era declaradamente republicano (15/11/1892). Em 1893, o proprietário
do jornal era também secretário da Loja maçônica Perseverança, conforme podemos observar
no anúncio publicado no jornal, convocando os membros da Loja Perseverança III a comparecerem às reuniões (19/10/1893). Este jornal ofereceu apoio ao Rev. Zacharias de Miranda ao
publicar assuntos relacionados a sua participação no campo político e educacional sorocabano.
A trajetória política de Zacharias de Miranda em Sorocaba começou em 1886, quando
se filiou ao Clube Republicano. Em 28 de maio do mesmo ano, aconteceu uma reunião do Clube
Republicano na casa de José Anthonio de Souza Bertholdo, ocasião em que foram eleitos para a
diretoria do Clube: José Zacharias de Miranda, João Lício Gomes e Silva, Manoel Januário de
Vasconcelos, Antonio Joaquim Dias e João Jorge Soares de Barros (ALEIXO, 1999, p. 322). Ele
começa a dar os primeiros passos na concretização da sua estratégia em ocupar o campo político sorocabano. Ele não só foi o primeiro presidente do Clube Republicano, mas também fez
com que dois membros da sua Igreja se filiassem ao Clube.
Estas relações de poder se intensificaram quando Zacharias de Miranda atua no campo
político sorocabano. Eleito vereador, seu nome surge nas páginas do 15 de Novembro como 1º
secretário da Câmara Municipal (05/07/1894). Um dos primeiros atos da Câmara Municipal foi a
questão do abastecimento de água, luz elétrica e telefonia da cidade (15 de Novembro,
26/08/1894). A Câmara Municipal concedeu a Antonio José da Rosa o direito de instalar a rede
de telefonia na cidade (15 DE NOVEMBRO, 30/08/1894)
Em sessão realizada no dia 06/07/1894, o vereador Zacharias de Miranda fez duas propostas. Zacharias sugere melhorias no centro da cidade e indica a formação de uma comissão
para tratar da questão do abastecimento de água potável da cidade (O 15 DE NOVEMBRO,
16/09/1894). Observa-se que as preocupações dos vereadores giravam em torno do espaço
urbano, local onde se predominava o poder da elite sorocabana. Segundo, o historiador Follis
(2003), a reorganização das ruas e o abastecimento de água faziam parte do processo de modernização que a elite brasileira postulava no século XIX. Isto nos ajuda a compreender que a
mesma postura política se processava na cidade de Sorocaba no final do século XIX: a elite sorocabana estava empenhada através do campo político em modernizar a cidade. A modernização, para ela, era um processo político necessário, para tanto, era necessário combater
qualquer grupo social ou instituição que representasse um impedimento para o projeto modernizador idealizado por ela. Vemos bem isso quando na mesma edição do jornal, o articulista
Aquaviva ataca os jesuítas e a educação católica através do artigo intitulado “Pela Liberdade”.
A Câmara Municipal de Sorocaba passa a publicar medidas sobre a vida urbana. Na ordem do dia estavam as questões relacionadas à higiene e à salubridade públicas (O 15 DE NO-
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VEMBRO, 17/01/1895). Os atos da Câmara são publicados em mais de 15 artigos, que normatizavam a vacinação e a utilização da água potável e outros assuntos. Ficava proibido nos lugares
destinados a abastecer a população de água potável transitar com animais. A iniciativa da Câmara Municipal procurava de certa forma excluir da vida urbana qualquer resquício originário de
hábitos rurais, que de certa forma contrariavam o processo de modernização defendido pela
elite sorocabana, representada pelos políticos republicanos e, simultaneamente, maçons e protestantes.
A higienização e salubridade tornaram-se, também, um dos mais eficazes elementos
ideológicos capaz de motivar e justificar as reformas modernizadoras da cidade (Follis, 2003). E
os intelectuais republicanos doublés de companheiros maçons e aliados protestantes explicitavam isso nos seus textos publicados na imprensa jornalística ou através de atos da Câmara Municipal.
Segundo a historiadora sorocabana Baddini (2002), as medidas de saneamento urbano
eram imposições governamentais. Nesta perspectiva, a Câmara Municipal objetivava replanejar
a cidade de Sorocaba para dar sentido ao processo de modernização em andamento. As epidemias eram um risco eminente e representava um problema à modernização do espaço urbano.
Para a implantação do projeto de modernização de Sorocaba, a Câmara Municipal estabelece
leis regulamentando o abastecimento de água na cidade (Lei n. 1), publicada no 15 de Novembro (18/11/1894); política sanitária (Lei n. 2), publicando na mesma edição; regulamentação
dos serviços prestados pelos empregados municipais (Capítulo I - Lei n. 3), publicado em
(1/11/1894); cobrança de impostos (Capítulo II – Lei n. 3), publicado em (8/11/1894); tabelas
dos impostos (Lei n. 4), publicada em (9/12/1894); higiene e salubridade pública (Lei n. 5) publicada em (17/1/1895); regulamentação para o uso do Matadouro Municipal (Lei. n. 7), publicado em (20/1/1895), regulamentação para uso do Mercado Municipal (Lei n. 8), publicada em
(31/1/1895); regulamentação de arrecadação de impostos de indústrias e profissões (Lei n. 9),
publicada em (18/11/1895), regulamentação de edifícios ou habitação dentro do perímetro da
cidade (Lei n. 10), publicada em (27/10/1895).
As medidas faziam parte do ideário republicano para a modernização da cidade. Notase que elas foram publicadas quase sempre nas primeiras páginas dos jornais. Algumas dessas
medidas receberam críticas do jornal A Voz do Povo, principalmente a relacionada ao aumento
dos impostos. A iluminação pública também fazia parte deste processo de modernização1. A
iluminação pública na cidade de Sorocaba era precária. Segundo Baddini: “Na tentativa de aliviar o problema de iluminação, a Câmara determinou em 1885 a construção de um depósito de
nafta contíguo ao prédio do novo Mercado Municipal, no largo de Santo Antonio, que estava em
reforma” (2002, p. 190). Esta medida não foi capaz de sanear o problema de iluminação pública
na cidade. Somente em 1895, a Câmara Municipal estabeleceu contrato com João de Oliveira
Lacerda para a instalação e exploração da iluminação pública. Zacharias de Miranda ainda fazia
parte do campo político sorocabano. Além dele, o contrato foi assinado por José Loureiro de
Almeida, Augusto da Silveira Franco, João Cancio de Azevedo Sampaio, Antonio Egydio Padilha,
Gustavo Sherepel, Vicente de Oliveira Lacerda, João de Oliveira Lacerda, José Bella. Assinaram
o contrato como testemunhas: Octavio Bella, Ascanio Milone, Germano Petzoldt (15 de Novembro, 30/08/1895). Porém, “enfrentando dificuldades técnicas e financeiras, o serviço foi inaugurado, tardia e precariamente, em setembro de 1900. Em dezembro, a Câmara considerou o
contrato caduco e confiscou o material de iluminação. No ano seguinte, contratou a firma de A.
J. Byngton para melhorar a qualidade do serviço” (Baddini, 2002, p. 192).
Posto isto, vemos que a necessidade de modernização da cidade passava por vários
temas que faziam parte do projeto liderado pelo partido republicano na cidade de Sorocaba. Os
agentes que pertenciam a este grupo mantinham suas relações de poder através de vários
campos: político, econômico, maçônico, educacional, que foram percebidas pela produção inte-
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lectual e através de alianças familiares e sociais. Portanto, analisar a prática política e social de
tais agentes é fundamental para a compreensão da configuração da cidade de Sorocaba, bem
como a interação efetuada nos vários campos sociais.
Considerações finais
O presente trabalho tentou contemplar parte da trajetória de dois intelectuais protestantes e maçons que atuaram em sua época de acordo com as ideologias que circulavam nos
mais variados campos sociais da cidade de Sorocaba. A cidade vista como espaço de poder e
circulação de idéias, explicita como os agentes sociais dos mais variados campos agem com o
objetivo de garantirem sua hegemonia e poder. Entre as estratégias dos intelectuais, o jornal
ocupa um lugar público de transmissão e circulação de ideologias dos vários agentes sociais
sorocabanos.
Tanto Júlio Ribeiro como Zacharias de Miranda foram analisados através da categoria
de intelectuais, pois a trajetória desses dois personagens, a produção literária, suas articulações
políticas e educacionais foram abrangentes e de certa forma responderam a um momento histórico específico, que legitimava seus discursos e suas ações. Ambos utilizaram as mais variadas
estratégias para garantirem um lugar no campo de poder que mais atuaram. É certo, que o
trabalho representa uma leitura e outras leituras poderão ser feitas a partir da trajetória desses
dois personagens.
Entre as estratégias dos intelectuais, o jornal ocupa um lugar público de transmissão e
circulação de ideologias, visando consolidar a proposta modernizadora da elite sorocabana. A
ação de Júlio Ribeiro analisado a partir da categoria de intelectual que manteve relações de
poder com vários agentes sociais de Sorocaba representa uma contribuição para o estudo deste
personagem visto como polêmico pela historiografia.
Para defender sua ideologia, esses agentes sociais colocaram-se como porta-vozes do
processo de modernização e para tanto ocuparam o espaço urbano, transformando-o em campo de poder. A imprensa jornalística e seus intelectuais ofereceram suporte discursivo para
convencer outros agentes sociais da elite sorocabana sobre a necessidade de modernizar a cidade. Ficou evidente que a modernização pleiteada pela “nova” elite sorocabana foi possível
porque alguns dos seus membros ocupavam vários campos da cidade: político, religioso e educacional. Entre eles, o maçon presbiteriano Júlio Ribeiro, que atuou como intelectual, com a
finalidade de estabelecer relações de poder entre presbiterianos e maçons. Nesta perspectiva, o
trabalho mostra que a presença de Júlio Ribeiro em Sorocaba tinha um objetivo mais amplo do
que aquele apresentado pela historiografia maçônica, que sustenta a sua presença em Sorocaba por motivos meramente maçônicos, tanto quanto o dos historiadores do presbiterianismo,
que o apresentam apenas como converso.
Se, como disse o historiador L. Febvre: “Onde o homem passou, onde deixou qualquer
marca da sua vida e da sua inteligência, aí está a história” (apud Le Goff, 1984, p. 98), o trabalho procurou dar sua contribuiu à historiografia. Para a história da educação brasileira, ao debruçar na análise de uma escola de confissão presbiteriana pouco estudada por este campo.
Mas também para a historiografia do presbiterianismo brasileiro, ao analisar a inserção do presbiterianismo na cidade de Sorocaba pela hipótese das relações de poder, bem como as estratégias utilizadas para garantir um lugar no campo político, educacional e religioso de um a cidade
em processo de modernização. Além disso, o trabalho, sem dúvida, resgatou a ação política,
missionária e educacional de alguns agentes sociais ligados ao presbiterianismo, mas pouco
reconhecidos: Júlio Ribeiro e José Zacharias de Miranda e Silva. Estes foram homens que há
muito tempo ficaram a margem da historiografia protestante.
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A problematização da obrigatoriedade da escola primária tem se constituído como objeto de investigação e está presente em conjunto significativo de reflexões em História da Educação brasileira que, pelo menos, desde finais dos anos de 1980, tem se ocupado em discutir as
intervenções educacionais ocorridas no período imperial. Outrora estigmatizados como “idades
das trevas”, à espera da redenção republicana, os anos imperiais vêm sendo analisados como
momento fundamental para melhor compreensão a respeito dos projetos de nação e das políticas de instrução pública, nas quais se destacaram os argumentos da imprescindibilidade da
educação dos habitantes para a orquestração de um ideal civilizatório e para o estabelecimento
da ordem imperial.
No processo de formação do Estado e da construção de um arcabouço legal, nas preocupações educacionais e na defesa da escola primária como instituição e instrumento de ação
estatal, encontravam-se os esforços mobilizados com o anseio de se inventar o Império. Invenção que, sobretudo, pressupunha a unificação de territorialidades, o estreitamento de laços de
pertencimento, o estabelecimento de vínculos de nacionalidade e a constituição de um corpo de
cidadãos. Como se nota, sob a lógica governamental, o grande desafio daquele presente – talvez, o maior – era despertar entre os habitantes um repertório de comportamentos e sensibilidades que os fizessem comungar da certeza de que, para além das questões relacionadas aos
seus interesses pessoais, haveria a necessidade de que se enquadrassem e, simultaneamente,
se percebessem como componentes de uma coletividade social: a população brasileira.
A tentativa de efetivação desse projeto de governo mobilizou “um conjunto de monopólios por parte do Estado”, por exemplo, aqueles alusivos à “tributação, justiça, alfândega, moeda” (GONDRA e SCHUELER, 2008, pp. 11-12). Todos eles, via de regra, preocupados em incutir
e multiplicar o enquadramento e o estímulo ao sentimento de coletividade e pertencimento entre as pessoas que residiam nas territorialidades do Brasil.
Direcionar as atenções para o conjunto de monopólios mobilizados no Oitocentos significa, também, atentar para outra tecnologia de governo que conheceu um destaque cada vez
mais marcante no período. A alusão é para a regulamentação da escolarização do social que,
inicialmente, fora sugerida aos cidadãos; mas que, em seguida, configurou-se como um percurso que deveria ser obrigatório. Algo que esteve longe de se constituir como um movimento homogêneo no Brasil.
Com o propósito de colocar em exame alguns dos motivos que impulsionaram o governo a estabelecer a obrigatoriedade escolar, e dentro dos recortes conferidos por este estudo,
interessou-nos discutir suas manifestações, delineamentos, contendas e limites na Província do
Rio de Janeiro e na Corte imperial. Para tanto, dividimos o texto em três momentos.
O primeiro se detém sobre as sugestões para a escolarização do social presentes na
Constituição de 1824 e na Primeira Lei Geral de Educação no Brasil de 1827. No segundo, o
foco se concentra em alguns aspectos que estiveram presentes nas ações de governo que almejaram implementar, por meio de legislação específica, a obrigatoriedade escolar na Província
do Rio de Janeiro (1849) e na Corte imperial (1854). O terceiro momento, escrito à guisa de
considerações finais, sugere que os dispositivos de obrigatoriedade escolar, presentes na legislação e na política educacional analisados, integraram a construção de um aparato técnico e
burocrático de difusão, inspeção e controle dos serviços de instrução pública, visando conhecer
e produzir o próprio Estado e sua população.
FORMAÇÃO DO ESTADO, INVENÇÃO DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA: INICIATIVAS PARA
A ESCOLARIZAÇÃO DO SOCIAL
A invenção do Estado imperial. Sublinhar as dimensões inventivas que estiveram envolvidas no processo de consolidação da Independência implica, de início, retomar a problematiza-
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ção de uma questão que, com frequência incômoda, ainda permanece sendo difundida em muitos manuais de História. A referência é para a representação heroificante, pautada na linearidade, na cronologia e na sucessão de nomes e fatos, que foi construída da Independência do
Brasil.
O tema da Independência molda o mito da origem do Brasil. Evoca
heróis nacionais ao reverenciar a habilidade política de José Bonifácio
e exaltar o caráter varonil de D. Pedro. Rememora incessantemente o
fato histórico que causa, inaugura e irradia a nacionalidade: o Grito do
Ipiranga.
O 7 de Setembro é comemorado com parada militar, desfile escolar,
visitas ao Museu do Ipiranga, viagem e piquenique familiar, encenações teatrais, reprises de filmes [...]. De vários modos, este tema
permeia o cotidiano, sem perder sua aura mítica (SOUZA, 2000, p. 7).
Endossando a argumentação da autora, deve-se frisar que os momentos que antecederam, acompanharam e sucederam o “grito da Independência” de 7 de setembro de 1822, a rigor, foram atravessados por tensões, discórdias, manifestações reivindicatórias, projetos
concorrenciais que, juntos, explicitavam que a invenção de um Brasil independente esteve longe de se constituir como um movimento “ordeiro e tranquilo”. E nem poderia ser diferente; afinal, o que estava em jogo eram os anseios, os sonhos, as disputas por privilégios econômicos
de homens, mulheres, negros (libertos e escravos, também) que, frente às possibilidades e exigências sociais daquele presente, almejavam encontrar brechas para modificarem as circunstâncias do viver cotidiano.
Esse quadro serviu de estopim, por exemplo, para a eclosão das “propostas radicais,
republicanas e federalistas, dos movimentos revolucionários de Pernambuco, de 1817, e da
Confederação do Equador, de 1824” (GONDRA e SCHUELER, 2008, p. 27). Igualmente, tantas
discórdias e tensões contribuíram, decisivamente, para que determinadas interrogações assumissem um tom cada vez mais urgente na agenda de governo: “como fundar uma nova sociedade? De que maneira estabelecer um corpo político autônomo e com quais regras viver em
coletividade?” (SOUZA, 2000, pp. 9-10).
Para a fundação da nova sociedade e criação de regras para a coletividade, dentre as
ações de governo planejadas no decurso das primeiras décadas do século XIX, a escolarização
do social esteve presente (GONDRA, 2009, p. 53). Isto porque “disciplinados pelas iniciativas
educativas”, os “inimigos internos” (habitantes das territorialidades do Brasil), sequer apareceriam (Idem).
Tomando em consideração essa preocupação com os “inimigos internos” que, de algum
modo, poderiam ser disciplinados através da escolarização do social, não parece ter sido nada
casual a inclusão do tópico XXXII na primeira Constituição do Brasil (de 25 de março de 1824),
que afirmava ser “A Instrucção primaria, gratuita a todos os Cidadãos”. Tal registro melhor nos
revela acerca da importância adquirida pela escolarização no texto da Carta Magna, se for relacionado ao título do artigo 179, do qual fazia parte: “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio”.
Como se percebe, tanto no artigo 179 quanto no tópico XXXII, foram mencionados os
cidadãos brasileiros. Algo que não deve ser dissociado das possibilidades e constrangimentos
sociais da época. Afinal, a categoria de cidadania abrangia, segundo o Artigo 6: a) os nascidos
no Brasil, fossem ingênuos ou libertos, ainda que o pai fosse estrangeiro; b) os filhos de pais
brasileiros e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro que estabelecessem
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domicílio no país; c) todos os nascidos em Portugal e suas possessões que, residindo no Brasil
quando da independência, permaneceram em suas localidades de morada; d) os estrangeiros
naturalizados. Acerca, ainda, da determinação constitucional sobre a cidadania brasileira, importa destacar um último ponto. Trata-se daquele referente aos escravos que, “como nãocidadãos, eram expressamente excluídos das políticas de instrução oficial. Em relação aos cidadãos, o artigo 179 não distinguia entre ativos e não ativos, tendo, portanto, ambos, na condição de livres ou de libertos, em princípio, o direito à instrução primária” (GONDRA e SCHUELER,
2008, p. 33).
Em que pesem essas especificidades constantes à delimitação de cidadania do período,
nota-se na Carta de 1824 uma ênfase no estabelecimento da gratuidade da instrução primária
para todos os cidadãos. Algo, portanto, que evidencia que, dentre as estratégias governamentais que almejaram inventar um Brasil independente, esteve presente a ideia de “formar o povo” e disseminar a instrução primária entre a população.
Ânimo semelhante, no que toca ao fortalecimento da defesa da necessidade de educação dos habitantes para o processo civilizatório, pode ser indiciado em outra ação de governo
efetivada no alvorecer imperial. Passados pouco mais de três anos da implementação da Constituição de 1824, era promulgada a Primeira Lei Geral de Educação no Brasil em 15 de outubro
de 1827. Por tal instrumento, como já vem sendo largamente citado por outros estudos em História da Educação brasileira, decretava-se em seu Artigo 1º que: “Em todas as cidades, vilas e
lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias”. Ainda
sobre esta Lei, interessa destacar o que se encontrava registrado no Artigo 6º: “Os professores
ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e
proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os
princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados
à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História
do Brasil”.
Pela legislação, haveria escolas de primeiras letras em “todas as cidades, vilas e lugares
populosos”, nas quais se priorizariam o ensinamento dos saberes elementares (ler, escrever,
contar) e dos preceitos religiosos. O ensino da leitura, preferencialmente, deveria ser realizado
por meio de textos fundadores da nacionalidade, tais como a Constituição do Império e lições
de História do Brasil. Ao definir o repertório de saberes da escola primária, o Estado explicitava
suas intencionalidades: agir sobre meninos e meninas, criando e recriando as diferenças de gênero, mas também delimitando funções sociais específicas para cada sujeito. Pretendia-se, desta forma, unificar a língua, selar ainda mais os vínculos do Estado com a Igreja Católica e criar
uma História para o Brasil, sendo o texto da Constituição uma peça-chave neste projeto.
Gratuidade, generalização, frequência e recomendações para que o processo constitutivo do Império e do Brasil, por meio da conversão da História como um programa de ação, fosse
trabalhado como uma lição a ser ensinada. Essas quatro dimensões são sinalizadoras da regularidade e importância adquiridas pelas preocupações educacionais no período. Igualmente, são
indiciárias de um interesse, cada vez mais acentuado, pela construção de um projeto que almejava afastar os “perigos da multidão”, por meio da invenção de laços de pertencimento para um
aglomerado de pessoas que ocupava as territorialidades do Brasil e que deveria passar a se
enxergar como componentes de um Estado, de “uma comunidade imaginada", uma nação
(ANDERSON, 2008).
Para esse desígnio, era preciso o esforço de construir algumas formas de difusão desse
sentimento de coletividade e desses laços de pertencimento. Essa parece ser uma chave pertinente para se entender a ênfase com as quais as questões sobre a causa educacional foram
abordadas nas legislações de 1824 e 1827. Afinal, registrar legalmente a relevância da escolari-
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zação concorreria para projetar luzes para a sugestão de um caminho que deveria ser percorrido pelos cidadãos brasileiros.
No entanto, ao se falar dessa tentativa de invenção de laços de pertencimentos no período, sob a perspectiva de incutir e multiplicar sentimentos de nacionalidade e, também, afastar os “perigos da multidão”, no limite, estava em consideração a pretensão de inculcar entre os
habitantes comportamentos e sensibilidades desejáveis. Algo, portanto, que enfraquecia e embaralhava o “direito de escolha” daqueles/as que foram os alvos de tais investidas. Frente às
necessidades e exigências daquele presente, o anseio governamental articulava-se, muito mais,
a partir das sujeições que teriam que ser despertadas e disseminadas entre a população.
Tais considerações são sugestivas para se pensar alguns dos motivos que contribuíram
para que outra dimensão fosse acoplada às sublinhadas anteriormente, no que tange à regularidade e importância, cada vez maiores, assumidas pelas preocupações educacionais e de governo na segunda metade do século XIX, não somente no Brasil, mas em vários países do
Ocidente. Especificamente, a alusão é para os esforços engendrados no sentido de promover a
obrigatoriedade escolar, pensada como um mecanismo que legitimaria a escolarização do social, estratégia que vinha sendo estimulada pelas legislações de 1824 e 1827. Porém, já não se
tratava mais de um percurso que seria sugerido aos cidadãos brasileiros, mas, sobretudo, tornado obrigatório. Esse investimento governamental, no caso da Província do Rio de Janeiro,
assumiu contornos em 1849, e, na Corte imperial, foi estabelecido em 1854. Os pontos principais presentes nos textos das duas legislações serão explorados no próximo tópico.
ESFORÇOS PARA A AFIRMAÇÃO DO MODELO ESCOLAR
As pesquisas sobre a História da Província do Rio de Janeiro, especialmente sobre a
Corte imperial, têm chamado atenção para sua posição política privilegiada no século XIX, no
período de formação e consolidação do Estado, momento de constituição/invenção da própria
província como instância jurídico-administrativa e territorial, região de acentuada relevância
econômica e política no Centro-Sul (GOUVÊA, 2008; MATTOS, 1990). Em meados do século, a
ação saquarema assegurou maior autonomia política e tributária para província do Rio de Janeiro, pois o governo central perdeu o controle sobre o tesouro e arrecadação provinciais, que
passaram para o controle da Assembleia Legislativa e do Executivo. Neste período, a reestruturação administrativa da Província se manifestou em uma série de reformas no Poder Executivo,
com a criação de órgãos especializados em fiscalização, controle e arrecadação sobre os municípios. No campo educacional, destacou-se o encaminhamento de importantes reformas, como
a de Luiz Pedreira do Couto Ferraz (Lei de 14 de dezembro de 1849), não por acaso, também
autor do projeto de reforma educacional implementada na Corte, em 1854, quando exerceu o
cargo de Ministro dos Negócios do Império1.
No que se refere à instrução pública primária, a reforma provincial de 1849 estabeleceu
a divisão de escolas em duas classes, sendo as de segunda aquelas que ofertavam a instrução
primária elementar (leitura, escrita, regras elementares de aritmética, catecismo). Já as escolas
de primeira classe, além das matérias citadas, deveriam oferecer gramática, aritmética completa, álgebra e geometria elementar, leitura explicada dos evangelhos e história sagrada, elementos de geografia e história nacional, música e exercícios de canto.
Cabia ao Presidente da Província determinar as localidades em que, segundo a importância e o número de habitantes, deveriam ser criadas as escolas de primeira e segunda classes. Essa atribuição, ao acompanhar o dispositivo da Lei Geral de 15 de outubro de 1827,
reforçava as possíveis benesses advindas da interferência educativa para a organização dos
modos de governo do aglomerado populacional. Afinal, tanto em uma quanto em outra regulamentação, preconizava-se o estabelecimento de escolas nas cidades e vilas mais populosas.
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Para atender ao princípio da gratuidade da instrução primária, previsto em sede constitucional, a lei provincial prescrevia que em cada freguesia ou curato fosse aberta, ao menos,
uma escola de instrução elementar (segunda classe), desde que contasse com o número mínimo de 10 discípulos. Nas de primeira classe, escolas destinadas às cidades e vilas de maior importância e densidade populacional, o número mínimo de matrículas previsto era o de 20
alunos. Entre outras questões, a reforma disciplinou regras para a instrução primária e secundária, pública e particular; para seleção, exame, condições de trabalho e controle disciplinar do
magistério; para o regime de funcionamento das escolas; para as condições materiais das casas
de escola e materiais de ensino, incluindo normas de distribuição de livros aos meninos pobres;
para os métodos, livros e manuais escolares utilizados; para inspeção e fiscalização das escolas.
A gratuidade da instrução pública primária aparece como eixo condutor da legislação
provincial, bem como a tentativa de legitimar e difundir a escola como estratégia de governo da
população. Pode-se afirmar, também, que os contornos referentes ao princípio da obrigatoriedade escolar estavam presentes no Regulamento de 1849, como é possível inferir pela leitura
do Artigo 94, referente às responsabilidades que deveriam ser desempenhadas pelos Conselhos
de Inspeção de cada município: “A estes concelhos incubem as diversas attribuições que se lhes
marcam no corpo d’este regulamento. Elles devem procurar melhorar a sorte dos professores
dos municípios respectivos, alargar e generalisar o ensino, inculcar aos paes a necessidade de
mandarem seus filhos ás escolas”. No entanto, em momento algum do documento, foram explicitados o princípio da obrigatoriedade da escola ou os meios para a efetivação de medidas coercitivas dirigidas às famílias ou pais de crianças e jovens legalmente escolarizáveis, ou seja,
aqueles indivíduos entre 5 e 15 anos de idade, livres e não portadores de moléstias contagiosas.
No caso da Corte imperial, em 1854, durante a gestão de Couto Ferraz no Ministério, foi
delineada a reforma de instrução primária e secundária, que teve como meta a tentativa de
conciliar os princípios da gratuidade e da obrigatoriedade da escola primária. Tal conciliação, no
nível do primeiro grau, expressava o reconhecimento legal da necessidade de instruir a população livre.
Por outro lado, a despeito das discussões, dos vários projetos e de algumas medidas
para a educação de libertos, e em alguns casos dos próprios escravos, que emergiriam com
significativa força, na conjuntura dos anos 1870 e 1880, o Estado, preconizando sua generalização, relacionava a instrução primária à instrução popular. Ansiava, assim, delimitar os significados desta expressão e, consequentemente, o público que deveria ser abarcado. Neste período,
os debates se travariam em torno das redefinições do próprio público alvo destas instituições,
momento em que se discutiam a educação de livres e escravos, de imigrantes estrangeiros, de
crianças e adultos.
Nessa medida, o acesso às escolas primárias criadas pelo Ministério do Império era
franqueado à população livre e vacinada, não portadora de moléstias contagiosas – fato que
era relevante motivo de exclusão de grande parte dos habitantes livres e pobres, principalmente os imigrantes portugueses, maiores vítimas das epidemias de febre amarela que, desde
1855, assolavam os verões da Corte (CHALHOUB, 1996). Os cativos, neste caso, eram expressamente proibidos de se matricularem nestas escolas por conta das orientações constitucionais
que, como foi sublinhado anteriormente, concediam a cidadania apenas aos livres. E, em relação aos escravos, excluídos deste projeto, a legislação buscava ratificar a distinção fundamental
da sociedade imperial, que era a marca da subordinação dos escravos aos homens livres. E,
quem sabe, visava impedir possíveis brechas para docentes que, ao arrepio da lei, poderiam
admitir escravos ou seus descendentes nas escolas.
Outro dispositivo ativado pela Reforma Couto Ferraz (1854), articulado ainda ao propósito de definir o modelo escolar esperado, e seu público, estava marcado pela discriminação das
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idades determinadas para admissão dos alunos. Os meninos e meninas livres, sadios, vacinados
e, portanto, aptos para frequentarem as escolas primárias deveriam ter entre 5 e 14 anos e, no
caso do ensino secundário, entre 14 e 21. Excedendo esses limites etários, o acesso às instituições públicas não era legalmente permitido. Com esta demarcação revelava-se uma intenção
de distinguir e separar os indivíduos, demonstrando a existência e/ou o esforço de se estipular
determinadas percepções sobre as diferentes etapas da vida humana.
No que se refere, propriamente, aos níveis primário e secundário do ensino, suas diferenciações não ocorreram apenas pelas matérias ou faixa etária discente. O Regulamento de
1854 também estabeleceu a obrigatoriedade do ensino primário de 1º grau, ou 1ª classe, para
os indivíduos livres entre 7 e 14 anos, sob pena de multas de 20 a 100 réis aos pais ou responsáveis por crianças que não estivessem recebendo instrução. O ensino secundário não foi considerado obrigatório.
Nesse quadro, a relação entre ensino elementar e instrução popular, então estabelecida
pelos legisladores da instrução primária na Corte, tornava-se mais evidente a partir da análise
das disposições do citado Regulamento de 1854, no que se refere aos limites impostos na matrícula de uma parcela específica da população livre, que eram os indigentes ou pobres. Sobre
isso, determinava que os menores de 12 anos, encontrados “vagando pelas ruas” em estado de
pobreza ou “indigência”, fossem matriculados nas escolas públicas ou nas particulares subvencionadas pelo Estado – financiadas pelo tesouro público sob o argumento de que promoveriam
a instrução das crianças de famílias populares de suas localidades. E não apenas nos termos da
lei, mas também em outros documentos, localizados nos Códices de Instrução Pública preservados pelo Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, há ofícios que indicam a distribuição de material escolar e roupas. A iniciativa comprova as tentativas de identificar, em várias freguesias da
cidade, os grupos pobres com crianças em idade escolar, visando convencê-los da necessidade
de se matricularem no ensino elementar (MARTINEZ, 1997).
Como se percebe, os realces conferidos pelo Regulamento de 1854 à obrigatoriedade
escolar evidenciam os desafios que estiveram envolvidos no movimento de afirmação do modelo escolar ao longo do período imperial. A esse respeito, conquanto de modo menos sistematizado, cumpre relembrar que o Regulamento Provincial de 1849 já apresentava como critérios
para a escolarização: estar incluído na etapa da vida que ia dos 5 aos 15 anos de idade, ser
livre e não portador de moléstias contagiosas. Nessa direção, pela análise dos dois documentos,
o que se percebe é que se encontrava em curso um esforço de governo interessado em delimitar um sistema de regras e normas a partir do qual se passaria a atribuir significados, instituir
formas, exigir comportamentos para estas etapas da vida: a infância e a juventude (GONDRA,
2010). Afinal, sob a lógica governamental, projetar as atenções para a invenção de determinada modalidade escolarizada de infância e de juventude significava um duplo investimento: construir e disseminar um repertório de comportamentos e sensibilidades desejáveis para estas
etapas da vida e, simultaneamente, preparar o futuro da população fluminense (posto que, movimento indelével, as crianças e jovens daquele presente se tornariam os adultos do porvir).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber que as ideias concernentes à educação e à instrução popular, longe
de traduzirem consensos, constituíram uma série de confrontos e embates em torno de diversos planos. O impulso civilizador do Estado no sentido de implementar uma política de instrução
pública no centro experimental representado pela Corte se insere no quadro de lutas e embates
entre diferentes projetos de construção do Estado e da nacionalidade. Neste caso, somente a
partir da compreensão e do reconhecimento das possíveis divergências e convergências entre
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posições políticas e intelectuais é que se pode apreender significados, objetivos e limites destes
intentos sobre a educação.
Dessa forma, a emergência de discursos e de uma instável legislação direcionada a impor a escola primária gratuita e obrigatória, na Corte imperial, estava diretamente relacionada
às questões políticas e sociais daquele presente – houve vários projetos elaborados neste sentido, como as reformas João Alfredo (1874), Leôncio de Carvalho (1879), Rui Barbosa (1883),
Almeida de Oliveira (1884), Barão de Mamoré (1886) e, já na República, Benjamin Constant
(1890). Com o processo de emancipação, impulsionado pelo gabinete Rio Branco e, a consequente aprovação da lei de 28 de setembro de 1871 – Lei do Ventre Livre –, o problema da
instrução popular, que a partir de então incluía filhos ingênuos nascidos de ventre escravo, foi
colocado em maior evidência (MARTINEZ, 1997).
Em 1874, o Ministro do Império, Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, mais uma vez,
defendia a obrigatoriedade escolar para os indivíduos entre 7 e 14 anos de idade, bem como a abertura
de cursos noturnos para os que, maiores de 15 anos, não tivessem recebido instrução primária. O tema da
obrigatoriedade, no entanto, era controverso e debatido em vários países naquele contexto.
José Silvério B. Horta demonstrou o teor dos discursos favoráveis à obrigatoriedade, que
invocavam a necessidade de associar sua efetivação ao preceito constitucional de garantia da instrução
primária gratuita aos cidadãos do Império. Essa posição esteve marcadamente presente nas reformas
propostas para o ensino no Município Neutro nos anos de 1870 e 1880. Os argumentos contrários se
fundamentaram em outro princípio liberal, igualmente herdeiro do iluminismo pedagógico, o da liberdade
de ensino, interpretado de modo a fazer prevalecer o direito individual dos pais e famílias de escolher o
modo e as instituições mais adequadas para a educação de suas crianças. Dentre outros pontos, alegavase a incapacidade do Estado de oferecer escolas primárias para atender a toda a população em idade
escolar no Império (HORTA, 1998).
Na Província do Rio de Janeiro, um novo regulamento de instrução primária e secundária,
decretado em 16 de dezembro de 1876, ratificou a gratuidade e instituiu, ainda, a obrigatoriedade do
ensino primário. Entretanto, a obrigatoriedade legal era restrita, tendo em vista que era prescrita somente
para o caso das escolas situadas nas cidades e vilas mais populosas. Fato que demonstra, nitidamente, as
controvérsias e os limites à imposição de tal dispositivo pelo Estado, bem como a hierarquização entre os
espaços urbanos e rurais, ou seja, a relação intrínseca entre culturas escolares e urbanas no correr do
século XIX (BASTOS, 1986).

A conciliação entre gratuidade e obrigatoriedade foi juridicamente justificada nos célebres pareceres de Rui Barbosa sobre a reforma de ensino na Corte imperial de 1879 (Decreto
de 19 de abril). Para ele, os princípios eram indissociáveis, uma vez que a Constituição do Império teria solucionado o problema da gratuidade do ensino primário. Assim, para tornar esse
direito pleno e efetivo, seria preciso conjugá-lo ao dever de oferecer instrução obrigatória para
as crianças entre 7 e 13 anos de idade, por parte do Estado e dos pais de família, obrigação
extensível aos indivíduos de até 15 anos que não tivessem acesso ao ensino primário. Rui Barbosa, contudo, não afastava o princípio da liberdade de ensino e de escolha das famílias pelas
instituições públicas, particulares ou por outras formas de educação doméstica ou privada
(HORTA, 1998).
Como se percebe, a obrigatoriedade do ensino primário não conheceu um horizonte
consensual na política educacional do Império, incluindo a província do Rio de Janeiro e a Corte. Em todo o país, o acesso da população infantil à instrução primária esteve condicionado às
tensões, às hierarquias, às distinções entre os cidadãos e aos limites de difusão da escola pública estatal.
Indícios desse quadro de controvérsias podem ser perscrutados, ainda, nos levantamentos estatísticos colocados em circulação a partir do último quartel do século XIX. De acordo
com as informações do primeiro recenseamento geral realizado no Império (1872), havia uma
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população de aproximadamente 10.100.000 habitantes. Deste total, estimava-se que apenas
1.564.981 indivíduos sabiam ler e escrever. Ou seja, 84% dos brasileiros eram registrados como analfabetos, sendo a população iletrada mais significativa entre o grupo feminino. Entre os
considerados analfabetos contavam-se 4.110.814 homens e 4.225.183 mulheres. A porcentagem de homens letrados remontava a 19,8% e a de mulheres chegava a 11,5%.
Sobre este ponto em particular, convém recordar que mapeamentos desse porte, por
apresentarem perspectivas panorâmicas e estabilizadoras das diferentes práticas, usos e interações sociais, impreterivelmente, constituem-se como “formas de saber e fontes de poder”
(SENRA, 2006, p. 39; GIL, 2007, p. 123). Isto significa que a construção e divulgação dos índices alcançados foram moduladas e atravessadas por um conjunto de intencionalidades.
No caso dos recortes conferidos por este estudo, tais considerações nos possibilitam
enfocar aquilo que foi sistematizado no recenseamento de 1872 como sinalizadores de uma
ação interessada em chamar a atenção para o longo caminho que, ainda, deveria ser percorrido
de acordo com o projeto governamental tencionado. Por outras palavras, o investimento, no
fundo, recaía sobre a tentativa de converter os números “desoladores” em outra arma de convencimento e de legitimação para a imprescindibilidade de “formar a nação” através da invenção da escola pública obrigatória que possibilitaria o “derramamento” da instrução primária
entre os habitantes. Algo, portanto, que se relacionava, igualmente, aos aparatos técnicos e
burocráticos de difusão, inspeção e fiscalização dos serviços de instrução pública que foram
engendrados, ao longo do Oitocentos, com o objetivo de conhecer e produzir o Estado imperial
e sua gente.
O desenvolvimento desta análise permitiu-nos perceber que a instrução primária foi
compreendida como mecanismo estratégico de instrução popular que, por excelência, destinava-se a toda a população livre, incluindo crianças provenientes das famílias pobres. Destarte, a
escola pública idealizada pelo Estado imperial, pretendia se constituir um espaço de integração
e inclusão social para aquisição de valores morais e comportamentais determinados (como a
naturalização da ordem, o respeito às hierarquias, o estímulo ao sentimento de coletividade, a
construção de laços de pertencimento, o amor à pátria e ao soberano, o temor divino etc.). E,
ao mesmo tempo, limitando este nível à “dívida sagrada e restrita”2 do Estado, a escola também buscava excluir, ao criar e recriar hierarquias e diferenças entre os pobres e a “boa sociedade” (MATTOS, 1990).
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Introdução
Por serem mediações dos processos sociais da existência humana, o trabalho e a educação são fundamentais no processo de produção e reprodução da vida humana. Entretanto, na
sociedade capitalista, contraditória em sua essência, o trabalho apresenta-se duplamente dimensionado: de um lado, é atividade central na história do homem, tanto no que se refere aos
processos de sociabilidade, quanto à emancipação do ser humano; de outro, encontra-se, não
apenas, subsumido à produção de mercadorias, mas também, reduzido ele próprio à mercadoria, aprisionando-se ao salário, à exploração, à alienação. Por sua vez, a educação ‒ com o desenvolvimento da produção, que engendrou a divisão do trabalho segundo especializações, bem
como a apropriação privada dos meios de produção, que dividiu os homens entre senhores e
escravos, patrícios e plebeus, barões e servos, burgueses e trabalhadores livres ‒ assume caráter de classe, voltando-se para os interesses da classe dominante no poder, dos quais não se
libertará enquanto a sociedade, assim, for cindida em classes.
A educação, como bem ressalta Manacorda (2001), desde a Antiguidade, não se destina de modo igualitário a todos, é mais um privilégio das classes dominantes do que um direito
da humanidade.
No Brasil, a educação não tem sido diferente. O caráter de classe sempre esteve muito
presente. Celso Suckow da Fonseca, em História do Ensino Industrial no Brasil (FONSECA,
1961), estabelece as relações entre a aprendizagem de ofícios e os processos de educação,
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mais especificamente, entre o ensino industrial e técnico e o ensino intelectual, desde a Colônia
até fins da década de 1950, analisando os processos discriminadores da formação da sociedade
brasileira, as diferenças de classe e de etnia, o desprezo pelo trabalho manual e sua destinação
aos escravos, aos negros e aos pobres. O ensino elementar, destinado aos desfavorecidos da
fortuna, ocorre por determinação das circunstâncias históricas, limitando, assim, o acesso da
maioria da população aos melhores valores da educação baseada na antiga filosofia, bem como
o desempenho de funções de cargos públicos que, exigindo o ensino de humanidades, de caráter eminentemente intelectual, destinava-se a camada mais elevada da sociedade (FONSECA,
1961, v.1, p. 17-9).
A proposta de Celso Suckow de associar estritamente a aprendizagem de ofícios à educação, particularmente ao ensino intelectual, não é inovadora se tomarmos por base o projeto
iluminista-jacobino, entretanto ela avança para além da função civilizadora do pensamento liberal conservador: a união entre ensino industrial e ensino de humanidades deve ser destinada a
toda população.
Fonseca, que teria sido um liberal progressista mas, sobretudo, um humanista, não se
ocupa de análises críticas, econômico-sociais marxistas. Contudo, sua concepção, resultado de
análise pormenorizada da materialidade social, é a de que com a generalização do ensino industrial articulado à educação no seu sentido mais amplo, torna-se possível a concretização de
uma sociedade verdadeiramente democrática e a aproximação entre as classes sociais. Seus
ideais de democratização da educação se materializariam na escola unitária, de modo a abranger a instrução de todas as classes sociais.
Sua memória encontra-se consolidada na história da educação brasileira, através de sua
obra magna, a História do Ensino Industrial no Brasil (Fonseca, 1961), e de sua expressiva atuação no processo de implantação e desenvolvimento da mais antiga e tradicional escola da rede
federal de educação científica e tecnológica, a Escola Técnica Nacional (1942—1965)/Escola
Técnica Federal da Guanabara (1965—1967), atual Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ).
Além de seu pioneiro trabalho sobre a história do ensino industrial no Brasil, da Colônia
até os anos de 1960, sua memória está registrada em documentos textuais e iconográficos,
produzidos no exercício de suas atividades de educador na referida Escola Técnica, a exemplo
de relatórios, atas, resoluções, correspondências, etc., encontrados na Seção de Documentação
do CEFET-RJ.
1. Celso Suckow da Fonseca: breves notas sobre seu tempo
O contexto social, político e econômico da trajetória profissional de Fonseca é marcado
pela transformação e reorganização do mundo da produção, isto é, a economia brasileira passava de base agroexportadora para industrial, cujo desenvolvimento econômico vai alimentar o
ideário de engenheiros que conciliaram suas atividades no ramo da indústria com as da educação. Ideário este de que a educação deve formar trabalhadores para os setores da indústria,
dos transportes e das comunicações e, por conseguinte para o progresso da nação.
Aqui cabe um parêntese. Fonseca integra uma geração de engenheiros e educadores,
em que pese suas diferentes concepções de educação, dentre os quais se destacam Francisco
Montojos, João Lüderitz, Ítalo Bologna e Roberto Mange, que conciliaram suas atividades nas
principais ferrovias brasileiras, mais tarde unidas na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA); no Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP), no Instituto de
Organização Racional do Trabalho (IDORT), e, nas escolas técnico-profissionais.
Este, também, é o contexto de modernização-conservadora (MOORE, Jr., 2010) materializada, primeiro, no processo de industrialização promovido pelo Primeiro Governo Vargas,
passando pela ditadura do Estado Novo até a inserção do Brasil na Segunda Guerra Mundial;
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depois, no desenvolvimentismo do Governo Kubitscheck, de expansão capitalista, que veio a ser
intensificado no pós-1964 com a ditadura civil-militar. Tempos de extremo conservadorismo e
repressão às idéias socialistas e comunistas, de escassa literatura sobre o sistema capitalista e a
crítica à economia política.
Em linhas gerais, o contexto político-econômico de Fonseca insere-se no modelo nacional-desenvolvimentista, da era Vargas ao governo civil-militar, sobretudo entre 1930 e 1966,
que direcionou as escolas técnicas do país, particularmente as da rede federal a oferecer cursos
para área da indústria. “O mais vivo exemplo do êxito dessa nova política está na Escola Técnica Nacional1, situada na Guanabara. Apesar de suprimir os seus cursos de 1o ciclo, viu aumentar de 800 alunos, em 1961, para 3.200, em 1965, a sua matrícula” (DIAS, 1980, p.132).

2. Vida e Obra

Celso Suckow da Fonseca, Diretor da ETN, ao explanar o crescimento da matrícula na Escola
sob sua gestão. Fotografia publicada na Revista Ensino Industrial. Brasília: MEC/CBAI/DEI, n.
10, ano IV, jan. /1965.
Filho de família favorecida economicamente, Celso Suckow d Fonseca nasceu em 20 de
julho de 1905, na cidade do Rio de Janeiro, filho de Luís Carlos da Fonseca ─ engenheiro e Diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil nos anos de 1930, Membro da Academia Brasileira
de Letras ─ e de Gilcka de Suckow da Fonseca. Casou-se com a escritora Emi Bulhões Carvalho
da Fonseca, tendo dois filhos Luís Carlos e Celso Filho.
Em dezembro de 1921 prestou os exames parcelados “das materias do curso gymnasial
indispensável á inscrição para o exame vestibular”2 no Colégio Pedro II. Em abril de 1923, é
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aprovado no exame vestibular, em 1a época, matriculando-se no Curso de Engenharia Civil da
antiga Escola Polytechnica do Rio de Janeiro. Concluiu o Curso de Engenharia, somente, em
1929, haja visto que durante este percurso formativo, no ano de 1927, dedicou-se, exclusivamente, às disciplinas lecionadas no 3o ano do Curso de Engenharia Mecânica e Eletricidade.
Fez, também, o Curso Superior de Locomoção, no Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional, de São Paulo, tendo recebido o diploma no ano de 1939. Talvez, sua mais importante experiência acadêmica tenha sido o Curso de Administradores de Escolas Técnicas, no
State College, na Pensivalnia, EUA, no período 1947 a 1948, voltado para o cargo de Diretor
que exerceu na Escola Técnica Nacional. Mais tarde, em 1963, diplomou-se pelo Curso da Escola Superior de Guerra, destinado a diretores e professores do ensino profissional.
Três são os aspectos marcantes de seu perfil profissional: engenheiro, educador (professor e administrador) e historiador. Sendo deste último, o legado de um trabalho indelével, de
consulta obrigatória para quantos escreveram sobre o tema, depois dele.
2.1. Atuação na área da engenharia
Fonseca atuou como engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), durante
trinta e cinco anos, ocupando vários cargos, tais como, chefe do Departamento de Relações
Públicas; engenheiro chefe de Locomoção; chefe do Departamento de Ensino e Seleção Profissional. Nesse período organizou e pôs em funcionamento dez escolas profissionais, situadas nos
estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Presidiu, também, o Hospital Central dos Ferroviários,
localizado na cidade de Bauru, fundado em 1956.
Atuante, Fonseca participou do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, e da diretoria do referido Conselho, desde 1946 até sua morte em 1966. Foi membro do
Conselho Técnico do Sindicato dos Engenheiros, em 1962; Vice Presidente, por dois mandatos,
da Associação dos Engenheiros da EFCB; e, ainda, Membro Suplente do Conselho Fiscal da Eletrobrás.
2.2. Atuação na área da educação
O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), instituição pertencente à rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, se diferencia de suas co-irmãs na denominação: uma homenagem póstuma a Celso Suckow da Fonseca,
que fora nomeado, em 1943, Diretor da instituição, então designada de Escola Técnica Nacional
(ETN), pelo Presidente da República Getúlio Vargas.
Sua trajetória na ETN3 coincide com o início das atividades da própria Escola, inaugurada em 1942. No ano seguinte, nomeado pelo Presidente da República, Getúlio Vargas, para
exercer o cargo de diretor, permaneceu nesse mandato entre maio de 1943 e janeiro de 1951.
Dirigiu, por mais três vezes, a Escola Técnica: (1960-1963; 1963- 1966; e, 1966-1969, interrompido em virtude de sua morte).
Fonseca buscou unir a Escola ao mundo da produção como bem mostram os relatórios
de gestão da ETN, produzidos por ocasião de suas gestões no cargo de diretor da Escola. Em
sala de aula, foi professor da cadeira de Desenho Técnico “de aulas precisas, encantou seus
alunos com divagações culturais paralelas, abrangendo larga faixa do conhecimento humano,
preparando-os para a vida”4.
Quando assumiu a direção da ETN5, em 1943, o cenário era o de construção de um
projeto de nacionalidade, no qual o Estado Novo assumia o processo de industrialização; e a
entrada do Brasil no mundo capitalista de produção estava a exigir a formação de homens para
a indústria nacional. Quase tudo era novo, quase tudo era novidade: a legislação do ensino, a
escola, os cursos, os currículos e, também, a maior parte do corpo docente, sendo, muitos, técnicos suíços e norte-americanos selecionados, diretamente, pelo Ministério da Educação e Saúde Pública.
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Dos cursos oferecidos à época, pode-se afirmar que eram cursos-pilotos, oferecidos em
dois níveis de ensino: cursos industriais básicos, equivalentes ao atual ensino fundamental e
cursos industriais técnicos, de nível médio.
Sendo a ETN incumbida pela Lei Orgânica de preparar professores e pessoal administrativo para atuar no ensino industrial, foi criado o Ensino Pedagógico, com duração de um ano,
abrangendo dois cursos: o de Didática do Ensino Industrial e o de Administração do Ensino Industrial, ambos destinados a candidatos portadores do certificado de mestria ou de curso técnico, previstos na mesma lei. Entretanto, será apenas 10 anos mais tarde que a ETN passa a
ofertar o curso de Didática do Ensino Industrial, tendo em seu currículo as disciplinas de: Psicologia Educacional; Orientação e Seleção Profissional; História da Indústria e do Ensino Industrial;
e, ainda, Metodologia.
Em síntese, é essa Escola, a primeira da rede nacional de escolas técnicas, que Fonseca
estava dirigindo. Seu ímpeto a destacaria como uma das principais instituições de ensino profissional no país. Foi na prática que ele foi solucionando os problemas e as exigências postos pelo
novo quadro político e socioeconômico do país para formar profissionais para a indústria.
Destacamos alguns fatos históricos que evidenciam essa afirmação: em 1943, seu empenho na criação dos chamados Cursos de Aperfeiçoamento ou Cursos de Continuação, de carga horária reduzida, oferecidos em 3 ou 6 meses, destinados a jovens e adultos, sem
escolaridade.
Em 1944, o incentivo e a criação da Associação dos Estudantes Técnicos da Indústria,
que passou a responsabilizar-se pela organização de atividades artístico-culturais, exposições
técnico-científicas e práticas esportivas, bem como promover, sob a orientação de professores, o
desenvolvimento, a difusão e o aperfeiçoamento do ensino técnico industrial, dentro e fora da
Escola.
Ainda em 1944, a criação da Caixa Escolar que proporcionou a alunos carentes uniformes completos, blusas, casacos, macacões, fazendas, meias, sapatos, material escolar, passagens de bonde e trem, além de empréstimos para compra de óculos, livros técnicos, etc.
(Fonseca, 1945, p. 56).
Em 1945, nomeação de grupo de trabalho para elaborar o Regimento Interno da ETN,
que será reestruturado e aprovado, em 1951.
Iniciadas as atividades da CBAI, em 1947, na vigência do Acordo assinado entre Brasil e
EUA, Fonseca participou de atividades tanto como Diretor, quanto como cursista. O curso, oferecido aos diretores e professores, dividia-se em duas etapas: uma, revisão dos conhecimentos
gerais e técnicos e estudo da língua inglesa; segunda, aperfeiçoamento nos EUA.
Assim, Fonseca seguiu para Pensilvânia, EUA, com a finalidade de participar do Curso
de Aperfeiçoamento Administração de Escolas Técnicas, realizado no State College.
Mais tarde, no Brasil, participou de outros cursos, no período de 1958 a 1961, como
Planejamento dos Currículos e Programas; Organização e Administração de Oficinas; e Práticas
de Oficinas (Fonseca, 1961).
Em 1948, fez severas críticas à baixa remuneração dos professores, um fator que poderia afetar negativamente a qualidade da educação.
Neste contexto, podemos afirmar que as mudanças pelas quais passou a ETN/ETFG, em
geral, muito se deve a CSF.
No que diz respeito à estrutura administrativo-pedagógica, Fonseca preocupou-se com
esferas de ações quais sejam, a descentralização de suas atribuições bem como a criação de
um sistema de controle acadêmico, realizado por meio de painéis que ofereciam a visão global
de todas as atividades docentes da Escola; a consolidação do horário noturno; o planejamento
para aquisição do material de consumo usado nas aulas práticas de laboratórios e oficinas; e,
ainda, o custo do aluno por curso.
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A partir do convênio estabelecido, em regime de colaboração, com o Departamento
Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), em 1960, CSF dá início ao desenvolvimento da estratégia de profissionalização, buscando preparar jovens para ingressar no mundo do trabalho, por
meio de atividades realizadas em condições reais de produção em empresas e supervisionadas
pela escola. Esta iniciativa propiciou a criação do Sistema de Estágio, bem como da Ficha de
Acompanhamento de Estágio, usados até os dias que correm, para avaliar o conhecimento adquirido pelo aluno no setor produtivo.
A partir de 1964, participou como membro do Conselho de Administração do Programa
de Expansão do Ensino Tecnológico, em atendimento ao Decreto no 53.325, exarado no governo João Goulart, o que propiciou sua atuação como coordenador e responsável pela implantação do Curso de Engenharia de Operação na então ETFG, vislumbrando na Escola um locus da
Universidade Técnica. Os cursos eram realizados em convênio com a Escola de Engenharia da
UFRJ, para efeito de colaboração do corpo docente e expedição de diplomas, com a assessoria
técnica da Fundação Ford que, à época, destinava parte das doações para o ensino técnico no
Brasil.
2.3. Sua História do Ensino Industrial
Foi durante esses anos que Celso Sukow da Fonseca produziu a obra pioneira sobre a
relação trabalho e educação, a História do Ensino Industrial no Brasil, abrindo campo para a
produção historiográfica, ainda restrita nos dias que correm, sobre o ensino profissional no país.
Em dois volumes densos, preocupado em estabelecer relações entre a aprendizagem de
ofícios e os processos de educação, mais especificamente, entre o ensino industrial e técnico e
o ensino intelectual, Celso Suckow analisa os processos discriminadores da formação da sociedade brasileira, as diferenças de classe e de etnia, o desprezo pelo trabalho manual e sua destinação aos escravos, aos negros e aos pobres. Reitera a crítica às restrições de acesso aos
melhores valores da educação e a antiga filosofia que mantém “a mesma mentalidade, o mesmo pensamento de destinar aquele ramo de ensino aos humildes, aos pobres, aos desvalidos”
(1961, v.1)
2.4. Homenagens
Em 1962, o Conselho de Representantes da Escola Técnica Nacional, por meio da Resolução no 51 de 13/11/1962, consignou voto de louvor a Celso Suckow da Fonseca, pela publicação do livro História do Ensino Industrial no Brasil, que se transformou em clássico da
historiografia da educação brasileira no campo da formação profissional.
Entre 1960 e 1966, foram conferidos dois títulos honoríficos: o Diploma de Serviços Relevantes prestados ao País, como Conselheiro Federal de Engenharia e Arquitetura, e o Diploma
de Amigos do Livro, conferido pela Associação Brasileira do Livro, em 1964; e quatro condecorações: a Medalha do Mérito de Engenharia e Arquitetura; a Medalha Marechal Hermes, conferida pelo Exército Brasileiro; e a Medalha Anchieta, pela Secretaria Geral de Educação e Cultura
da antiga Prefeitura do Distrito Federal e Crachat da Escola Superior de Guerra (Homenagem,
1967; Biografia, 1966).
Em 17 de fevereiro de 1967 o Decreto-Lei no 181 dá nova denominação à Escola Técnica Federal da Guanabara, que passa a denominar-se Escola Técnica Federal “Celso Suckow da
Fonseca”. Mais tarde, seu busto, em bronze, foi instalado no saguão principal da Escola.
Em 11 de novembro de 1993, foi admitido no Grau de Oficial, post mortem, da Ordem
Nacional do Mérito educativo, em reconhecimento à simpatia e sensibilidade demonstradas aos
temas de extremo valor para a Educação6.
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Considerações finais
À guisa de conclusão, optamos por destacar dos últimos escritos de Celso Suckow da
Fonseca um trecho de carta pessoal a seus filhos:
Considero-me um homem realizado, pois tudo que normalmente se deve fazer, eu fiz.
Estudei, formei-me, casei, prosperei, ocupei todos os postos da carreira que abracei,
fundei dez escolas profissionais ao longo das linhas da Central e por quatro vezes fui
nomeado Diretor da ETN, uma das quais pelo Presidente da República e três por honrosas eleições sucessivas; escrevi um livro que por muitos anos será a fonte de ensinamentos para quem quiser aprofundar-se no assunto (...)7
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A Escola Técnica Nacional, hoje CEFET/RJ, iniciou suas atividades, em 1942, com 143 matrículas nos cursos técnicos (DIAS, 1980, p.132).
2
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A ETN foi construída no lugar na Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Para maiores detalhes ver Dias (1980) e CEFET/RJ (2007).
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Ramalho Ortigão, engenheiro e professor da Escola Técnica, em discurso na reunião do Conselho de Representantes, realizada em 13 de março de 1967 (Dias, 1980).
5
No ano de 1965, passa a designar-se Escola Técnica Federal da Guanabara (ETFG). Dois anos
mais tarde, passa a Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca (ETFCSF); e, em
30/06/1978, é transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro pela
Lei no 6.545.
6
Aviso/MEC/GM/no 1.458/93 – Circular de 22 de outubro de 1993, Murilo de Avelar Hingel Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
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Celso Suckow da Fonseca. Documento intimo, 21-10-1966. In: Homenagem da Escola a seu
patrono. Rio de Janeiro: [ETN], 1967, p. 2.
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Introdução
Pretendemos, com esta comunicação, demonstrar que os institutos industriais e comerciais de
Lisboa e Porto tiveram um percurso gradual que os fez passar de escolas de ensino elementar e
médio, sobretudo direccionadas para alunos operários e artífices, para escolas de ensino médio
e superior, destinadas a alunos com maior preparação científica. Este percurso foi pautado por
uma tendência para a especialização e a autonomização das suas diferentes funções educativas.
Para lançar mão do projecto de doutoramento que realizo neste âmbito, tenho dado prioridade
à documentação disponível no Museu Parada Leitão, pertencente ao Instituto Superior de Engenharia do Porto. Entre estes destaco os relatórios anuais enviados à tutela (1855-1901), as
actas dos conselhos escolares (1854-1919) ou as séries de correspondência (1854-1919), para
além de muitos outros. Fora deste arquivo histórico destaco, a legislação e os debates parlamentares e alguma documentação constante na Biblioteca e Arquivo Histórico do Ministério das
Obras Públicas, rica em fontes que permitem conhecer a situação das escolas de Lisboa, mas
também a do Porto.
O ensino médio industrial e comercial em Lisboa, após alguma indefinição deu origem ao Instituto Industrial e ao Instituto Comercial da capital. Este passo ocorreu com a reforma de 1 de
Dezembro de 1918 de Azevedo Neves. Nesta reforma foi a vez do Instituto Industrial e Comercial do Porto se extinguir, dando origem a uma escola Superior de Comércio que acabou por
não vingar com a chegada do Estado Novo e duas escolas médias que vieram a ser, a partir de
1932, definitivamente o Instituto Industrial do Porto e o Instituto Comercial da mesma cidade.
O ensino industrial superior não teve continuidade, o que, para além da justeza ou não das críticas apontadas por Alfredo Bensaúde ou do preâmbulo da reforma de 1918, se poderá justificar com a criação oficial da Faculdade Técnica em 31 de Agosto de 1915.
Da fundação às novas concepções de função educativa
A “reforma do ensino industrial” de 30 de Dezembro de 1852 de Fontes Pereira de Melo significou, em conjunto com aparecimento do ensino agrícola, a primeira etapa da criação do ensino
técnico público e gratuito.
O ensino não era destinado às classes privilegiadas que frequentavam, por exemplo, as Politécnicas, sendo por isso designado pelos seus fundadores Vitorino Damásio e Parada Leitão como
“instrução popular”. O ensino público de operários e os cursos de oficiais e mestres industriais
era reclamado já antes do Vintismo, mas revelou-se impossível estabelecê-lo durante a fase
mais instável da lenta instituição do Liberalismo em Portugal.
Foi, deste modo estabelecida a criação do Instituto Industrial de Lisboa e da Escola Industrial
do Porto. Estas escolas eram entendidas como um passo no sentido de formar profissionais especializados que se destinassem a formar quadros de vária índole para a indústria mecanizada,
as obras públicas e os transportes em Portugal. O engenheiro liberal acreditava que os dois estabelecimentos do ensino técnico teriam um “effeito directo e poderoso no desenvolvimento da
riqueza pública”, criando, em conjunto com os desenvolvimentos técnicos de finais do século
XVIII e primeira metade do Século XIX, condições para uma industrialização em Portugal. Esta
medida era encarada como um modo de promover o aperfeiçoamento e a baixa de preço da
produção de bens transformados e desenvolvimento tecnológico.
O ensino ministrado dividia-se entre o grau elementar, o secundário e o complementar, embora
para a Escola Industrial do Porto estivesse somente prevista, no nível de ensino mais elevado, a
7.ª cadeira (Química Aplicada às Artes) que, em conjunto com a conclusão de cadeiras dos restantes graus, conferia o diploma de mestre químico. Os cursos da escola do Porto destinaramse a habilitar para os títulos profissionais de Operário, Oficial mecânico, Oficial químico, Oficial
forjador, Oficial fundidor, Oficial serralheiro ajustador, Oficial torneiro modelador, Mestre mecânico e Mestre químico.
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Este decreto não previa a existência de laboratórios e gabinetes, mas somente o estabelecimento de oficinas no Instituto Industrial de Lisboa. No entanto, o regulamento de 1 de Dezembro de 1853e muita outra documentação referem a existência de um laboratório químico, o que
provavelmente corresponderia à oficina de manipulações químicas mandada criar pelo decreto
de 1852. Esta unidade funcionou efectivamente desde o primeiro ano lectivo, primeiro em casa
alugada, depois em regime de partilha com a Escola Politécnica do Porto.1
O que não entrou em funcionamento efectivamente foram as restantes oficinas, cuja constituição não estava prevista na reforma. A solução proposta de contratar fábricas para a aprendizagem revelou-se impraticável, quer pela falta de mestres competentes nas oficinas e fábricas
contratadas como pela insuficiência da verba destinada pela tutela ao pagamento desses contratos.2
Como resultado, das insuficiências da reforma e de orçamento para a fundação da Escola não
terá havido qualquer aluno diplomado nos anos em que o regime lectivo de 1852 vigorou, ou
seja, entre 1854 e 1867.3 Não se deduza, ainda assim, que o ensino técnico não colhesse benefícios para quem o frequentasse, uma vez que a lógica que imperava era a da frequência pura e
simples em disciplinas, não a perspectiva actual, de conclusão de cursos. Os alunos frequentavam uma ou duas cadeiras porque eram trabalhadores numa época em que os horários de trabalho coincidiam com a luz do dia. Durante a vigência desta primeira organização curricular a
média de frequência de disciplinas anual foi de 1,64 disciplinas.
Entre 1854/1855 e 1901/1902, período em que existem dados sobre as profissões dos alunos,
nos relatórios dos movimentos escolares enviados à tutela, para quase todos os anos lectivos,
as escolas do Porto atraíram sobretudo, para além de alunos que não especificavam profissão,
trabalhadores relacionados, de algum modo, com a construção civil, como se poderá ver no
gráfico seguinte:4

Outros grupos maioritariamente representados foram os de artífices, ou operários especializados da indústria como: ourives, “fabricantes” ou serralheiros, e ainda, profissões ligadas ao comércio e à vida militar. Apesar das categorias profissionais elencadas, nem sempre permitirem
uma compreensão nítida de quem frequentava de facto a Escola do Porto, tratava-se essencialmente de profissionalizar as classes trabalhadoras e os militares que procuravam adquirir formação. A prova disto pode encontrar-se no número de alunos estudantes ou daqueles que não
designaram qualquer profissão. O facto da grande maioria dos alunos serem trabalhadores explica o motivo pelo qual as aulas eram leccionadas em período nocturno o que continuou a suceder sobretudo até à reforma de 1898-1905, quando o ensino superior industrial e comercial é
introduzido em Lisboa e Porto os horários passam a ser diurnos.5
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A reforma de 20 de Dezembro de 1864, em vigor entre 1867/1868 e 1886/1887, procurou alcançar mais paridade orgânica entre as duas escolas, e maior oferta, passando a escola do Porto a denominar-se também Instituto Industrial e a ministrar os mesmos cursos que a
congénere.6
Com estas alterações o número de disciplinas passou de 5 para 19. O agora designado Instituto
Industrial do Porto passou a ministrar 9 cursos. Desta feita, ocorreu a efectivação dos estabelecimentos práticos existentes, bem como a criação de outros.
Os novos currículos ultrapassaram a tendência fabril e oficinal, pelo que, para além de Operários, os dois Institutos Industriais passam a formar: Directores de fábricas e oficinas industriais,
mestres e contramestres, Condutores de obras públicas, Condutores de minas e mestres mineiros, Condutores de máquinas e de fogueiros, Telegrafistas, Mestres-de-obras, Mestres químicos
e tintureiros e Faroleiros. A reforma introduziu novas disciplinas aplicadas, como Aplicações à
construção de máquinas, especialmente às de vapor, Geometria descritiva aplicada à indústria,
Desenho de modelo de máquinas ou Desenho arquitectónico. É também novidade neste enquadramento a existência de disciplinas de línguas, com o francês e o inglês.7 Desde que foram
registados os cursos pretendidos pelos alunos no acto da inscrição, não indícios documentais de
terem chegado a ser frequentados os cursos de faroleiros.8
A Portaria de 15 de Maio de 1867 institui, pela primeira vez um programa para a leccionação
das disciplinas, o que passará a suceder a cada nova reforma. O acervo do I.S.E.P. mantêm
documentação impressa onde constam para as várias reformas os programas adoptados em
cada disciplina.9
Os alunos continuaram a não frequentar a escola numa lógica de curso, frequentado quase
sempre apenas uma ou duas disciplinas. A média de matrícula para este período foi de 2,11
disciplinas anuais.
Para permitir que mais alunos dispostos a realizar exames pudessem ingressar no instituto, o
Regulamento de 18 de Setembro de 1872 acabou com o regime “livre” de matrículas, o que,
segundo o legislador e os docentes, permitiria aliviar as restrições de ingresso que se mantinham, dada exiguidade das salas de aulas vivida pelas duas escolas, em particular, no Instituto
do Porto. Continuaram, até ao final do período estudado, a manter-se as duas categorias de
matrícula, a saber de “ordinários” e de “voluntários”.
A criação da rede de ensino industrial em 3 de Janeiro de 1884, a transição tecnológica e a crise da última década do século XIX, agravaram a indecisão sobre o rumo a tomar no ensino técnico médio e superior de indústria e comércio e introduziram alguma instabilidade na procura
de soluções curriculares e respostas formativas adequadas ao crescimento económico português.
Três anos lectivos após a entrada em vigor da reforma de 30 de Dezembro de 1886 é, em 8 de
Outubro de 1891, aprovado um novo currículo. No ano lectivo anterior à aprovação deste
(1890/1891), foram criados os cursos comerciais de Verificador de alfândegas e o de Cônsul
que, ao contrário do Superior comercial, não sobreviveram à reforma implementada no ano
lectivo seguinte.10
Um aspecto consensual que perdurou, para lá da efémera reforma de 30 de Dezembro de
1886, foi a introdução do ensino Comercial nas duas escolas de Lisboa e Porto, já ensaiada em
Lisboa desde a restruturação de 30 de Dezembro de 1869.11 No ano lectivo de 1887/1888 começaram a ser leccionados os cursos elementares de Operário químico, Operário mecânico,
Operário construtor e o Comercial. Os cursos secundários foram os seguintes: Mestres de artes
químicas, Mestre de artes mecânicas, Mestre-de-obras, Comércio, Condutores de obras públicas, Condutores de minas, Directores de fábricas - mecânicos, Directores de fábricas – químicos, Construtores de máquinas e instrumentos de precisão, Correios e telégrafos e o de
Desenhadores.
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Para além da língua alemã ter entrando em funcionamento, surgem disciplinas especializadas
como Tecnologia química (cerâmica, tinturaria, estamparia e outras aplicações da química), ou
Zoologia e botânica elementar; higiene das indústrias e das construções. No ensino comercial
surgem disciplinas como Economia política, princípios de direito administrativo e legislação industrial/Contabilidade geral e operações comerciais. Surgem disciplinas aplicadas como Electrotecnia, telegrafia e outras aplicações da electricidade, foram instituídas, assim como várias
outras relacionadas com a construção civil, como por exemplo Edifícios e hidráulica urbana ou
ainda novos saberes relacionados com o ensino comercial que esta reforma inaugura no instituto do Porto.
Com a reforma de 1886, os institutos continuavam a ter como finalidade ensinar noções gerais
úteis aos operários, assim como operações simples de comércio. Pretendia-se também formar
técnicos especializados em certas indústrias, no comércio mercantil ou nos serviços do Estado.
Este objectivo foi atingido no sentido de se criar maior especialização com os novos cursos comerciais já referidos. Para tentar melhorar o baixo aproveitamento escolar e rentabilizar o investimento público exigia-se aos alunos “ordinários” maior nível de conhecimentos no acto de
candidatura, criando-se também os cursos preparatórios que, após extinção em 1891, voltaram
a ser instituídos no Decreto de 25 de Outubro de 1893.12
Apesar de interrompida na sua marcha inaugural a reforma de 30 de Dezembro de 1886, marca
o início de um novo destino para as duas escolas. A criação das escolas industriais passa a ter
primazia no ensino industrial elementar, reservando gradualmente para os dois institutos um
estágio mais elevado de formação.
O diploma de 1891, apesar de ser publicado em 8 de Outubro é implementado logo no ano lectivo cujo início estava iminente. Esta integração curricular, que vigorou entre 1891/1892 e
1905/1906, assinalou o início do fim do ensino elementar nos Institutos Industriais e Comerciais
com o fim dos cursos para operários e apenas um curso elementar de comércio.
Em 1893 foi criado um curso de Tecnologia geral que não é considerado elementar. Uma vez
extintos estes cursos que preparavam alunos para os níveis de ensino seguintes, tornou-se necessário criar provas de acesso aos institutos, para os candidatos que não possuíssem os cursos
complementares primários ou das escolas industriais.
Perante a crise da dívida nacional, não admira que um dos objectivos desta reforma tenha sido
a diminuição de despesas das duas escolas. Neste sentido, redefine-se a escola do Porto como
estando vocacionada mais para as “artes industriais”, e menos para as “ciências industriais”.
Uma das ideias em causa era nortear a produção nacional para a cerâmica, a pintura e a escultura decorativa. Pretendia-se, deste modo adequar o ensino à realidade produtiva do país onde
estas actividades viviam algum incremento.
Foram dois os cursos de Artes Industriais introduzidos em 1891: Pintura e Escultura decorativa.
O curso de Química industrial será outra marca que terá continuidade nas reformas que se lhe
seguiram. Os cursos comerciais foram os seguintes: Negociantes de pequeno trato (curso elementar), Escrituração e contabilidade para guarda-livros, Negociantes de grosso trato e Contabilidade financeira para empregados superiores de contabilidade.
Esta última reforma foi logo introduzida no início do ano lectivo de 1891/92 e trouxe contestação porque alterou de forma súbita e radical a natureza dos planos curriculares no arranque de
uma reforma que foi abandonada. No final esse objectivo mal foi conseguido, pois estavam
previstas ainda 34 disciplinas. Foram introduzidas disciplinas como a Condução de máquinas,
especialmente de vapor, Geografia e história económica e comercial de Portugal e suas colónias, e retiradas as disciplinas relativas à construção civil e à Geometria, Topografia e levantamento de plantas. O número de disciplinas em que os alunos se matricularam não aumentou
muito, cifrando-se neste período na ordem dos 3,80 por aluno.
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Com a reforma de 25 de Outubro de 1893, o número de disciplinas volta aos valores da reforma
de 1864, embora agora divididas pelas duas secções existentes. Foi esta a reforma que resistiu
mais tempo às hesitações da tutela, tendo permanecido em vigor mais do que os 4 e 2 anos
que as de 1886 e 1891, respectivamente. A reforma de 1893 vigorou durante doze anos, o que
pôs termo a uma fase de indecisão e instabilidade curricular.
Um aspecto relevante e bem perceptível na escola do Porto é para além da diminuição do número de alunos, o início da preferência de alunos pelo ensino comercial que se manterá até
1913/1914.13
Em 30 de Junho de 1898 o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa foi reorganizado, instituindo-se um curso superior de Engenharia industrial, que se compunha com todas as cadeiras da
respectiva secção, e um Superior de comércio com idêntica estrutura.14 A reforma de 1898 teve
concretização no decreto de 9 de Julho de 1903 que aprova o regulamento do Instituto de Lisboa e no diploma de 3 de Novembro de 1905 que ratifica a organização do Instituto Industrial e
Comercial do Porto com base no regulamento de 1903.15
Para além do fim dos horários lectivos para trabalhadores, estas reformas anunciam o pagamento de uma propina de 200 réis por cadeira pela inscrição em todos os níveis que assinala o
fim do ensino gratuito, outra bandeira da fundação das duas escolas em estudo. No ano lectivo
de 1914/1915 o número de matrículas ascendeu já às 5,96 disciplinas por aluno, o que reflecte
não somente o aumento do número de saberes ministrados na escola, como a tendência para
pretender obter aprovação em todas as disciplinas de um currículo anual.
Volta a ser implementado o curso Preparatório para o ingresso nos Institutos, seguindo-se em
caso de aprovação, a opção por um dos seguintes cursos intermédios: Electrotecnia, Máquinas,
Construções civis e obras públicas, Minas, Telégrafos, Artes decorativas e Comércio, para além
do curso de Artes Químicas que se mantêm. Destaca-se a criação de disciplinas mais completa
sobre electricidade, como por exemplo Medidas eléctricas, geradores e transformadores ou Telegrafia e telefonia.
O enquadramento de 1898-1905 previa a existência de 42 disciplinas. Surgem novidades nas
disciplinas da secção comercial que aumentam consideravelmente. Entre estas podem destacarse: Mercadorias, Direito fiscal ou, para as duas secções, Economia política; princípios de direito
civil e administrativo; legislação industrial. Ao mesmo tempo o ensino industrial vai-se tornando
mais especializado e adequado ao estado da tecnologia, como por exemplo nas disciplinas que
versavam a electrotécnica: Electrotecnia (medidas eléctricas, geradores e transformadores) ou
mesmo Electrotecnia (telegrafia e telefonia). Para além de um curso de preparação para os Institutos, eram ministrados 8 cursos de ensino médio ou secundário (Artes químicas, Electrotecnia, Máquinas, Construções civis e obras públicas, Minas, Telégrafos, Artes decorativas e de
Comércio) e dois cursos superiores; o de indústria e do comércio.
São vários os aspectos determinantes que permitem pensar numa gradual passagem de um
público-alvo composto por artífices ou operários para estudantes não trabalhadores. Entre
1854/55 e 1883/84 o número de alunos considerados “artistas” acompanhou o aumento da população escolar, mas no final deste período a percentagem destes alunos começou a decrescer
visivelmente. Se no ano lectivo de 1865/66 a percentagem de alunos “artistas” chega a atingir
os 81%, no último ano de 1883/84, em que os serviços recolheram esta informação, se cifrava
já nos 44%. É de esperar que tenha vindo sempre a decrescer até 1918/1919, até porque passaram a ser exigidos na admissão aos institutos, graus académicos superiores. Da mesma forma, no ano lectivo de 1867/68 existiam 32 alunos que se diziam estudantes, ao passo que em
1884/85, eram já 100. Cria-se assim uma dinâmica entre a função da escola e o seu públicoalvo que interagem na criação de novas realidades formativas.
Um dos sinais que confirma a gradual passagem de um corpo de alunos trabalhadores para
alunos estudantes é a averiguação, a que se procedeu, da média de matrículas em disciplinas.
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Se até à implementação efectiva da segunda reforma de 1864 a média mais alta de matrículas
não foi além de 1,84 disciplinas por aluno (ano lectivo de 1863/64), em 1914/1915 a mesma
cifrava-se já nas 5,96 matrículas por aluno. O que se afigura claro, especialmente se procurarmos entender quais as razões que atraiam os alunos à escola, é que inicialmente os alunos se
matriculavam em uma ou duas das disciplinas leccionadas para complementar os conhecimentos que pretendiam usar directamente na sua actividade profissional, sem pensarem numa lógica de obtenção de um diploma académico.
São os próprios directores quem, desde os primeiros anos de abertura da escola, explicam as
grandes oscilações de assiduidade e o abandono de matrículas durante o decurso dos anos lectivos com as elevadas horas de trabalho, com a sazonalidade do emprego, ou até com a distância que os alunos trabalhadores ficavam de casa. As alterações em causa, quando estudadas
durante todo este período, e se confrontadas com índices como o de abandono de matrículas,
bem como com os ajustamentos que foram sendo feitos para incrementar a conclusão de cursos, permitirão compreender de que modo foi evoluindo o ensino em termos de oferta e público-alvo.
Entre a refundação dos níveis intermédios e superiores do ensino industrial e comercial em Lisboa e a reforma de Azevedo Neves, o Instituto do Porto foi mantido sem actualizações ou alterações orgânicas ou curriculares. Nem mesmo a grave situação das instalações pode ter
qualquer resposta cabal das tutelas ministeriais. A apatia que agudizou a desactualização do
ensino no Porto tornou mais nítidos os defeitos que o regime de 1898-1905 pudesse conter,
uma vez que se esteve 7 anos sem nada decidir, a despeito de terem sido avançadas em 1916
de um modo um tanto vago e sem evidência de rumo, algumas alterações orgânicas ao ensino
intermédio e superior técnico no Porto.16
Resultados educativos e soluções implementadas
Com a República, vem ao de cima uma concepção crítica sobre a função educativa dos dois
Institutos, sobretudo no nível superior industrial e comercial. Na mencionada reforma do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, de 23 de Maio de 1911, Brito Camacho considerava que o
ensino técnico superior era uma “sofismação grosseira”, onde “muito se ensinava e muito pouco se aprendia”. O legislador criticava a ausência de cursos superiores específicos, dando o
exemplo da Química e da Electrotecnia que não existiam nos Institutos Industriais e Comerciais
(cujos cursos eram compostos por todas as cadeiras da secção respectiva) nem tão pouco nas
Politécnicas. Alfredo Bensaúde, nas suas Notas históricas do Instituto Superior Técnico considerava que o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa não satisfazia completamente as necessidades, o que explicava o facto de se sucederem reformas que, passados poucos anos eram
substituídas por outras. Esta situação levava a uma certa descredibilização do seu ensino e dos
“préstimos” que pudesse ter.17 Esta análise que têm a pertinência de ser dirigida a uma escola
congénere, esquecia as realidades anteriores a 1886, onde a estabilidade de enquadramentos
curriculares, sobretudo no que à escola do Porto diz respeito, é indesmentível. O dirigente fundador do Instituto Superior Técnico considerava:
Os fracos resultados destas reformas provêm principalmente de que elas têm consistido em aumentar o número de disciplinas professadas no Instituto, deixando intactos os seus defeitos tradicionais.18
Mas que “fracos resultados” existiriam no Instituto do Porto? Para responder a esta questão
basta recorrer a um gráfico que estabelece a relação entre o número de matrículas susceptíveis
de permitir a realização de exames e os que foram efectivamente realizados no período abaixo:19
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Conclui-se deste gráfico que, das matrículas que permitiam realizar exames, apenas uma pequena parte daria lugar à realização efectiva de exames, havendo no Porto, durante todo o período um rácio de abandono de disciplinas muito considerável. Para além dos exemplos
apresentados por Bensaúde, relativos aos últimos anos lectivos do Instituto de Lisboa, as estatísticas apresentadas nos relatórios dos movimentos escolares do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa entre 1854 e 1900, confirmam uma situação aproximada:20

No entanto, em ambos os estabelecimentos de ensino técnico a percentagem de aprovação em
exames é altíssima. Por exemplo, entre 1854 e 1900 a percentagem média de aprovações em
exame é de 79 % para o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, e de 94% para o do Porto.21 Se por um lado o abandono é altíssimo, por outro, grande parte dos alunos que se propõem a exame obtém aprovação. Poder-se-á dizer que estes números revelam o desajuste
entre o ensino primário e o técnico e as necessidades e exigências dos Institutos Industriais e
Comerciais?
Deve notar-se que os alunos provinham do primário e do ensino técnico para ingressarem em
escolas cujos docentes eram, na sua grande maioria, docentes liceais ou mesmo de estabelecimentos de ensino superior, designadamente as Politécnicas de Lisboa e Porto ou as Faculdades
de Ciências ou a Técnica, a partir da Primeira República. É também certo que Bensaúde na
mesma obra alude a essa “fraca preparação” de muitos dos alunos que ingressavam no Instituto de Lisboa e que procediam da Escola Preparatória Rodrigues Sampaio e, no final do período
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estudado, dos Liceus de Lisboa. Sem dúvida que para o director era a impreparação dos alunos
que explicava esses resultados negativos, que agora vemos que eram comuns aos dois estabelecimentos de ensino de Lisboa e Porto:
Os alunos, sem preparação suficiente para aproveitarem o ensino, acumulam-se,
anos após anos, nas mesmas cadeiras e, desmoralizados pelos sucessivos fracassos, vão constituindo o elemento pernicioso que alimenta a indisciplina.22
António José Arroio, na sua qualidade de antigo director, escreveu em 1911 que muitos alunos
provinham da Escola Rodrigues Sampaio sem estarem preparados. Esta situação explicava-se,
segundo este antigo docente, com o facto dos três anos de ensino que compunham o currículo
da escola serem insuficientes para os alunos que ingressavam no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Tal consideração era corroborada por Bensaúde.23
Saber se a resposta para o enorme abandono escolar e o alto rácio de aproveitamento em
exames teve esta ou outras causas não se afigura tarefa fácil, mas a questão que deve ser colocada prioritariamente deve ser qual a função educativa que o ensino superior técnico comercial e industrial deveriam assumir e qual a organização que mais a favorecia.
Os docentes mencionados defendiam que foi uma certa obsolescência das últimas reformas que
fez divergir os objectivos de formação técnica com a situação vivida. Bensaúde acreditava que
era o fechamento para com os modelos experimentados em outras escolas europeias que explicava este estado de coisas, e que esta realidade divergia em muito, daquela que havia sido
apanágio dos fundadores das duas escolas de Lisboa e Porto. Apontar o dedo aos alunos não
traria benefícios, sendo necessário procurar melhorar a organização das escolas. O director
acreditava que essa estratégia havia transformado uma escola “decadente e desacreditada”
numa escola reconhecida internacionalmente, nas palavras do seu director.24
Vingou, com as reformas de 1911 a 1918, a ideia de que os diversos níveis de ensino deveriam
ser separados e os ramos industriais e comerciais criar escolas autónomas. Começa assim em
Lisboa o movimento confuso e febril de reformas, alterações e refundações de escolas tendente
a organizá-las. O ritmo era afectado pela crise e as convulsões políticas e económicas das duas
primeiras metades do século XX em Portugal e na Europa. O número de diplomas que tinham
como objecto instalar e organizar a escolas saídas do antigo Instituto Industrial e Comercial de
Lisboa é de facto impressionante, e seria fastidioso enumerar aqui as etapas a que se chegou,
mesmo que só tendo em vista estudar as concepções de função educativa que neles se advogavam.
Foi assim que a reforma apresentada de 1 de Dezembro de 1918 reforçou a tendência geral
aqui esboçada para separar e reorganizar todos os segmentos do ensino técnico a partir de
modelos já experimentados em escolas estrangeiras. O espírito da reforma em separar o ensino
industrial do comercial no Porto foi, até 1932, impossível de realizar de um modo eficaz por falta de instalações para as escolas. Para além da reorganização do Superior Técnico e do Superior de Comércio de Lisboa, foi criado o Instituto Superior de Comércio do Porto, única escola
superior originária da divisão do Instituto Industrial e Comercial daquela cidade que o diploma
estabeleceu.
Pode concluir-se que, apesar do abandono ser uma realidade manifesta que se manteve nas
duas escolas desde do momento da sua fundação ao da sua extinção, as duas escolas foram
alterando os seus currículos ao ritmo daquilo que se foi sendo pensado como necessidade de
formação técnica do país. No início houve a primazia da formação de operários e técnicos intermédios. No final do século XIX, a necessidade de técnicos de topo foi aumentando com alguns projectos sempre adiados de industrialização a entrarem numa fase mais madura.
Num projecto de reforma do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa de 1892, Bensaúde defendeu como se estava longe de alcançar os objectivos para aquele tipo de formação mais
avançada e que o caminho trilhado “deixava muito a desejar”.25
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Estas concepções citadas, quer nos planos de Bensaúde ou na reforma de Brito Camacho ou
Azevedo neves, que lentamente vão sendo implementadas após a República, levam-nos ao
ponto de partida da fundação do ensino técnico, uma crença por vezes excessiva no potencial
da educação e formação técnica para incrementar o desenvolvimento económico. Pode apreciar-se, mais uma vez, a agudeza da constatação de António Nóvoa, segundo a qual, as grandes
demandas da educação são recorrentes, assim como se colocam sempre com grande aparato
de inovação e convicção as propostas de soluções quantas vezes repisadas com a mesma lógica, mas com palavras diversas pelos discursos políticos e, acrescente-se, pedagógicos.26
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Esse trabalho é parte de nossos investimentos em pesquisas realizadas para o doutorado em andamento na Universidade Federal de Minas Gerais. Investigamos a Companhia de
Aprendizes Marinheiros de Sergipe e o Instituto Profissional João Alfredo (IPJA1), localizado na
cidade do Rio de Janeiro. Ao apresentar essas instituições de assistência pela profissionalização
a nossa intenção é destacar que a assistência estatal, assim constituída – ações civis e militares
– com vistas à proteção, instrução e profissionalização da criança pobre, manteve-se bastante
heterogenia, tanto as ações de ordem do governo central quanto as promovidas pelos governos
locais.
Sendo assim, temos como objetivo apreender, por meio do exame dos discursos oficiais, qual a dimensão assistencialista dessas duas instituições públicas. Importa ainda inquirir o
modo como a assistência à criança e ao jovem pobre imbrica-se com a educação e a instrução
profissional.
Para tal pesquisa mobilizamos um corpus documental – relatórios ministeriais e de prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal, e documentos das instituições estudadas – que contemplou a segunda metade do período imperial e início do período republicano
brasileiro. Acerca da periodização histórica, vale explicar que a mesma é marcada pelo entendimento de que a escolarização das crianças, em seu sentido amplo, funcionaria como fator de
prevenção da pobreza e, portanto, como elemento facilitador do progresso social (VEIGA,
2011).
Nesse sentido, Berrio (1999) afirma que, desde os tempos dos gregos, podemos encontrar testemunhos da história da educação social, mas sua presença tem sido mais intensa a partir da época moderna com o surgimento da sociedade capitalista e industrial, o que gerou
crescimento demográfico e aumento de marginalizados, nos quais as crianças se incluem. Esse
contexto passou a exigir, cada vez mais, programas pedagógicos de recuperação social com
finalidade de inserção social.
Em face desse cenário, para responder de forma adequada à problematização inicial
desse estudo, pesquisamos, nos relatórios ministeriais, que trataram da Companhia de
Aprendizes Marinheiros de Sergipe, indícios de sua concepção assistencialista e de ensino
profissional. Para compreender as ações assistencialistas do IPJA analisamos as mensagens dos
prefeitos do Distrito Federal, enviadas ao Conselho Municipal, no período de 1894 a 1929.
Com vistas a uma melhor compreensão de aspectos que sustentam esta pesquisa,
vejamos, de modo mais detalhado, alguns pontos concernentes à Companhia de Aprendizes
Marinheiros e ao Instituto Profissional João Alfredo.
A Companhia de Aprendizes Marinheiros e o Instituto Profissional João Alfredo:
modos de proteção à infância desvalida.
As duas instituições consideradas nesse estudo tiveram como fim proteger as crianças,
nas condições sociais apresentadas. Nesse sentido, significava garantir-lhes moradia,
alimentação e calçados, ou seja, cuidar também de sua saúde física. Além disso, proporcionarlhes educação moral e cívica e instruí-las para o trabalho (ofícios diversos), seja por meio de
iniciativas dos militares, seja no âmbito civil. Reunimos aqui um pouco da história de cada uma
delas a fim de percebermos os modos como buscaram atender aos princípios pelos quais eram
orientadas.
A Companhia de Aprendizes Marinheiros de Sergipe
Em 21 de Janeiro de 1865, o presidente da província de Sergipe, Cincinato Pinto da Silva, escreveu ao Ministro da Marinha solicitando a criação de uma Companhia de Aprendizes
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Marinheiros para o Estado. Como justificativa para tal pedido, alegou que o pessoal apto era
numeroso e que a província muito lucraria com essa instituição.
Convencido como estou da utilização que deve a Marinha Nacional
Imperial dos núcleos de Aprendizes Marinheiros, e da prosperidade
moral e material que alcançaria esta Província, se V. Exª, cheio de
bondade e sabedoria, levasse a efeito a criação deste estabelecimento
tão vantajoso para o país em geral, e para esta província em particular, eu não me posso furtar de fazer chegar a respeitável presença de
V. Exª algumas considerações sobre assuntos de tanta magnitude,
esperando que se dignará de acolhe-las benévola e complacentemente.
[...]
V. Exª pode ficar bem certo de que uma quantidade imensa de crianças, já por falta de seus pais, já por falta de meios, vagam ociosas pelas nossas praias e povoados deixando de frequentar as escolas bem
como a igreja por não terem vestiário, nem a necessária alimentação,
e neste abandono vivem embrutecidas, até que um dia, quando escaparão da morte, aqui a maior fonte é levada pelo alimento que toma,
ou vem a ser soldados, e mais soldados, ou então, não tendo tido correção a sua perversa índole, entregam-se ao crime, e terminam seus
dias em uma prisão.
Esse futuro desastroso do órfão desamparado desaparecerá desde
que se nesta Província tiver uma escola em que possa colocá-los, onde, recebendo educação apropriada, se tornem úteis ao seu país e
nenhuma delas é mais proveitosa do que a de Aprendizes Marinheiros
(CORRESPONDÊNCIA, 1865).
A partir deste documento, pode-se problematizar a situação na qual se encontravam as
crianças e jovens desamparados em Sergipe, bem como acerca da necessidade da criação de
instituições que educassem e proporcionassem um futuro melhor a essa parcela da população,
visando à melhoria da “moralidade pública da província”.
Assim, após vários apelos de administradores da província, foi criada, através do Decreto nº 4. 142 de 05 de abril de 1868, a Companhia de Aprendizes Marinheiros de Sergipe, que
objetivava o atendimento de meninos órfãos e desvalidos2 maiores de sete anos. Nesse sentido,
seu intuito era diminuir a permanência desses menores sob custódia em hospitais3 para que
servissem de mão de obra especializada à Marinha e ao Brasil (VENÂNCIO, 2000). Deve-se ressaltar que esta Companhia era de origem estatal e, diferentemente de outras instituições filantrópicas, caracterizava-se por ser de assistência pública.
Em termos mais específicos, para ser considerado um aprendiz marinheiro, a criança/jovem deveria estar matriculado numa das 18 Companhias de Aprendizes Marinheiros distribuídas pelo Brasil e regulamentadas pelas disposições do Decreto nº 1. 517 de 04 de janeiro de
1855, que definia a organização, o comando e administração de todas as Companhias no Brasil4. Segue o trecho deste decreto5 referente a essas questões.
Art. 8. Para ser admitido na Companhia como Aprendiz Marinheiro é
necessário:
1º Ser cidadão brasileiro.
2º Ter idade de 10 a 17 anos.
3º Ser de constituição robusta, e própria para a vida do mar.
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Art. 9. Também poderão ser admitidos os que, tendo menos de 10
anos de idade, se acharem com suficiente desenvolvimento físico para
começar o aprendizado.
Art. 10. O número de aprendizes marcado no Art. 1º será preenchido:
1º Com menores voluntários ou contratados a prêmio6.
2º Com órfãos e desvalidos que, tendo os requisitos dos Arts. 8º e 9º,
forem remetidos pelas autoridades competentes (IMPÉRIO, 1855).
Observa-se que essa instituição estava destinada à formação específica de marujos e
funcionava como escola em regime de internato, onde, oficialmente, os aprendizes tinham direito à alimentação, fardamento, material escolar, soldo mensal, assistência médica e religiosa.
Para ingressar na instituição, os menores eram inspecionados pelo médico e pelo comandante da Companhia, que verificavam se o candidato estava apto ou não para o serviço, ou
seja, se não apresentava alguma moléstia ou constituição física a ser desenvolvida. Depois do
ritual de inspeção, ocorria o assentamento. A entrada de menores na Companhia acontecia a
qualquer momento, podendo ser encaminhados por várias pessoas, desde os próprios pais, ou
tutores, até pelo Presidente da Província ou pelo Juiz de Menores.
A proposta de educação da Companhia proporcionava instrução militar, técnica e primária às crianças e jovens desamparados. De acordo com o Presidente da Província em 1875, a
Companhia de Aprendizes Marinheiros de Sergipe oferecia:
Instrução Primária dos aprendizes;
Dirige-se o ensino primário dos aprendizes o Reverendo João Ponciano dos Santos;
Pelo adiantamento que apresenta os meninos reconheço que este sacerdote tem sido zeloso no cargo que ali exerce;
Instrução Militar;
Atualmente os aprendizes recebem o que é determinado pelo art. 15
do Regulamento orgânico, e com algum aproveitamento7;
Instrução Técnica;
Recebem os menores a que se pode dar em uma província que não
tem um arsenal marítimo e onde não aportam navios do Estado; por
isso sua aprendizagem restringe-se ao que é recomendado pelo art.
16, com exceção da última parte8 (RELATÓRIO, 1875, p. 73).
Quanto ao aquartelamento da Companhia, era em prédio próprio que, apesar de ter
sido construído para tal fim, não atendia às necessidades nem apresentava capacidade para
comportar o número de aprendizes matriculados (110 praças). Além disso, tornou-se insalubre
e pouco ventilado no inverno. De fato, a área ocupada pelo estabelecimento não oferecia espaço para os exercícios, tampouco para recreio dos menores nas horas de folga.
Em função disso, em 1876, o Presidente da Província João Ferreira d'Araujo Pinho solicitou ao Ministro da Marinha um navio a ser utilizado de quartel-escola aos aprendizes. Em
1878, encontrava-se a Companhia sergipana aquartelada “Patacho Iguassu”9, de modo que seu
antigo prédio passou a acomodar a enfermaria dos menores, que funcionava em uma casa particular.
A Companhia funciona a bordo do patacho “Iguassú”, que depois dos
últimos concertos feitos está em condições de satisfazer o fim a que
se destina.
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São incontestáveis os relevantes serviços que prestam instituições
desta ordem, e satisfaz-me em declarar que a companhia desta província acha-se em próspero estado. (RELATÓRIO, 1878, p. 42)
Também é significativo considerar que, dentro da Companhia de Aprendizes Marinheiros, a primeira disciplina imposta aos menores era a do tempo, tirando deles a noção particular
e obrigando-os a ter uma noção coletiva. Afinal, o tempo de um marinheiro deveria se ajustar
ao tempo de todos. Dessa forma, os sujeitos eram coletivizados e serializados a partir da introspecção da noção do tempo que se impunha na distribuição dos diversos afazeres diários,
dentre eles: alvorada, limpeza do quartel, banho e natação, lavagem de roupa, baldeação, instrução primária, instrução náutica, instrução militar, almoço, jantar, recreio (exercício de ginástica) e recolhimento.
A distribuição do tempo e a duração dos diferentes exercícios, bem como as penalidades aplicadas aos menores pelas faltas cometidas, eram atribuições do Comandante da Companhia, sendo que, através delas, permitia-se o exercício da disciplina através da coerção.
Depois de decorridos vinte anos do seu fechamento em 1885, esta instituição voltou a
funcionar com o nome de ‘Escola de Aprendizes Marinheiros’, conforme o Decreto nº 5532 de
05 de Maio de 1905, obedecendo, assim, à nova organização estabelecida pelo Decreto nº 9.
371 de 14 de Fevereiro de 1885. Nesse momento, a proposta educacional da instituição sofreu
algumas alterações, dentre elas: a idade do menor foi modificada para 13 a 16 anos, o ensino
foi dividido em elementar e profissional e se incentivou a entrada de aprendizes já alfabetizados.
Portanto, fica claro que a formação oferecida a crianças e jovens na Companhia de
Aprendizes Marinheiros tinha como propósito dar autonomia de vida através da aprendizagem
de um ofício, de modo a permitir uma inserção social mais qualificada. Aliás, Berrio (1999) denomina este tipo de atendimento aos desvalidos de educação social: um tipo de educação destinada aos marginalizados e excluídos, com a finalidade essencial de recuperação e inclusão
social, como já referido.
Nessa perspectiva, com o propósito de dar visibilidade a outra proposta pedagógica que
também objetivou a inserção social de jovens pobres através do trabalho, será discutida a seguir por meio do exame da experiência asilar/escolar do IPJA.
Instituto Profissional João Alfredo – Rio de Janeiro
Inscrever o IPJA como objeto de investigação histórica, numa perspectiva figuracional,
significa entendê-lo como parte integrante da arte de governar crianças pobres. Dito em outras
palavras, como um dos lugares voltado para esse tipo específico de população. Nesse sentido, o
governo estatal o organizou para que exercesse um conjunto de funções: a casa que abrigou, a
escola que instruiu e a oficina que profissionalizou (SOUZA, 2008).
Dessa maneira, no IPJA foram matriculados menores desvalidos em regime de
internato, na faixa etária compreendida entre 12 e 15 anos de idade, ou seja, educação
profissional de jovens. Funcionou na Capital Federal, ministrando essa modalidade de ensino no
período de 1894 a 1932. Num esforço de reflexão, é preciso considerar, que as mensagens dos
prefeitos do Distrito Federal sinalizam a tensão em relação à concepção assistencial pela
profissionalização e em relação ao entendimento sobre educação profissional.
A partir dessas considerações preliminares o objetivo é interrogar o caráter assistencialista das ações governamentais voltadas para educar para e pelo trabalho esses alunos e, portanto, que estejam relacionadas às propostas educativas planejadas para o IPJA. O plano de
estudo no IPJA foi se modificando entre 1894 e 1932, tempo histórico em que funcionou ministrando o ensino profissional em nível primário. Imerso nas discussões acerca da necessidade de
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ampliação do programa de estudos para as escolas primárias regulares, que vinha ocorrendo
desde os fins do império, interrogamos também acerca das descontinuidades dessas discussões
na elaboração do referido plano de estudo. Entretanto, torna-se necessário esclarecer que o
limite deste trabalho não nos permite estudá-lo em detalhes. No entanto, o apresentamos, sumariamente, para destacar, que provavelmente, os prefeitos do Distrito Federal teriam uma
parcela de contribuição para a sua constituição. Portanto, para tornar essa investigação possível
procuramos pensar sobre as disciplinas escolares integrantes do plano de estudo da instituição
refletindo como e de que forma estas se constituíram. Taborda (2009, p.132),
concebe as disciplinas escolares como construto socioculturais, historicamente contingentes. Elas são herdeiras de processos de seleção e
transmissão culturais devedores de disputas que procuram afirmar, ou
infirmar saberes, práticas e condutas, que definiram e continuam a
definir o lugar dos indivíduos, grupos ou classes na organização da
cultura.
Dessa forma, os regulamentos10 do IPJA de 1894, de 1897, de 1898, de 1902, de
1909, de 1916 e de 1928, dão visibilidade às disputas e debates em torno da elaboração e
aprovação dos mesmos, que variava na forma de contemplar dimensões da educação integral,
ou seja, a introdução na escola da cultura física, da cultura cientifica e da cultura artística
(LOURENÇO FILHO, 2001). Em 1894, quando deixou de ser um Asilo e recebeu a denominação
de Instituto Profissional, por meio do Decreto nº 31 de 29 de dezembro daquele ano, manteve
o regime de internato antes praticado pelo Asilo de Meninos Desvalidos. Em seu Art. 1º, previu
para os seus alunos a educação física, intelectual, moral e prática necessária para o bom desempenho das profissões de que tratou o referido Decreto. Já no Art. 2º, afirmava que o ensino
era gratuito e integral e composto por três cursos: ciências e letras; artes e profissional.
Em 1897, um novo Decreto de n. 07 de dezembro daquele mesmo ano reorganizou o
ensino no IPJA. O seu Art. 1º estabeleceu o IPJA como um estabelecimento que teria por fim
proporcionar aos respectivos alunos a educação física, intelectual, moral e prática necessária
para o bom desempenho das profissões de que tratou o referido regulamento. Por seu artigo
2º, acrescentou o curso de adaptação ao ensino profissional, e os alunos que durante esse curso não provassem ter aptidão para a aprendizagem de uma profissão seriam excluídos do Instituto. Manteve os cursos de ciências e letras, de artes e profissional, distribuídos em cinco anos
de estudos, além do curso de adaptação.
Segundo Teodoro Braga (1925, p. 68), um dos gestores do IPJA, referindo-se ao
número excessivo de reformas pelas quais o IPJA passara, afirmava que essa circunstância decorria das constantes mudanças de dirigentes da Instrução Pública do Distrito Federal e das
suas consequentes reformas. É ainda Braga quem afirma que,
Nos anos de 1896 e 1897 a Diretoria Geral de Instrução Publica fora
ocupada por três ilustres cidadãos dedicados ao serviço municipal, porém divergentes no modo de encarar as questões do ensino [...]. Mal
começava a executar o Decerto n.52 de 9 de abril de 1897, pelo qual
foi feita a reforma da Instrução, eis que surge um novo período de
agitação e de lutas, ora na imprensa, ora no Conselho Municipal e novos projetos se apresentavam para reformar a nova lei no todo ou em
parte. Acrescia que por duas vezes, esteve o Instituto [Profissional
João Alfredo] na iminência de voltar para o domínio da Diretoria de
Higiene e Assistência Pública, o que equivaleria a extinguir-se o Instituto de ensino técnico-profissional, para ser criado um outro com
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destino diferente, isto é, um asilo de caridade. Felizmente tal atentado
não foi levado à efeito (BRAGA, 1925, p. 69,grifos nossos).
Exemplo da tensão existente acerca da forma de profissionalizar pela via assistencial e
as tensões inerentes a esse campo podem ser encontradas na mensagem lida pelo Prefeito, o
médico Francisco Furquim (1846-1908), na 2ª sessão ordinária do Conselho Municipal, em 1º
de setembro de 1897:
Quanto ao Instituto Profissional [João Alfredo], o seu progresso é
sensível. Subordinado à Diretoria de Instrução, onde deve continuar,
por ter perdido o caráter assistencialista para tomar cada vez mais o
de instrução verdadeiramente técnica e profissional, é um estabelecimento que faz as honras do Distrito Federal, sendo certo que não tem
igual em todo o Brasil. O número extraordinário de alunos que, por
falta de espaço, é necessário rejeitar todos os anos, prova a necessidade de criações análogas em outros pontos da cidade, desde que os
meios de custeio o comportem (Mensagem de 1897).
O fato é que em 1902 o então prefeito do Distrito Federal expediu outro Decreto de
nº 282, em 27 de fevereiro, regulamentando o ensino profissional para menores pobres de ambos os sexos do Distrito Federal, inclusive o IPJA. Portanto, esse Decreto regulamentou ainda o
ensino na Casa de São José – abrigo escola que recebia meninos desamparados de seis a dez
anos de idade – e o Instituto Profissional Feminino, que abrigava para ensinar uma profissão a
meninas desamparadas dos oito aos quinze anos de idade. Nessas instituições, a matrícula era
facultada aos menores órfãos de mãe e pai; aos órfãos de pai; aos órfãos de mãe; aos filhos
menores dos funcionários municipais nessa ordem. Indícios de que o governo do Distrito Federal mantinha a assistência ao menor desamparado organizado em uma rede de proteção.
Já no IPJA, por esse regulamento, o ensino profissional abrangeu os seguintes cursos:
teórico, artes e profissional e extinguiu o curso de adaptação ao ensino profissional, que passou
a ser ministrado pela Casa de São José. Houve também a extinção das aulas de escultura estatuária e os exercícios militares e de esgrima. Acrescentou ao ensino profissional os ofícios de
tipógrafo e encadernador e também aulas de decoração.
O engenheiro civil Pereira Passos (1836-1913), ao ler sua Mensagem, enquanto prefeito, ao Conselho Municipal do dia 2 de abril de 1904, informava que o IPJA preenchia os seus
fins e que
De modo geral, a minha intenção é obter o ensino cada vez mais
prático, de modo a preparar operários realmente aptos para
ganharem a vida [...] Em resumo, sou da opinião que é de inadiável
necessidade a modificação do regulamento do Instituto [Profissional
João Alfredo], no sentido de fazer preponderar o ensino meramente
profissional sobre o ensino teórico, já dado nesse sentido as providências preliminares. Conseguiremos assim não só que este estabelecimento preencha cabalmente os fins para que foi criado, mas ainda
que a Municipalidade concorra eficazmente para sanar sensível lacuna
no que diz respeito à Instrução em nosso país (In: Boletim, 1904, p.
131-132, grifos nossos).
De fato, com o objetivo de tornar o ensino profissional no IPJA cada vez mais prático,
em seis junho de 1904, por meio do Decreto nº 897, o então prefeito do Distrito Federal refor-
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mou o plano de estudo do IPJA. Por ele, ficou instituído o ensino de agronomia e foi criado o
curso de eletricidade e oficinas destinadas à sua prática. Foi também criada a aula de escrituração mercantil, noções de contabilidade e de datilografia e noções de direito comercial. Suprimiu
a aula de música que ficou agregada à de música instrumental, restabelecendo os exercícios
militares, conforme intenção de Pereira Passos.
O IPJA funcionou até 1911, normatizado pelo Decreto n.897 de 1904. No ano de 1911
o então prefeito do Distrito Federal o empresário Innocêncio Serzedello Correia (1858-1932)
assim descrevia a situação da capital da República:
Centro de sua maior actividade, contando com uma vasta população
proletária, sujeito, pelas suas relações econômicas, a uma maior concorrência, a exigir o prudente preparo de suas forças sociais, o Rio de
Janeiro, mais do que qualquer outro ponto do paiz, precisa de attender à instrucção popular, factor maximo na organização do trabalho
collectivo (Mensagem do Prefeito do Distrito Federal aos Membros do
Conselho Municipal , 1911).
Naquela oportunidade, o referido prefeito relatou ao Conselho Municipal os problemas
enfrentados pelo ensino primário do Distrito Federal, destacando, dentre outros, a necessidade
de reformar as leis educacionais, bem como os insuficientes materiais escolares e as péssimas
instalações das escolas públicas primárias e profissionais.
Tendo isso em vista, entende-se que a ação governamental com vistas a reformar o
ensino profissional demandava a união de esforços – Conselheiros do Distrito Federal e Prefeitos. Movimento que aconteceu nos anos subsequentes. Tanto assim que em 1911 por meio do
Decreto n.º 1328, de 12 de junho, daquele ano, o prefeito Serzedello Correia, dentre outras
providências, reformou a lei do ensino primário e profissional do Distrito Federal, extinguindo o
regime de internato dos institutos profissionais Feminino e masculino11. Essa medida ficou conhecida como Reforma Álvaro Baptista e seus efeitos foram sentidos no cotidiano dos alunos do
IPJA, quando se observou a exclusão daqueles alunos, cujos responsáveis, não conseguiram
provar sua condição de pobreza. Em 1916, por meio do Decreto n.º 1730 de 05 de janeiro,
manda o prefeito que o IPJA e o Instituto Profissional Feminino retornem ao regime de internato.
No ano de 1924, o gestor Teodoro Braga, queixava-se da necessidade de um curso teórico de eletricidade ser oferecido pela manhã, de modo que a tarde ficasse reservada para os
trabalhos com a parte prática dessa teoria (Braga, 1925, p. 176).
Em 1928 o educador Fernando de Azevedo, planejou, organizou, sistematizou e reuniu
condições políticas favoráveis para aprovar a reforma do ensino público do Distrito Federal
(PAULILO, 2012). Aliás, por essa Reforma, o IPJA foi decretado como uma das instituições integrantes da “assistência social escolar12”. Por essa reforma o IPJA passou a ser nomeado como o

Instituto Profissional Electro-technico e Mecanico
e no Art. 375, da referida norma o IPJA foi pensado como uma instituição destinada a habilitar
operários para a pratica de todos os ofícios relativos a indústrias eletrônicas e mecânicas (mecânicos, eletro-mecânicos, telegrafistas, radio-telefonistas e telegrafistas, etc.).
Considerações finais
Para finalizar este artigo, um aspecto que destacamos, no âmbito do estudo da Companhia de Aprendizes de Sergipe, observou-se que, no século XIX, houve a ascensão do controle
social por parte do Estado, em detrimento da prática caritativa e filantrópica praticada por outras instituições da sociedade. Então, a necessidade de moralização social nesse período deixa
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de ter uma concepção apenas religiosa, de modo que a caridade privada e eclesiástica passa a
ser substituída pela beneficência pública. Por isso, é necessário entender que a formação de
marinheiros nesta instituição visava não apenas ao suprimento da falta de mão de obra qualificada para os serviços navais, mas também à formação moral de crianças e jovens desvalidos
como quesito de inserção social.
Com a proclamação da República, em 1889, surgem novos atores sociais e novas problemáticas. Houve a manutenção do regime de internato nas instituições pesquisadas e tratando-se do IPJA, o ensino profissional oferecido por essa instituição especializou-se13. Como
explicação, o Engenheiro civil Caio Prado (1882-1964), então prefeito do Distrito Federal, indica
que

Organizaram-se novos programmas para o ensino profissional, dentro
dos objectivos de melhor preparo technico para o futuro operario e da
sua integração, desde a escola, nos processos dos meios industriaes
(Mensagem ao Conselho Municipal, 1º de junho de 1929. p. 159-160).
Nesse sentido, pode-se inferir que o pensamento industrialista se converteu em medidas educacionais e dessa forma passou a interferir no modo de praticar a assistência à criança
desvalida cada vez mais ancorada “segundo orientação scientifica14.
Observou-se ainda que as instituições investigadas foram se constituindo no jogo histórico da luta entre as diferentes autoridades constituídas, cujo objetivo principal seria a busca
pela consolidação do ensino profissional no país, tanto no âmbito dos militares (Companhias de
Aprendizes e Marinheiros), quanto no âmbito civil (como o exemplo do Instituto Profissional
João Alfredo). Os estudos também nos possibilitaram perceber que o destino social da educação profissional era o de dotar os jovens de uma validade para a sociedade, como foi o caso da
formação para o trabalho oferecida pelas instituições pesquisadas.
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1

Cabe esclarecer que o Instituto Profissional João Alfredo foi o antigo Asilo de Meninos
Desvalidos, que funcionou de 1875 a 1894, com essa nomenclatura. A partir de 1894, a fim de
dar mais ênfase à dimensão da profissionalização, passou a ser administrado, exclusivamente,
pela Diretoria de Instrução Pública, quando se tornou Instituto Profissional. Em 1898, foi
nomeado Instituto Profissional Masculino, com o intuito de se distinguir do Instituto Profissional
Feminino da mesma cidade. Só em 1910, a instituição incorporou a denominação Instituto
Profissional João Alfredo, em homenagem ao Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira
(1835-1915), seu fundador ainda no período imperial (BRAGA, 1925, p. 88).
2
Sobre as crianças órfãs no período imperial, a legislação válida era as Ordenações Filipinas,
que regulamentava a assistência e a educação desses indivíduos. Esta compilação jurídica
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portuguesa foi promulgada em 1603 por Felipe I e teve vigência no Brasil desde a colônia até o
advento do Código Civil de 1916.
3
Diferente do significado que possui nos dias atuais, a palavra hospital tem sua origem no
francês hôpital (“lugar para receber hóspede”), que vem do latim hospes (“aquele que é
recebido, hóspede”). No século XV, o sentido começou a mudar para “lugar onde são
recolhidos, órfãos, velhos, pobres, doentes”. “Os hospitais servirão em primeiro lugar de asilo
para os enfermos, estropiados e miseráveis e, de albergue, para os peregrinos. A maior parte
dos assistidos por estas instituições eram indivíduos social e materialmente degradados”
(GEREMEK, s.d., p. 36).
4
Rio de Janeiro (1840), Pará e Bahia (1855), Mato Grosso, Pernambuco e Santa Catarina
(1857), Maranhão e Rio Grande do Sul (1861), Espírito Santo (1862), Paraná e Ceará (1864),
Sergipe e Santos (1868), Paraíba e Amazonas (1871), Rio Grande do Norte (1872), Piauí (1873)
e Alagoas (1875) (CAMINHA, 2002, p. 48).
5
Procurando tornar a leitura mais fluente, a grafia da documentação foi atualizada sem,
todavia, haver prejuízos para o sentido das passagens transcritas.
6
Segundo Venâncio (2000), os voluntários eram matriculados por seus pais ou tutores, que
recebiam o “prêmio” de cem mil réis pela criança/jovem. Esse valor representava,
aproximadamente, 20% do preço de um escravo adulto ou permitia a compra de duas ou mais
crianças escravas.
7
O artigo 15 do Regulamento das Companhias de Aprendizes prevê o seguinte: Art. 15. A instrução militar dos Aprendizes Marinheiros começará por aprenderem a entrar em forma, perfilar, volver à direita e à esquerda, marchar a passo ordinário e dobrado, até a escola de pelotão;
o manejo das armas brancas, a nomenclatura da parlamenta, carreta e peças de artilharia, e o
uso que tem cada um desses instrumentos.
8
O Artigo 16 do Regulamento das Companhias de Aprendizes prevê: Art. 16. A instrução náutica consistirá em aprenderem os misteres relativos à arte de Marinheiro, como fazer pinhas, costuras, alças, nós, coser pano, entalhar e, finalmente, aparelhar e desaparelhar um navio.
Esta instrução poderá ser adquirida na Casa do aparelho e nas Velas do Arsenal, ou a bordo de
algum dos Navios, que estacionarem na Província.
9
De acordo com informações obtidas na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha DPHDM-RJ, esse navio apresentava as seguintes características: Embarcação à vela e
aparelhada em patacho, construída nos estaleiros particulares da ponta da areia, em Niterói,
sob os planos do Engenheiro naval Napoleão Level; tinha 92 pés de comprimento, 24 de boca,
7 de pontal e, de calado, 7,5 pés. Foi lançado ao mar em 13 de maio de 1858, sendo artilhado
com quatro canhões de calibre 30 em bateria, e guarnecido com 48 praças.
10
Decretos localizados que regulamentaram o ensino do Instituto Profissional João Alfredo e
outras normatizações (Distrito Federal - 1894 a 1916). 1894 – Decreto n.º 31 de 29 de dezembro – transfere o Asilo de meninos Desvalidos da Diretoria de Higiene e Assistência Pública para
a de Instrução e muda a sua denominação para Instituto Profissional; 1897 – Decreto n.07 de
dezembro – Regulamento o ensino profissional;1898 – Decreto n.101 de 9 de dezembro – Publica novamente o Regulamento do Instituto Profissional; 1902 – Decreto n.07 de dezembro –
Regulamento o ensino profissional; 1905 – Decreto n.º 282 de 27 de fevereiro – novo Regulamento ao ensino Profissional; 1910 – Decreto nº 796 de 20 de agosto – O Instituto profissional
passa a denominar-se Instituto Profissional João Alfredo; 1911 – Decreto nº 838 de 30 de dezembro – Reforma a lei do ensino primário, normal e profissional e dá outras providências;
1912 – Decreto nº 854 de 26 de fevereiro – Regulamento o ensino primário técnico-profissional
e 1916 – Decreto nº 1066 de 19 de abril – Novo regulamento para as escolas profissionais (In:
BRAGA, 1925).
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11

Conforme Decreto n. 1328, de 12 de junho de 1911 (Fonte: Boletim da Prefeitura do Distrito
Federal, 1911).
12
Decreto n. 2940, de 22 de novembro de 1928, Art. 552; 553 (Fonte: Boletim da Prefeitura do
Districto Federal – 1º semestre de 1928).
13
Decreto n. 2940, de 22 de novembro de 1928, Art. 375.
(Fonte: Boletim do Districto Federal – 1º semestre de 1928).
14
Decreto n. 2940, de 22 de novembro de 1928, Art. 375.
(Fonte: Boletim do Districto Federal – 1º semestre de 1928).
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Introdução
A memória (como bem sabia David Hume)
sem dúvida tem algo a ver não só com o
passado, mas também com a identidade e,
assim (indiretamente), com a própria persistência no futuro. (ROSSI, 2010, p. 24).

O discurso sobre a memória vem desde a antiguidade. Das “Artes da Memória” (BOLZONI, 1989; ROSSI, 2010; YATES, 2007) à “Neurociência” (BOLZONI, 1989), chegando ao que
hoje se convencionou denominar cultura da memória, observa-se crescente preocupação dos
pesquisadores em compreender qual o lugar da memória na sociedade contemporânea. Segundo a tradição filosófica (e o senso comum), a memória “parece referir-se a uma persistência, a
uma realidade de alguma forma intacta e contínua; a reminiscência pelo contrário, remete à
capacidade de recuperar algo que se possuía antes e que foi esquecido” (ROSSI, 2010, p.15).
De certa maneira, suas raízes estão firmemente calcadas no medo primordial dos seres humanos de perder a ligação com a sua história, com o seu passado. Esse artigo é um fragmento de
uma pesquisa mais ampla realizada no âmbito do Projeto “O Inep no contexto das políticas do
MEC nos anos de 1950/1960”1, elaborado a partir da análise de algumas realizações desse órgão, mais especificamente das experiências desenvolvidas nas “escolas-laboratório”. Aqui se
buscou compreender o lugar da memória na sociedade atual e a relação entre memóriaidentidade-projeto, materializada em uma Escola Experimental do Rio de Janeiro - a Escola
Guatemala - obra de Anísio Teixeira.
Assim, o que se chamou Memórias de uma Experiência Educacional de Vanguarda foi
encontrar, no presente, fragmentos de um projeto que começou a ser desenhado pelo menos
trinta anos antes de sua aplicação - no passado - e que por força das circunstancias não pôde
se concretizar à época, maturando em suspenso até que novos tempos e outras oportunidades
pudessem torná-lo realidade.
Os novos tempos vieram e há muito se foram. O projeto, entendido aqui como “um
instrumento de negociação da realidade com atores individuais ou coletivos, consolidando sua
existência como maneira de expressão, de articulação de interesses e de objetivos” (VELHO,
1994, p.103), foi tão cuidadosamente acalentado, elaborado e re-significado que acabou por se
realizar, cumprir sua função até finalmente caminhar para o seu ocaso e se constituir num lugar
de memória. A noção de lugares de memória da qual nos utilizamos, proposta por Nora, diz
respeito a lugares físicos, tangíveis, tais como os “Lugares topográficos, como os arquivos, as
bibliotecas e os museus; lugares simbólicos como as comemorações, as peregrinações, os aniversários ou emblemas; lugares funcionais como os manuais, as autobiografias ou as associações (...)” (NORA, 1993). Esta noção está condicionada ao sentido funcional, portanto não é
nem operativa e nem universal, mas aproximativa.
Cunhada no final dos anos de 1970 para resolver questões em torno da identidade da
França, serviu de base para um grande seminário que congregou historiadores e cientistas sociais franceses. O que Nora chamou de lugares de memória foi por ele considerado um conceito
capaz de operar especificamente para o caso da história e da memória francesas, embora posteriormente tenha sido assimilado por estudiosos de diferentes áreas e partes do globo. O autor
nega a existência de uma memória verdadeira nas sociedades modernas. Para ele, esta é “um
apanágio das sociedades primitivas, teria sido substituída pelos lugares de memória, espaços
físicos e simbólicos informados pela vontade de memória, mas onde a memória teria sido alcançada pela história, deixando de fincar suas raízes no território do sagrado para laicizar suas
operações”. (NEVES, 2000, p.12).
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As memórias da Escola
Se for preciso pensar a institucionalização dos lugares de memória como um entrecruzar de dois movimentos – uma transformação em termos de reflexão por parte da história e o
fim de uma tradição de memória, o lugar de memória encontra-se, portanto, num ponto de
transição entre dois eixos. Em suas dimensões concretas, a realização desse projeto em particular – a criação da Escola Experimental Guatemala – é um processo vivenciado e experimentado,
que possui um caráter simbólico porque remete a antigos sonhos, ideologias, ideais e crenças
que, se por um lado modificaram-se com as derrotas experimentadas e com a ação inexorável
do tempo sobre os indivíduos, por outro não se se desvaneceram suficientemente a ponto de
alterá-lo por completo.
Anísio Teixeira e os integrantes do Movimento Educacional pela Escola Nova se dispersaram com a ascensão do Estado Novo. Alguns cooptados, outros desencantados e outros ainda, marginalizados – como ele próprio. Apesar de todos os esforços, nos anos trinta a força dos
renovadores não foi suficiente para implantar o Projeto educacional que por um longo período
mobilizou suas vidas. Anos mais tarde, as oportunidades permitiram a Anísio retomar alguns
dos seus princípios fundamentais. Não se sabe se esse retorno pode ser justificado pela fé quase religiosa na sua potencialidade, ou se isso pode ser interpretado como um novo empenho
para sua atualização ou ainda, se representou uma tentativa de reconstruir a sua memória. Afinal, como nos lembra Margarida Neves (2000, p. 12) sobre o complexo entrecruzamento das
coordenadas que a constitui, a memória “é trabalho e implica ação, construção ativa e reconstrução”.
É importante enfatizar que a memória é um elemento essencial daquilo que se costuma
nomear como identidade, tanto dos indivíduos como dos grupos constituídos. Michael Pollack,
quando faz uma aproximação entre memória e identidade, afirma que a memória é um fenômeno construído, resultante de um trabalho de organização individual ou social, num processo
que tanto pode ser consciente como inconsciente. Assim, a memória é um elemento que faz
parte do sentimento de identidade, um fator de extrema importância para o sentido de continuidade e de coerência de um grupo ou de um indivíduo na percepção de si mesmos. Para o
autor, a identidade também pode ser pensada como uma imagem que o indivíduo ou o grupo
constroem de si e para si ao longo da existência, imagem essa que é apresentada aos outros e
a eles mesmos para que, afinal, possam acreditar em sua própria representação. Nesse sentido,
a construção da identidade é um fenômeno que se produz em consonância com os padrões de
aceitabilidade e credibilidade e que se faz por intermédio de negociações. Memória e identidade
são, pois, valores quase sempre forjados e disputados em conflitos sociais e em conflitos que
opõem grupos políticos diversos (POLLACK, 1992).
Esse foi, sem dúvidas, o caso do Projeto Pioneiro de Anísio Teixeira. No entanto, não é
possível pensar na materialização stricto sensu desse projeto. Ainda que as evidências apontem
para pontos em comum entre alguns pressupostos essenciais da ideologia renovadora e da
doutrina que sustentou a experiência vivida na Escola Guatemala, há que se considerar que
quase vinte e cinco anos se passaram e nem as circunstancias, nem as pessoas e nem mesmo
a integridade daquele projeto continuaram os mesmos. É, no entanto, possível afirmar que “A
consciência do projeto depende, fundamentalmente, da memória que fornece os indicadores
básicos de um passado que produziu as circunstancias do presente, sem a consciência das
quais seria impossível ter ou elaborar projetos”. (VELHO, 1994, p.101).
Como nos diz Paul Veyne, a história não se repete. Tampouco é razoável supor que se
pode “ressuscitar o passado” como a mitológica fênix que renasce das próprias cinzas, mas ao
consultar os arquivos, urdir o conteúdo dos documentos, vasculhar a literatura pertinente e, de
posse dos dados, assumir nossa própria historicidade é tentador tomar de empréstimo o sentido
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dado às últimas linhas do fascinante livro de Duby e que também lhe serviu de título: A história

continua...
Essa outra história (continuada?) começa na década de 50, quando a sociedade brasileira se viu novamente mobilizada diante do desafio de buscar soluções para um efetivo desenvolvimento nacional. Os difíceis anos em que parte do mundo esteve envolvida na grande
guerra trouxeram resultados funestos para a economia de muitos países, especialmente aqueles em estágio inicial de desenvolvimento. Isto determinou um reordenamento mundial no qual
cada país adotou estratégias e medidas para suprir seus déficits. No Brasil, a ideologia desenvolvimentista marcou os debates sobre a reestruturação sócio-econômica e política do país.
No campo da educação, o momento também reclamava uma nova estruturação. Era
preciso encontrar mecanismos que atendessem à enorme demanda social gerada pela crise do
pós-guerra. A educação voltava a ser objeto de discussões acaloradas e passaporte para o desenvolvimento pretendido. Neste cenário mais que oportuno Anísio Teixeira retorna aos quadros
públicos e às questões relativas à política educacional do país. Os acontecimentos que aceleraram essa sua nova ascensão foram, em primeiro lugar, a indicação para a CAPES (Campanha
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior), e em segundo, a sua posse no INEP no
ano seguinte. Depois de mais de uma década, essas talvez tenham sido as melhores oportunidade para Anísio uma vez que, desde que deixara a direção do Departamento de Instrução Pública do Distrito Federal, suas possibilidades de colocar em prática projetos de grande
envergadura, como por exemplo, o de criar uma teia de conhecimento para melhor compreender os problemas e as deficiências do sistema educacional do país, eram praticamente nulas.
O contexto do Brasil e a própria dinâmica mundial dos anos 50 e 60, de certa maneira
favoreceram a retomada da crença no desenvolvimento educacional em bases científicas, herdada dos anos 30. Era necessário que se promovessem debates intelectuais para a formulação
de projetos que reorientassem as Políticas de Estado ancoradas na articulação entre industrialização, desenvolvimento científico e renovação educacional. A soma desses fatores constituiu-se
em solo fértil para o retorno do pragmatismo Deweyano entre os nossos educadores, o que
significava recorrer ao seu grande expoente brasileiro: Anísio Teixeira. Não poderia ter sido
mais providencial. De volta à vida pública e com a mobilidade política que isso representava,
Anísio poderia enfim colocar em prática seu projeto educacional que por tantos anos viu-se
obrigado a engavetar2.
Em fins de 1953, Anísio Teixeira criou o Centro de Documentação Pedagógica e por
essa mesma época começa a ser gestado o Centro de Altos Estudos Educacionais, Centro esse
que na verdade será a base que dará origem ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
(CBPE), criado efetivamente em 1955, iniciativa que acaba sendo viabilizada pelo apoio da
UNESCO. O CBPE estava vinculado ao INEP e, concomitante à sua criação, surge também uma
rede a ele articulada: os Centros Regionais de Pesquisa Educacional, localizados em pontos importantes do país, como Porto Alegre, Salvador, Recife, São Paulo, Belo Horizonte e, evidentemente no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. (TEIXEIRA, 1999b).
A principal função do Centro era pesquisar a fundo a estrutura social brasileira, tanto do
ponto de vista mais propriamente antropológico, quanto do ponto de vista da nossa realidade
educacional, naturalmente subsidiada pelas ciências sociais e sempre obedecendo a um princípio caro a Anísio: respeitar as especificidades de cada região do país. Anísio sempre defendeu a
idéia de que a reconstrução educacional do país, tão propalada na época, deveria estar solidamente calcada em bases cientificas.
Para Anísio, a criação deste órgão significou a possibilidade de promover uma série de
atos no âmbito da pesquisa e do planejamento que pudessem constituir-se em parâmetros de
referência para a reforma educacional, de modo que se dispusesse de um estatuto científico,
quase um “salvo-conduto”, para conduzir seus objetivos e ideais nos campos intelectual e de
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progresso da ciência. Era necessário, sobretudo, levar o conhecimento cientifico para dentro da
escola. Em outras palavras, as escolas deveriam se constituir em espaços de experimentação
pedagógica e é exatamente por isso que Anísio foi um grande defensor da autonomia pedagógica da escola. Anísio acreditava que somente a partir do desenvolvimento das ciências sociais
no país é que a educação se tornaria um objeto de investigação científica e esta criaria o estofo
necessário para dar suporte às políticas públicas, ao planejamento educacional, à importantíssima formação de professores e quaisquer medidas cabíveis e possíveis que redundassem na
melhoria do ensino e na reconstrução do sistema educacional brasileiro (TEIXEIRA, 1999b).
Contudo é importante salientar que o INEP, desde sua criação, estava pautado num estatuto institucional ambíguo (XAVIER, 1999). De direito, um órgão de pesquisa. De fato, exercia
simultaneamente atribuições executivas. O mesmo vale para o CBPE que, apesar de ter sido
criado com a finalidade de promover e até mesmo elaborar as propostas do MEC no que se refere às questões educacionais, funcionou como um INEP dentro do INEP e, em muitos momentos, atuaram como uma extensão do próprio MEC, investidos de muito mais poder do que se
esperaria de um órgão e de uma direção hierarquicamente subalterna ao Ministério de Educação e Cultura (MENDONÇA; XAVIER, 2008). Os poderes de Anísio, por vezes, eram comparáveis
aos do próprio Ministro. Esta era uma prerrogativa, de certo modo legitimada, que a ala política
conservadora jamais deixou de perceber e temer. A peculiar posição do INEP e de Anísio acabou por gerar um novo embate com a Igreja Católica no final de 1950, que fatalmente contribuiu para que num futuro não muito distante resultasse na perda de seu cargo, status e, uma
vez mais, de sua credibilidade.
Uma das principais missões do CBPE era elaborar programas e criar condições para a
formação e re-formação dos professores, a qual Anísio chamou de formação do espírito científico dos professores. Essa missão era a espinha dorsal do projeto Anisiano, assim como havia
sido na década de 30 para o grupo pioneiro, traduzida num dos tópicos centrais do Manifesto e
num dos capítulos da belíssima Tese que Cecília Meireles apresentou para concorrer à cadeira
de literatura da Escola Normal do Distrito Federal em1929. Neste capítulo, a formação do mestre é abordada por Cecília de maneira generosa e lírica, como toda a sua obra:
(...) Parece-me que este momento educacional, tendo resolvido em
definição o problema do ensino, necessita, para lhe dar eficiência real,
resolver o problema da formação do mestre. (...) O mestre é neste
momento o mais importante fator na preparação da sociedade futura.
O mestre aparece-nos hoje não mais com a sua velha aparência de
transmissor de conhecimentos imóveis, mas como um artista e como
um homem, criando largamente com tudo que houver de preclaro na
sua inteligência, de puro no seu sentimento, e de nobre na sua atividade. Um mestre que tenha provado o gosto da vida, intensamente;
não que esteja existindo, apenas, dentro da função de ensinar: um
mestre que transmita aos discípulos não o sabor que os seus lábios
sentiram, mas o desejo comovido e elevado de tocar também com a
sua boca essa estranha bebida e distinguir-lhe o duplo ressabio de
eternidade e impermanência. (...) (MEIRELES, MCMXXIX)
Aos Centros Regionais, por intermédio da Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério
(DAM), coube a tarefa de implantar as “escolas-laboratório”3 que funcionariam como espaço
formal de experimentação das novas metodologias de ensino, testando novos programas, currículos e materiais didáticos, além de promover cursos de aperfeiçoamento para os professores
com o objetivo principal de habilitá-los para seu trabalho, subsidiados por essas inovações e, ao
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mesmo tempo, transforma-los em multiplicadores das experiências ali realizadas (NEVES,
2004).
Estas escolas-laboratório, segundo Anísio, constituíam-se também num espaço privilegiado de experiências para as pesquisas desenvolvidas no CBPE, a “mais famosa delas talvez
tenha sido a Escola Parque de Salvador” (BRANDÃO, MENDONÇA, 1997). Os cientistas do Centro poderiam contar com a colaboração dos professores para a coleta de dados. Estes, por sua
vez, se tornariam o sustentáculo das suas pesquisas. Dessa maneira, os conhecimentos produzidos no âmbito da escola poderiam retornar na forma de melhoria e de estímulo para a prática
docente e, como corolário, em maior aproveitamento por parte dos discentes.
Uma Escola de Vanguarda
Nesse contexto nasceu a Escola Guatemala, inaugurada em abril de 1954 pelo governo
do Distrito Federal. No ano seguinte tornou-se o primeiro Centro Experimental de Educação
Primária do INEP-CBPE. Localizada na Praça Presidente Aguirre Cerda, nº. 55, Bairro de Fátima,
no centro do Rio de Janeiro, funcionava em horário integral tanto para os alunos como para os
professores, que além da regência nas classes recebiam docentes bolsistas de outros estados,
participavam de cursos de atualização e de encontros de avaliação, promovidos pela supervisora do INEP (BRANDÃO; MENDONÇA, 1997).
No dizer de Passos (1996), a escola precisava de profissionais que endossassem a sua
proposta e demonstrassem interesse na sua implementação. Um grupo de professores aceitou
este desafio e optou voluntariamente por participar de uma experiência inovadora e ousada: a
prática pedagógica orientada pela pesquisa. Nessa proposta, o papel do mestre não se restringia ao de simples transmissor de conhecimentos: Muito mais do que isso, ele era um agente
capaz de produzir conhecimentos partindo sempre da realidade escolar que o cercava, levando
em consideração os interesses dos alunos, para assim obter um nível de integração tal que o
aprendizado se desse de modo espontâneo e divertido.
A proposta pedagógica partia do pressuposto de que a instituição deveria preparar o
homem para a vida do trabalho e para a vida social. Nesse sentido, contemplava aspectos que
iam desde o exercício da cidadania, passando pelo desenvolvimento do espírito para uma vida
plenamente democrática, buscando estimular ações práticas que em muito se assemelhavam à
vida cotidiana:
(...) Uma experiência é educativa quando dela decorre uma transformação da maneira de ser de que o indivíduo é consciente. (...) É a
educação como instrumento de modificação da maneira de ser de cada um, com a finalidade de uma atuação eficiente nas situações da
vida (A Escola Experimental do INEP. XII Conferência Nacional de
Educação, Salvador, Bahia, 1956. Arquivo Lucia marques Pinheiro –
ABE).
Deste modo, a proposta previa a criação de práticas educativas mais dinâmicas e com
maior valor educativo e social (Arquivo LMP-ABE), buscando ultrapassar a idéia de uma formação fragmentada e dissociada da vida do aluno, o que ocorria com freqüência nas escolas públicas brasileiras da época.
Na expectativa de se inaugurar uma nova postura entre os alunos, professores e, principalmente, de incentivar hábitos de pesquisa na escola, adotou-se o Método de Projetos como
estratégia para reduzir a passividade na sala de aula. Esse era o objetivo principal. Acreditavase, portanto, que a partir dessa metodologia poderia se despertar a transformação total da pessoa, assim como seria possível incentivar a colaboração e a solidariedade entre os grupos. Para

CD-ROM DE ATAS | 3139 | COLUBHE 2012

isso, era fundamental estimular a vontade de aprender da criança, do mesmo modo que era
fundamental promover atividades que elas pudessem realizar com esforço para obter o sucesso
esperado (Arquivo LMP-ABE).
Outra experiência bem sucedida desta instituição foi a criação e aplicação do Método da
Abelhinha, resultado de estudos do método fônico trazido da Itália por professores que estagiaram naquele país4 (SILVA, PINHEIRO, CARDOSO, 1968, p. 11-14). Em que pesem algumas críticas que hoje se podem fazer sobre este método, o fato dele ter sido re-significado na escola,
adaptado à nossa realidade e, o que é bastante significativo, amplamente conhecido e utilizado
no Brasil nas décadas de 1960-70, com um índice de alfabetização superior aos anteriormente
verificados, merece ser considerado.
Para o momento educacional que o país atravessava nas décadas de 1950-60, as experiências desenvolvidas na Escola Guatemala foram de vanguarda. Não se pode esquecer que ela
exercia dupla função: A primeira como estratégia de intervenção, que na perspectiva de Michel
Certeau (1994, p.46):
É o calculo das relações de forças que se torna possível a partir do
momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’. Ele postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas
relações com uma exterioridade distinta.
E a segunda, que não deixa de ser decorrente da primeira, como agente formativo.
Muitos professores que lá estagiaram ou se atualizaram adquiriram conhecimentos educacionais
inovadores e tiveram oportunidade e infra-estrutura para testarem experiências bastante avançadas para a época, resultantes do trabalho científico dos técnicos do INEP/CBPE (NEVES,
2004) e da vontade inabalável do seu diretor.
Outro resultado importante dessa experiência foi a produção de inúmeros materiais de
apoio ao professorado5, tais como o Guia de Ensino “Ensinando matemática á Criança” o Guia
Estudos Sociais na Escola Primária – 1º ao 4º ano, testado não somente pela Escola Guatemala
como também por outras classes experimentais em Minas Gerais e na Bahia. Estas e outras
obras foram publicadas pelo INEP/CBPE, fazendo parte de uma coleção de livros que tiveram
grande importância para o cenário nacional daqueles anos.
Esses livros foram distribuídos gratuitamente aos professores de todo país, para que
tomassem conhecimento da produção cientifica na área da educação, realizada no Distrito Federal. Além disso, essa parece ter sido uma forma eficiente de disseminar novas idéias pedagógicas e contribuir para a renovação do ensino primário. Possivelmente havia também a intenção
de divulgar a própria experiência e demonstrar que a filosofia da escola ancorada no espírito
democrático e progressista, somada ao método de projetos poderia obter excelentes resultados
e, por isso mesmo, mostrava-se passível de ser aplicada em outras instituições escolares com o
mesmo sucesso. Era o casamento perfeito entre o Pragmatismo e o Desenvolvimentismo.
No entanto, o que mais chama a atenção nessa iniciativa foi a republicação dos Guias
de Ensino, que haviam sido produzidos entre 1934 e 1935 quando Anísio Teixeira esteve Diretor
da Instrução Pública do Distrito Federal. O efeito foi catastrófico. Anísio voltou a ser atacado
publicamente e novamente considerado como uma ameaça pelos conservadores. Esse seu ato
gerou muita polêmica porque reacendeu antigas disputas que as décadas subseqüentes não
conseguiram apaziguar. Na óptica dos católicos soou como uma estratégia de continuidade em
relação à política educacional por ele assumida durante o curto período em que esteve à frente
da Diretoria e que efetivamente reproduzia o ideal do grupo renovador. Parece-nos que a intenção não poderia ser outra. Lendo os relatórios, os documentos relativos às políticas adotadas ou
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a serem adotadas pelo INEP/CBPE e especialmente as correspondências e anotações pessoais
(CPDOC-FGV- Arquivo Pessoal Anísio Teixeira) é possível inferir certo grau de saudosismo em
relação aos ideais dos pioneiros. Até mesmo suas relações com antigos aliados, como Fernando
de Azevedo e Lourenço Filho, entre outros, permaneceram até certo ponto inalteradas. Lourenço Filho esteve ao seu lado tanto na Universidade de Educação como no INEP. Fernando de
Azevedo dirigiu o Centro Regional de São Paulo6, Mario Casassanta alternou a direção do Centro Regional de Minas Gerais com Abgar Renault. Esses são somente alguns exemplos. Será que
para Anísio “a memória [dos pioneiros tinha] algo a ver não só com o passado, mas também
com a identidade e, por isso (indiretamente) com a própria persistência no futuro”? (ROSSI,
2010, p. 24). O próprio Paolo Rossi nos alerta para a atualização do passado feita pela memória. Diz o autor que “a memória faz que os dados caibam em esquemas conceituais, reconfiguram sempre o passado tendo por base as exigências do presente”
Desde a criação da Escola Guatemala, o objetivo era generalizar essa experiência por
toda a rede de ensino do país. Apesar do convênio entre o MEC e o INEP/CBPE ter durado vinte
anos e garantido na forma da letra o caráter experimental da escola até o ano de 1975, quando
se extinguiu, na prática, após o golpe de 1964, a proposta sofreu um esvaziamento o que, por
fim, determinou a sua extinção em meados de 1968. Anísio já se tornara novamente persona
non grata nos quadros políticos. A escola era, de certa maneira, a personificação de Anísio e de
suas convicções ideológicas e sociais. Assim, todo o trabalho ali realizado caiu no esquecimento
e não foi contemplado pelas políticas públicas para a educação, mas permaneceu vivo e ativo
nos que tiveram a oportunidade de participar daquela experiência singular (PASSOS, 1996).
A Escola ainda existe no mesmo lugar onde sempre esteve, mas não mais como “vitrine” dos últimos “lançamentos” em matéria de inovação pedagógica. Hoje, a sua presença física
se mistura e se confunde com tantas outras instituições públicas espalhadas pela cidade e pelo
país. O que de outrora sobrevive não pode ser buscado na sua arquitetura, mas na sua história
e na memória dos que tiveram o privilégio de participar daquela experiência pioneira, salvando
o passado “para servir o presente e o futuro” (NORA, 1993, p. 47). Talvez, se procurarmos nos
porões escuros, nos escaninhos empoeirados, possamos encontrar o que buscamos repousando
serenamente. E, se ficarmos quietos, prestando bastante atenção no silêncio sempre revelador,
quem sabe não ouviremos as muitas vozes que ainda cantam suas antigas glórias?
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1

Grupo de Pesquisa sob a responsabilidade de Ana Waleska Pollo de Mendonça (PUC - Rio) e
Libânia Nacif Xavier (UFRJ), envolvendo alunos de graduação, mestrado e doutorado, financiado pela CNPq e concluído em 2006.
2
Não somente Anísio, mas também Fernando de Azevedo, Cecília Meireles entre outros signatários, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, guardadas as devidas proporções, compartilhavam da crença no desenvolvimento educacional e social subsidiado pela ciência (lato
sensu), como se pode ler neste trecho do Manifesto (...) O desenvolvimento das sciencias lançou as bases das doutrinas da nova educação, ajustando á finalidade fundamental e aos ideaes que ella deve proseguir os processos apropriados para realizal-os. A extensão e a riqueza
que actualmente alcança por toda a parte o estudo scientifico e experimental da educação, a
libertaram do empirismo, dando-lhe um caracter e um espirito nitidamente scientifico e organizando (...)
3
O objetivo inicial era que cada Centro Regional tivesse sua escola experimental, mas apenas
o CBPE no Rio de Janeiro e o CR da Baia mantiveram tais escolas.
4
Embora as porcentagens daqueles que se alfabetizavam na Escola Guatemala em um ano
fosse superiores à média do Estado da Guanabara e à do Brasil (entre 71 e 91%), o novo método chegou a atingir um resultado de 100%.
5
Optamos por não reproduzir os números e a importância de todas as publicações por entendermos que extrapola os limites deste trabalho.
6
A criação do Centro Regional de São Paulo foi resultante de um convênio entre o Ministério
da Educação, através do INEP e a Reitoria da Universidade de São Paulo.
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Reconstituir a história de uma instituição destinada à formação do corpo de oficiais da
Armada, agente e produto de muitas transformações operadas na sociedade europeia e nacional durante o século XIX implica entrecruzar história da educação e história militar. De acordo
com algumas das ideias e conceitos operacionais fornecidos por alguns autores, nomeadamente
Janowitz1, Finer2, Huntington3, Foucault4, Bourdieu5 e Nóvoa6, no quadro da transformação das
sociedades de Antigo Regime em estados-nação e em sociedades liberais e industrializadas, os
exércitos surgem como elementos em mudança e de mudança, num processo complexo e não
linear em que a aristocracia foi perdendo a liderança enquanto elite militar e política e em que a
evolução técnica do armamento era cada vez mais determinante. A perda do carácter aristocrático do exército implicou uma redefinição de identidade num processo de profissionalização em
que as escolas se tornam centrais, tal como ocorreu noutras profissões ligadas ao Estado e à
burocracia. De acordo com o que Bourdieu estudou para o funcionalismo francês estas assumem um papel fundamental na reconversão/renovação das elites, no caso a elite militar naval
portuguesa. As organizações militares, progressivamente subordinadas à sociedade civil enquanto instrumentos de gestão da violência legítima, foram adquirindo um carácter cada vez
mais profissional, tendo-se os seus membros definido pela aquisição de novas competências,
saberes e responsabilidades exigidas pela nova organização militar e pela inovação no armamento. As escolas militares foram os agentes desta transformação. Daí o trabalho proposto se
centrar e se articular, em termos metodológico-organizacionais em torno dois grandes eixos, na
tentativa de caracterização da Escola Naval: o primeiro no âmbito da instituição em si -a nível
do seu historial e reformas, estruturas de funcionamento, acessos, cursos e currículos; organização e funcionamento internos (organismos pedagógicos, administrativos e disciplinares; pessoal), instalações, organização do ano escolar e das actividades lectivas quotidianas -, o
segundo a nível dos “actores” que nela actuaram como directores, professores e alunos e respectivos modos de se verem a si e à instituição em que se enquadram (identificação e caracterização geral de cada um deles e análise dos seus discursos).
Para conseguir essa caracterização o primeiro passo foi a exploração sistemática de
fontes primárias, tendo por base corpos documentais diversos, respectivamente: a legislação
referente às reformas do ensino naval entre 1845 e 19107, os regulamentos internos da escola
e da Companhia dos Guardas Marinhas, as Listas da Armada, publicadas entre 1869 e 1910, os
Livros Mestres de assentamento dos oficiais da Armada de 1845 a 1863 e de 1875 a 1910, a
documentação avulsa contida nas caixas relativas à Escola Naval (1862-1910) patente no Arquivo Geral de Marinha e os Anais do Clube Militar Naval entre 1876 e 1910. Foram estas as
bases documentais utilizadas para caracterizar a escola e os protagonistas que lhe deram vida
desde a sua criação ao início da República.
A Escola Naval teve por antecessora a Companhia dos Guardas Marinhas criada em
1782 por Martinho de Melo e Castro, e, em 1796, a Academia dos Guardas Marinhas. Surgiu
após um período de desarticulação do ensino militar naval na sequência da ida para o Brasil em
1807 da Companhia os Guardas-Marinhas e da respetiva academia. Entre 1807 e 1825 todos os
oficiais provieram da classe de voluntários da Academia Real de Marinha, de caráter civil. Mesmo depois do regresso de D. João VI a Academia dos Guardas Marinhas não se refez de forma
a ministrar um ensino militar regular e completo. A situação só mudou em 1845, data da criação da única instituição de ensino superior militar destinada à formação de oficiais da armada
portuguesa num período – o século XIX – em que se afirmam em Portugal, em paralelo com a
consolidação do regime liberal, os novos modelos dos exércitos modernos, pautados pelo crescimento de efetivos, por um recrutamento do oficialato “democratizado”, profissionalizado e
alargado a todo o corpo social sem a limitação das provas de nobreza (eliminadas na marinha
em 1832). Ao contrário do que acontecia no exército, onde era possível aceder ao oficialato a
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partir das fileiras sem frequentar a Escola do Exército (o terço dos oficiais prático) na marinha
só a frequência desta instituição de ensino superior dava acesso à carreira.
A Escola Naval formou, entre 1845 e 1910, 842 oficiais de marinha8. O curso de Marinha foi o único vigente em todo o período, tendo os restantes (Engenharia de Construção Naval, Engenharia de Máquinas, Engenharia Hidrográfica, Administração Naval e Facultativos
Navais) sido ministrados parcial ou totalmente fora da escola e tido poucos alunos. O curso de
Engenharia Hidrográfica foi um curso complementar, destinados a oficiais após a conclusão do
curso de Marinha. O de Construção Naval passou a complementar em 1887 e foi ministrado no
estrangeiro desde 1899. Os facultativos navais (futuros médicos navais) obtinham a formação
de base fora da escola. O curso de Engenharia de Máquinas9 e de Administração Naval eram
cursos com exigências académicas de acesso de nível secundário com carácter “profissionalizante” e frequentados na Escola Auxiliar de Marinha após 1903.
Os regimes e condições de acesso à frequência do curso de marinha pautaram-se por
exigências académicas de dificuldade crescente e um escalão etário de acesso superior. De início, até 1864 os candidatos podiam entrar como aspirantes de 3ª classe, com habilitações mínimas (similares às do acesso à Escola Politécnica) e com idade muito reduzida (11-14 anos),
devendo no entanto obter experiência de mar e formação na Escola Politécnica antes de frequentar, como aspirantes de 2ª e 1ª classe, as cadeiras da Escola Naval. Após a 1864 as exigências da frequência de ensino secundário e dos cursos preparatórios no ensino superior
politécnico tornaram-se definitivas, embora de menor complexidade do que para o acesso à
Escola do Exército10 e a idade de acesso aumentou11, oscilando entre ao 17 e os 23 anos.
Os alunos dos cursos preparatórios só foram considerados alunos da escola, com direito
a remuneração em 1845, em 1864 passaram a adidos e, entre 1867 e 1873, aspirantes extraordinários, frequentando simultaneamente as duas escolas. Após 1887 só entravam com os estudos preparatórios concluídos, maioritariamente na Escola Politécnica em Lisboa (91%). A
Academia Politécnica do Porto e a Universidade de Coimbra formavam os restantes candidatos.
As áreas de formação centrais eram a Física e a Matemática.
Foi sempre exigida robustez física, que, a partir de 1847 passou a ser atestada pela
Junta de Saúde Naval, e, após 1895, fiscalizada anualmente. O incumprimento deste requisito
levava à demissão de candidatos e aspirantes ao longo do curso. Em 1898 a Junta foi substituída por um júri composto pelo 2º comandante do Corpo de Alunos, 3 professores da escola e 2
médicos navais nomeados pela Direção Geral de Marinha, que avaliava não só a componente
médica mas as aptidões a nível militar, prefigurando um perfil próprio do oficial que já não se
limita à condição física própria para a vida no mar. Em 1903 os requisitos físicos de entrada são
estabelecidos de forma estandardizada (altura mínima) e cria-se uma junta nomeada pelo Ministro da Marinha, cujas decisões também não são passíveis de recurso.
Existiram igualmente condicionalismos de acesso financeiros até 1864, fiscalizados pelo
Diretor, para os alunos oriundos de famílias civis que deviam provar possuir um rendimento
mensal de 7200 réis até à promoção a guarda-marinha.
Houve uma falta crónica de candidatos à frequência da Escola Naval até aos anos 90,
que levou à prática sistemática de isenções aos requisitos legais de entrada. As isenções ocorriam no limite de idade, nas habilitações preparatórias, nos tirocínios práticos e nos respetivos
prazos de conclusão. O assunto foi polémico, levando a debates que incluíram o Governo, a
Direção Geral de Marinha, a Secretaria do Conselho do Almirantado, os Diretores da escola e o
seu Conselho de Aperfeiçoamento. Na generalidade aceitava-se a necessidade das isenções.Mas
existiram críticas, sobretudo dos diretores, devido ao mau funcionamento da escola pela dificuldade de articular horários e calendários escolares quando os alunos frequentavam em simultâneo esta instituição e na Escola Politécnica. O ensino prático e as conclusões dos cursos eram
dificultados, levando a desistências e ao inusitado prolongamento do tempo de formação. Tam-
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bém era criticado o fato destas irregularidades impossibilitarem a inculcação de uma verdadeira
disciplina militar. A partir dos anos 90 o excesso de candidatos levou à aplicação rigorosa dos
critérios de seleção: a classificação nos preparatórios, a posse de habilitações superiores às exigidas, ser filho de militar, ser órfão sem fortuna e ter menos idade.
Acompanhando a evolução técnico-científica militar, o plano de estudos da Escola Naval
complexificou-se. O curso de marinha passou de 2 para 3 anos e de 5 para 12 cadeiras. Nos
restantes cursos dada a sua natureza “externa” a duração oscilou entre 1 e dois anos e 1 a 4
cadeiras. O ensino prático e os tirocínios também foram reforçados.
As disciplinas ministradas nos cursos incluíam conteúdos científico-militares muito diversificados
(matemática, astronomia, hidrografia, mecânica, navegação, desenho, artilharia, fortificação,
balística e armamento, tática, higiene naval e colonial, administração naval, contabilidade, resistência de materiais) mas também uma componente humanista de línguas estrangeiras (francês
e inglês, por vezes ministrados como componente prática), direito e história marítimos e coloniais. A nível do ensino prático, considerado fulcral, incluía-se a esgrima, a natação, a ginástica, o
treino de armas brancas e de fogo, o aparelho do navio, os exercícios de infantaria, a instrução
de artilharia naval, aplicações práticas das diversas cadeiras, demonstrações, uso de instrumentos astronómicos bem como diversos tirocínios e exercícios militares. A formação do oficial do
curso de marinha visava uma formação técnico-científica geral que lhe permitiria um domínio
sobre todos os aspetos práticos do comando e funcionamento do navio. A dos restantes cursos
era especializada.
Houve sempre polémica quanto à educação prática dos aspirantes. O “ensino de mar”,
se ministrado cedo, era muito valorizado por alguns oficiais (tal como ocorria na marinha inglesa) mas o abandono da vela fez mudar a formação prática ao longo da centúria dando-lhe um
carácter mais técnico. A sua implementação foi deficiente e, de acordo os relatórios de inspeção
à Escola Naval, só começou a ter alguma eficácia nos anos 80. Até 1868 os tirocínios restringiam-se ao curso de marinha. Os problemas financeiros impediam a aquisição dos modelos e instrumentos necessários a uma atividade prática de tecnicidade crescente, bem como a
contratação de pessoal para supervisionar os exercícios. Nesta altura os exercícios militares começam a ser efetivamente cumpridos mas ainda se registam problemas com as práticas de
preparação física: por exemplo em 1886 não existiam ainda aulas de ginástica e a esgrima limitava-se a 15 minutos semanais por aspirante. A inexistência de um navio-escola (só suprida em
1898 com a corveta Duque da Terceira) também tornava ineficazes as viagens de instrução, só
iniciadas em 1852 e realizadas irregularmente até 188812. Os tirocínios de mar e o trabalho realizado na Escola Prática de Artilharia Naval foram muito criticados quer pelos diretores quer pela
Direção Geral de Marinha. Os tirocínios tinham de ser feitos nos navios em serviço em viagens
em África ou no Oriente, o que suscitava diversas irregularidades e problemas. Muitas vezes os
instruendos contariam doenças que atrasavam a conclusão da formação e não permitiam a passagem ao posto subsequente de guarda-marinha ou 2º tenente. O acompanhamento dado pelos comandantes não era rigoroso e não permitia uma avaliação correta do oficial em formação
registando-se anomalias: as informações dadas trimestralmente pelos comandantes eram incompletas e os exames e derrotas apresentados não eram controlados pela Escola, não havendo supervisão por parte do Conselho Escolar, do Diretor ou de qualquer responsável da
Companhia dos Guardas-Marinhas.
A duração real dos cursos foi quase sempre superior ao da duração legal prevista de 2
e 3 anos, chegando, na década de 60, a atingir os 8 e 10 anos de duração. Dos alunos aceites,
ao longo do período estudado cerca de 20,3 % não concluíram os cursos devido à dificuldade
de conclusão dos preparatórios, a excesso de faltas, a falta de aproveitamento e à não conclusão dos tirocínios.
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A estrutura organizacional da Escola Naval era similar à da Escola do Exército mas mais
simplificada. Para além do Diretor ou Comandante, nomeado ministerialmente, que controlava
administrativa, pedagógica e militarmente a escola e a Companhia dos Guardas Marinhas e pertencia à hierarquia militar, possuiu um Conselho Escolar, organismo administrativo-pedagógico
interno, composto pelos lentes e presidido pelo Diretor. Este Conselho tinha funções pedagógicas, de supervisão científica, disciplinares e administrativo-financeiras. A vida escolar dependia
dele para funções tão diversas como os regulamentos, disciplina, conteúdos programáticos, horários, prática pedagógica, escolha de manuais e de materiais de apoio pedagógico, seleção de
funcionários. Passou a denominar-se Conselho de Instrução da Escola Naval em 1899 e em
1903 subdividiu-se em mais 2 organismos que se lhe subordinavam: o Conselho Administrativo
e o Conselho Disciplinar do Corpo de Alunos da Armada. A escola teve várias instituições anexas13 e organismos internos: o observatório, a biblioteca, o museu e diversos gabinetes de cartas, instrumentos e modelos de instrumentos náuticos, de artilharia, de aparelho e construção
naval.
A nível de supervisão externa, a tutela dispunha, para além da escolha do Diretor, outros mecanismos de controlo para melhorar o funcionamento da instituição: o Conselho de
Aperfeiçoamento, criado em 1864 e depois denominado Conselho de Instrução Naval em 1868
e um inspetor, dependente do ministro. Este elaborava relatórios anuais e fiscalizava horários,
faltas, metodologia pedagógica, dispensas, condições materiais de funcionamento, aulas práticas exercícios militares14.
As instalações faziam parte de um edifício pombalino na Rua do Arsenal, cujos pisos foram sendo adaptados para o funcionamento da escola, com obras sucessivas de reconstrução
de salas, laboratórios e gabinetes. As de maior monta ocorreram em 1884. A exiguidade do
edifício não permitiu a criação de espaços próprios para os alunos, com exceção da sala de fumo, nunca possibilitando o internato dos aspirantes, considerado essencial para a formação
integral do futuro oficial. Só em pleno século vinte esta pretensão foi alcançada.
A organização do ano escolar seguia o modelo tradicional vigente. Iniciava-se em outubro e, terminava em maio devido à necessidade de realização da instrução prática e tirocínios
no mar entre julho e setembro. O calendário de interrupções letivas abrangia o Natal, o Carnaval, a Páscoa e os feriados. Os exames decorriam em junho e outubro. Os horários eram objeto
de regulamentação rigorosa. A carga horária, pesada, oscilou entre as 25 e as 30 horas semanais, com aulas com duração entre 1h e 1h30m, intervalos de 15m, horas de estudo e de trabalhos práticos tentando implementar rotinas de hábitos de trabalho a par com a disciplina militar.
As aulas iniciavam-se às 9 h entre Outubro e Março e às 8h no resto do ano letivo. As aulas
teóricas ocorriam às segundas, quartas e sextas e as práticas às terças, quintas e sábados. O
regime de faltas era rigoroso, impedindo o acesso aos exames se a falta de assiduidade excedesse um quinto das aulas dadas e levando à perda do ano. O aluno devia comparecer sempre
uniformizado e com todo o material necessário. As aulas eram tradicionais: na 1ª parte o professor expunha a matéria e na 2ª procedia-se às interrogações feitas pelo lente ou por alunos
por ele designados. Os alunos dispunham dos compêndios adotados ou de folhas litografadas
elaboradas pelos lentes. Realizavam-se visitas de estudo a fortificações, instalações militares ou
navios. A avaliação foi também rigorosamente regulamentada e incluía, além dos exames finais,
vários momentos de avaliação oral e escrita em aula (interrogações) ou no final de blocos de
aulas correspondendo a unidades didáticas (repetições). Os exames finais, aos quais o aluno se
apresentava com uma nota de mérito anual, eram orais, feitos perante um júri, com um tema
sorteado, correspondendo a 10 lições. A nota final era ponderada, de acordo com os coeficientes atribuídos às várias avaliações. O regime disciplinar era militar, valorizando a submissão ao
superior hierárquico, o sentido de honra e a palavra do oficial. As penas incluíam a prisão, que
ocorreu por motivos tão diversos como a prestação de falsas declarações, abuso de confiança,
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envolvimento em violência ou embriaguez fora da escola ou desrespeito das formaturas. O rigor
no controlo do tempo, a vontade de criar a reclusão na escola ou no navio, o padrão de formação intensiva procurava criar ligações e comunhão de rituais e linguagens próprias, reforçando
a sua coesão face ao mundo exterior. Docentes e comandantes partilhavam e reproduziam o
habitus da instituição, conduziam à emulação entre formandos e à criação do espírito de corpo.
Em 1888 surgiu a tentativa de criação, à imagem do Clube Militar Naval, de um Clube dos Aspirantes, associação destinada ao convívio e lazer dos futuros oficiais, iniciativa que não vingou.
Os diretores eram oficiais de alta patente, com mandatos de duração irregular, que
chegou a atingir os 14 anos, mas mais curtos (até 5 anos) após os anos 80. Não detiveram cargos ministeriais nem relevo político15 e as suas carreiras foram militares (funções técnicas, administrativas, judiciais e coloniais superiores) ou ligadas à docência16.
O corpo docente teve uma base de recrutamento militar-embora o acesso de civis fosse
permitido17- e carreiras de longa duração ou vitalícias. Cerca de 21,6% tinham origem em famílias militares. A sua escolha, por concurso perante o Conselho Escolar e posterior nomeação
ministerial, dava preferência aos oficiais da Armada. O concurso obedecia a um ritual similar a
cerimónias académicas posteriores: o júri expressava a sua decisão atribuindo, de acordo com o
mérito, esferas brancas e negras após ter examinado o diploma do candidato, os seus certificados de comportamento não criminal e de saúde e de ter avaliado duas lições por ele apresentadas. Várias vezes os resultados forram contestados, sobretudo nos anos 60 e 80.Valorizava-se o
mérito científico e as qualidades de aptidão física, ética e militar. As funções exercidas incluíam
a docência (em que, por vezes, acumulavam cadeiras), a elaboração de materiais, o serviço de
exames, a gestão dos organismos de apoio ao funcionamento da escola, a participação no Conselho Escolar, o apoio ao Diretor e a participação em comissões militares. Vários professores
participaram nas associações científico-culturais e na imprensa nacionais, destacando-se o seu
papel na Sociedade de Geografia e na Academia Real das Ciências. A nível pedagógico não revelaram produção teórica relevante e enquadravam-se genericamente numa matriz positivista,
valorizando a ciência e o ensino experimental de aplicação. A sua participação política não foi
notória (embora 8 fossem deputados e 3 houvessem exercido pasta ministerial), tendo as carreiras um pendor militar ativo e colonial ou centrado na docência. Revelaram algum espírito
corporativo face ao governo reclamando acerca de questões pecuniárias, de incapacidade física,
contagem de tempo de serviço e jubilação ou, em 1892 contra a limitação de progressão na
carreira militar ativa.
A proveniência socioeconómica dos futuros oficiais foi de difícil rastreio dadas as características das fontes utilizadas. O campo de recrutamento abriu-se aos estratos burgueses não
militares, com notória origem na urbana (44,5% em Lisboa, 5, 3 % no Porto) e colonial (4,8%).
O acesso fácil aos estudos preparatórios e a concentração de regimentos na capital podem explicar o fenómeno, bem como o carácter colonial das carreiras. As famílias tinham posição económica suscetível de proporcionar aos seus filhos o acesso aos estudos preparatórios superiores
e permitir o pagamento dos emolumentos exigidos pela instituição. A nobreza tradicional e liberal deixou de ter assento primacial enquanto campo de recruta preferencial dos oficiais da Armada e, ao contrário do que acontecia noutros países europeus, o oficialato naval português
não se auto-reproduzia familiarmente de forma directa, revelando uma considerável abertura ao
exterior. Apenas 3,1% dos alunos teve origem em famílias tituladas e só 10,9% eram filhos de
oficiais do Exército ou da Armada. Este padrão era superior ao do exército e era valorizado pois
permitia a transmissão de qualidades próprias do oficial. Houve casos de linhagens de marinha
como os Soares de Andrea ou os Brás de Oliveira, que se perpetuam desde finais de setecentos
até ao final do século XIX ou de meados do mesmo século até ao século XX. O padrão corporativo de reprodução era desejado por alguns oficiais e diretores como forma de manutenção/recriação dos valores tradicionais.
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O discurso dos atores em ação na Escola Naval sobre o ensino não surge com frequência. Apenas os diretores, no âmbito dos seus relatórios e correspondência abordam os problemas da escola, muitas vezes do âmbito material e administrativo e, por vezes revelando tensão
na relação com o poder central. Nota-se a preocupação com os recursos e as instalações mas
também com o reforço da disciplina quotidiana, o cumprimento das formaturas e treino militar,
o uso do uniforme, com a qualidade científica e prática dos cursos como fatores de formação de
um grupo coeso de elite militar naval. A fuga diária ao universo militar mercê da inexistência do
internato era, a seu ver, fonte de indisciplina e vetor impeditivo da integração. Quanto aos docentes, o ideal que transparece das escolhas realizadas nos concursos aponta para meritocracia
científica, as qualidades físicas, morais e militares.
Os testemunhos relativos ao ensino e vida escolar dos restantes intervenientes - professores e alunos enquanto tal- são quase inexistentes. A intervenção surge através da abordagem
crítica do sistema de ensino ministrado em artigos dos Anais do Clube Militar Naval enquanto
oficiais da armada18. A análise do ensino naval gira em torno de dois temas centrais: a formação do aspirante, entrecruzada com a questão do estatuto do oficial e com as condições gerais
da marinha nacional, e a polémica do ensino prático versus ensino teórico. Os oficiais consideravam a formação uma condição fundamental à existência de bons oficiais da armada pois os
mesmos “não se improvisam nem inventam, levam muito tempo a fazer porque precisam de
uma larga prática, aturado estudo e proveitoso tirocínio”19. A capacidade de desempenho do
oficial dependia da formação. Dado que os oficiais se percecionavam como garantes da soberania nacional enquanto protetores do império colonial a formação do oficial era fundamental para a nação.
Os textos analisados20 abordam as condições de admissão e recrutamento, os currículos, a organização e funcionamento escolar, o ensino prático, as questões disciplinares, os sistemas de avaliação e a comparação com a formação estrangeira. São todos muito críticos em
relação a todos os aspetos mencionados, não se registando sequer opiniões positivas quanto
aos tirocínios e à disciplina. Também se criticam as reformas legislativas por apenas atenderem,
na 2ª metade do século, a critérios economicistas.
Os planos de curso foram considerados sobrecarregados, com cadeiras como higiene
naval, achadas desnecessárias. Na generalidade, a qualidade do ensino teórico foi consensual,
se excetuarmos a opinião de um antigo professor, Cunha Mancellos21 que em 1901 considerava
haver atraso científico e desadequação da preparação do oficial para uma marinha tecnicamente evoluída, defendendo a necessidade de uma formação contínua ao longo da carreira e não
de uma formação de base generalista e enciclopédica.
Relativamente ao funcionamento escolar, para além de sugestões pontuais de melhoramento no sistema de avaliação, os grandes problemas são a falta de materiais de apoio, falta
de recursos para aquisição dos materiais, equipamentos e navios necessários, bem como a falta
do internato, considerando essencial para uma integração do formando no novo grupo profissional e para a minimização das questões disciplinares.
As condições de admissão foram criticadas. Os estudos preparatórios na escola Politécnica eram considerados excessivamente difíceis a nível da matemática e da física, com taxas de
insucesso elevadas e conduzindo à desistência dos aspirantes. Os conteúdos foram considerados académicos e pouco úteis à vida do oficial no mar. Entre os críticos surge a voz de Abel
Fountoura da Costa em 1903. No entanto tal opinião não era unânime, uma vez que os oficiais
valorizavam a exigência na preparação científica. Muitos sugerem soluções intermédias defendendo o ensino científico da matemática e física integrados no curso da escola e permitindo
uma entrada mais precoce na vida ativa e na experiência de mar. A ideia da admissão em idades mais baixas era considerada potenciadora da adaptação à vida marítima e à formação adequada do carácter.
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As críticas às falhas do ensino prático, nomeadamente a educação física são contundentes: os horários reduzidos e a falta de professores adequados impediam a sua eficácia. A descrição por Baldaque da Silva do ensino da ginástica da esgrima e natação nos anos 70 é disso
exemplo, descrevendo o professor de esgrima como “um velho, que não podia já cair a fundo e
que mal tinha em guarda o sabre e o florete” e o mestre de natação como permeável a subornos atribuindo as classificações “pela nota que o alumno dava ao bom velho mestre Santos”22.
Os tirocínios e viagens tornavam-se inúteis devido à falta de verbas e de instrumentos,
à sua duração reduzida e às condições de realização. As viagens dos aspirantes do 1º para o 2º
ano não eram rentáveis devido à falta de conhecimentos dos alunos e à dessincronização entre
o ensino teórico e o ensino prático. As viagens dos guardas marinha também não eram profícuas pois os comandantes dos navios não os orientavam devidamente, limitando-se a exigirlhes o serviço de um 2º tenente. Perdia-se assim o seu valor formativo. Todos opinavam no
sentido de se aumentar a duração e reforçar a eficácia dos tirocínios e viagens como forma de
melhorar o ensino dos futuros oficiais.
Apesar das questões levantadas por esta pesquisa serem em número amplamente superior às respostas obtidas julgamos poder com ele comprovar algumas ideias centrais. Cremos
ser possível afirmar que a Escola Naval portuguesa se enquadra sem dificuldade na perspectiva
evolutiva típica da formação dos oficiais do exército e dos restantes países europeus. O papel
do Estado na criação da escola permite-lhe controlar, através de determinações legais, dos recursos inspectivos, da submissão à cadeia hierárquica de comando ou da escolha dos docentes,
a seleção e formação dos futuros ”funcionários” militares. Através da escola o Estado define o
enquadramento do exercício da atividade do oficial, atestado pelo diploma escolar, bem como o
código de valores e o espírito de coesão do grupo que a educação ministrada corporiza e
transmite. Apesar da falta de recursos materiais dificultar o processo, é uma escola que define
com clareza um plano de estudos e de formação intensiva com rigor técnico-científico crescente, diferenciado de outras profissões e adaptado à evolução da tecnologia militar tanto quanto
permitiam os recursos financeiros nacionais oitocentistas, que afina os seus mecanismos de
selecção de candidatos e os assenta no princípio do mérito escolar, de especialização técnicocientífica e da recriação de um ethos próprio. Os oficiais que formava constituíam um grupo
privilegiado em que muitas famílias tinham ligações à elite financeira, política e cultural. Imbuídos de espírito de corpo, dotados de uma instituição de formação própria, de um corpo de saberes e de valores específicos, eram fiéis servidores do estado liberal português, pelo qual
lutavam nas colónias e às diretrizes do qual se submetiam. Demonstravam, através da imprensa própria, uma perspetiva crítica sobre os mecanismos de formação que lhes eram ministrados
e denunciavam a posse de uma consciência profissional emergente.
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1. Entre o Império e a República
Na transição entre Império e República, presenciava-se, da parte dos intelectuais brasileiros, um movimento de releitura de clássicos da filosofia como ‘O Contrato Social’ (1762) de
Jean Jacques Rousseau, De la démocratie (1840) de Alexis de Tocqueville dentre outros, que
inspiraram os referenciais para se repensar o modelo educacional deixado pelo Império. Para
republicanos como Rui Barbosa, Benjamim Constant e Manoel Bonfim, a educação era o meio
pelo qual se conseguiria elevar o Brasil ao desenvolvimento e a construção de uma Identidade
Nacional. O sistema educacional por eles pensado deveria ser laico e obrigatório, visando a
educação das camadas populares. Segundo Mourão (1962), na mentalidade positivista da época, a separação entre Igreja e Estado, propunha a constituição de um Estado agnóstico que
primava pela racionalidade científica e pela laicidade da escola (MOURÃO, 1962, p. 131). Nas
palavras de Souza (1998), o ideário Republicano foi gestado como “[...] crença no poder redentor da educação” (SOUZA, 1998, p. 27), sendo a instrução um elemento formador do indivíduo;
“[...] articulada com a valorização da ciência e com os rudimentos de uma cultura letrada, ela
se apresentava como interpretação conciliadora capaz de explicar os motivos do atraso da sociedade brasileira e apontar a solução para o mesmo” (SOUZA, 1998, p. 27).
Após a proclamação da República, viu-se um tempo de otimismo na Educação na medida em que ocorria a fundação de escolas primárias visando reduzir o índice de analfabetismo,
que chegavam ao cúmulo de 85% em todo o território nacional no ano de 1890, e com a formação de professores. Segundo Souza (1998), “[...] um amplo projeto civilizador foi gestado
nessa época e nele a educação popular foi ressaltada como uma necessidade política e social”
(SOUZA, 1998, p. 27). Necessidade “política” pelo fato de ser indispensável a alfabetização para
participar das eleições diretas, dado que tornava a educação primária uma urgência para o futuro da República; e “social” porque indispensável para desenvolver o projeto de construção da
identidade do povo brasileiro. Ribeiro (2003) destaca que a decadente estrutura educacional
deixada pelo Império “[...] sugeria aos republicanos positivistas uma reversão urgente nessa
esfera, pois a educação pública seria uma das possibilidades para a criação de uma identidade
nacional, nos moldes da nova forma de governo” (RIBEIRO, 2003, p. 691). Como fruto dos esforços republicanos, em 1893 surgiu os Grupos Escolares na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, no intuito de reunir as escolas isoladas, segundo a proximidade entre elas. Tais Grupos
Escolares ensejaram um novo modelo escolar no início da República, organizado de acordo com
a racionalidade científica.

2. Os Grupos Escolares no Estado de Mato Grosso
Os Grupos Escolares em Mato Grosso foram instalados tendo como meta criar um sistema de ensino ordenado e de caráter estatal, sustentado por um programa enciclopédico, de
acesso obrigatório e universalizado. Segundo Reis (2006), foram idealizados visando equiparar
Mato Grosso, aos Estados mais desenvolvidos da nação.
Os dois primeiros Grupos Escolares foram criados em 1910 pelo Presidente de Estado
Cel. Pedro Celestino, mediante o Decreto n. 258 de 20 de agosto, sendo um na cidade de Cuiabá e outro no distrito do Porto. Para dirigir os mesmos e consolidarem o sistema educacional
pretendido, o Estado contratou dois normalistas paulista: professor Leowigildo Martins e Gustavo Kulhmann. Segundo Poubel (2006), a “direção do 1º Grupo Escolar, [...] foi confiada ao professor Leowigildo [...] e a do 2º distrito [...] ao professor Gustavo” (POLBEL, 2006. p. 219). De
acordo com Reis (2006, p. 207), em 1910 o Estado de Mato Grosso criou a Escola Normal no
povoado de Barão de Melgaço, com a finalidade de transformá-la em modelo para os Grupos
Escolares e preparar os professores para dirigir e ministrar o ensino reformado segundo o ideal
da República.
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Na sequência, em 1911 foram criados por meio do Decreto n. 297, os Grupos Escolares
de São Luiz de Cáceres, Poconé, Vila do Rosário e Corumbá. A partir de 1912, com o objetivo
de expandir o projeto educacional republicano, para o sul do antigo Estado de Mato Grosso foram criados os grupos de Campo Grande, Aquidauana, Três Lagoas e Ponta Porã, que foram
instalados de forma lenta, muitos deles sendo efetivados no final da década de 1920.
3. A cidade de Ponta Porã
A cidade de Ponta Porã localizada no sul do antigo Estado de Mato Grosso na Serra de
Amambaí, está a 634 metros acima do nível do mar. Sua gênese foi marcada pela presença do
nativo, de modo particular os Guaranis e Caiuás. Segundo Rosa (2004, p. 11) o vocábulo Ponta
Porã, é de origem espanhol-guarani, Punta Porã, que significa literalmente Ponta Bonita e faz
referência a toponímia do lugar. Para o referido autor, o “[...] o povoamento de Ponta Porã teve
início na periferia de um vasto brejo [...] que ia findar na orla de espessa mata virgem, situada
aos fundos. Ao norte, delimitava essa zona a cabeceira do córrego S. João e ao sul a do córrego
Estevão” (ROSA, 2004, p. 27). Os escritos de Quintas (2006, p. 14), dão conta de que após a
Guerra do Paraguai “[...] algumas pessoas [...] ficaram na região [de fronteira] e transferiramse depois para as margens da Laguna Punta Porã. [...] Dessa forma, Punta Porã foi o nome
dado ao pequeno povoado situado às margens da lagoa de mesmo nome no Paraguai.”
Quintas (2006) argumenta que no final do século 19, com o aumento da população na
região, houve necessidade das autoridades se “[...] instalarem do lado brasileiro. Embora já
houvesse diversos casebres como nas proximidades da Porteira Ortiz, a região das três figueiras
foi o local escolhido para ser o centro administrativo, policial e fiscal do povoado brasileiro”
(QUINTAS, 2006, p. 14).
Segundo Ferreira (2007), após a demarcação das fronteiras em 1874, as autoridades
brasileiras visando proteger as novas terras oriundas do Paraguai, adotaram “como medida urgente radicar aí homens “brancos” e estabelecer postos militares, para impedir a entrada de
estrangeiros. Dessa forma, o pós-guerra assistiu a um incremento na vinda, para o Sul de Mato
Grosso, de inúmeros migrantes [...]” (FERREIRA, 2007, p. 28). A povoação recebeu maior impulso a partir de 1895 com a chegada de diversas famílias oriundas do Rio Grande do Sul. Estas
fugiam dos conflitos armados deflagrados naquele Estado decorrente da proclamação da República, em 1889. Conforme explicações de Torrecilha (2004), o povoado de Ponta Porã por volta
de 1895, surgiu com alternativa para facilitar o escoamento da produção de Erva-Mate, realizada pela Companhia Mate Laranjeira, antes realizada “[...] por meio do Porto de Concepcion, às
margens do rio Paraguai, no lado Paraguai” (TORRECILHA, 2004, p. 63). Vale ressaltar que o
escoamento da erva mate se dava de Ponta Porã para Porto Murtinho. Tomazinho (1981) comenta que a partir de então, os ervais, localizados no “[...] planalto de Amambaí passaram então a ser ligados a esse Porto [Murtinho] por um sistema regular de carretas que, percorrendo
mais de 300 km de estradas [...] escoavam a produção” (TOMAZINHO, 1981, p. 34).
No ano de 1900, por meio da Resolução n. 255 de 10 de abril, o Governo do Estado
de Mato Grosso, Antônio Pedro Alves de Barros, criou a Paróquia de Ponta Porã e nomeou o
cidadão João Antônio da Trindade, como Juiz de paz do povoado. Sua elevação a categoria de
Vila se deu em 18 de julho de 1912, por meio da Resolução n. 617 e a Município em 25 de
março de 1913.
4. O Grupo Escolar Mendes Gonçalves
O Grupo Escolar Mendes Gonçalves está localizado na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Durante o período estudado, a referida região fronteiriça entendida como espaço geográfico, referia-se ao extremo sul do antigo Estado de Mato Grosso e compreendia os
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Municípios de Porto Murtinho, Bela Vista, Dourados, Ponta Porã, Maracaju, Entre Rios (Rio Brilhante) e Nioaque, áreas palco dos conflitos da Guerra do Paraguai durante os anos de 18651870.
Em nove de fevereiro de 1927, por meio do decreto 752, o Presidente do Estado de
Mato Grosso, criou o Grupo Escolar de Ponta Porã com o nome de ‘Mendes Gonçalves’ em homenagem ao Comendador Francisco Mendes Gonçalves, Presidente da Empresa privada Matte
Larangeira, doadora do terreno e do edifício.
A Empresa Mate Laranjeira foi erigida em 5 de setembro de 1891, na cidade do Rio de
Janeiro, sendo constituída por 15.000 ações no valor de 3 mil contos de réis cada. Sua atividade consistia na extração e exportação da Erva Mate, colhida nos ervais nativos da região Sul do
antigo Estado de Mato Grosso. Segundo Queiroz (2009, p. 2), os ervais estavam situados em
áreas “[...] devolutas, de modo que as concessões para exploração consistiam em contratos,
aliás temporários, de arrendamento (e não de venda) [...].Vale frisar ainda, que esta região era
habitada “[...] esparsamente por populações indígenas e, de modo ainda mais esparso, por
não-índios, sendo considerada na verdade um sertão bruto.”
A inauguração do edifício para o Grupo Escolar, ocorreu no dia 5 de julho de 1927 às
15hs e esteve presente ao ato, os principais representantes da sociedade local, a saber: o sr.
Arnóbio de Miranda, Intende Geral do Município de Ponta Porã; Sr, Heitor Dias, Chefe Político
de Pedro Juan Caballero; Dr Lima Avelino, Inspetor Escolar; Major Policarpo De Avilla, Delegado
de Polícia; Dr. Eduardo de Barros; Coronel Luiz Pinto e o Diretor do Grupo professor Achilles
Verlangieri. De acordo com o Jornal O Progresso, a obra foi declarada inaugurada pelo Dr. Arnóbio de Miranda, que na sequencia discursou sobre o a importância da educação para a formação do cidadão republicano.
5. Atores sociais do Grupo Escolar Mendes Gonçalves
Por ser uma região distante dos grandes centros urbanos, terra recém conquistada do
Paraguai, ocupada na sua maioria por nativos e paraguaios, convivendo com migrantes gaúchos
e paulistas, dentre outros, Ponta Porã era dividida entre a opulência dos dirigentes da Laranjeira Mendes & Cia e a pobreza dos trabalhadores dos ervais, denominados de mineros e os nativos. Estes últimos, pobres, eram massa de manobra da Empresa e dos pequenos produtores
que a ela eram atrelados em virtude da necessidade de sobrevivência, enquanto pequenos produtores de erva-mate. Neste cenário de desigualdades sociais, foi instalado o Grupo Escolar
Mendes Gonçalves, tendo como meta por parte dos governantes, fazer presente a escolarização
Repúblicana na região de Fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
Para Ernandes (2009), a região de fronteira era vista de forma negativa, “[...] uma
região considerada atrasada, longe, violenta, inculta e incivilizada” (ERNANDES, 2009, p. 17).
Para reverter tal visão, “[...] indivíduos e instituições procuraram enaltecer especificidades locais” (ERNANDES, 2009, p. 17). Neste contexto, as evidências dão conta que o discurso educacional gerado a partir da instalação do Grupo Escolar em Ponta Porã, se insere no contexto do
discurso de Progresso e civilização, palavras chaves “[...] utilizadas para reverter às características negativas que a fronteira sertão apresentava” (ERNANDES, 2009, p. 17). Segundo Ernandes
(2009), na década de 1920, “[...] em Ponta Porã a imprensa passou a publicar reportagens que
enalteciam as qualidades da região para se contrapor a realidade fronteiriça e sertaneja” (ERNANDES, 2009, p. 113). Em meio a situação educacional caótica que os jornais expunham sem
temor, o Grupo Escolar Mendes Gonçalves, surgiu como uma possibilidade de esperança para
os dirigentes locais, dado que foram estes os maiores beneficiados com a instalação da instituição. De outro lado, os nativos e os mineros estavam alijados do processo de escolarização, que
em primeira instancia deveria beneficiar as camadas populares da população brasileira. Sendo
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assim, como atores deste cenário de sertão contracenavam os dirigentes da Empresa Mate Laranjeira, os nativos e os migrantes.
5.1. Os Alunos do Grupo Escolar Mendes Gonçalves
Quanto aos alunos do Grupo Escolar Mendes Gonçalves, as evidências contidas no material empírico examinado dão conta que estes eram filhos dos funcionários da Empresa Mate
Laranjeira, da elite local e talvez das famílias simples, porém não envolvidas diretamente no
processo de produção da erva-mate. As famílias diretamente envolvidas no processo de extração da erva, dificilmente escolarizavam seus filhos no Grupo Escolar, pois os acampamentos de
extração de erva eram distantes do povoado de Ponta Porã e dadas as condições de trabalho,
as crianças eram absorvidas pelo labor nos ervais. A esse respeito Centeno (2007), lembra que
a escola na região de fronteira era frequentada “[...] pelos filhos dos funcionários [...], pois os
trabalhadores que trabalhavam no campo, na elaboração da erva-mate, ficavam bastante afastados dela e não tinham tempo livre para a escola” (CENTENO, 2007, p. 8
Referente ao Grupo Escolar Mendes Gonçalves, Centeno (2007), baseando-se nos relatos do memorialista Elpídio dos Reis, afirma que o “[...] Grupo Escolar [...] possuía somente
as quatro séries iniciais do fundamental (CENTENO, 2007, p. 118), indicando assim que a instituição em questão se concentrava especificamente no ensino primário. Referente aos alunos
que frequentavam o Grupo de Ponta Porã, nossas pesquisas apontam para os Exames finais do
ano de 1930, correspondente a seção masculinas. Analisando o material, observamos que a
série em questão registrava a frequência de 28 alunos, sendo 21 aprovados e 7 reprovados.
Dentre os discentes aprovados plenamente, figura Leonel S. Mendes Gonçalves provavelmente
filho de algum dos acionistas da Laranjeira Mendes e Cia. Segue no Quadro abaixo a lista dos
alunos:
Quadro 1 – Resultado dos exames finais do GEMG - ano letivo de 1930.
Resultado dos exames finais do GEMG - ano letivo de 1930 (Seção Masculina)
Professora da Classe: Santa Nair de Pinho. Porcentagem de Aprovação: 75%.
Reprovados Nota
Aprovados com distin- Aprovados Ple- Aprovados
Simplesmente
ção
namente
Cleobulo de Souza Guimarães
Eraldino Sans de Mattos

100

Hernani do Amaral
Iraty Ferreira da Costa

100
100

Ivo Lucena
Ivo Vasquez
Leonel S. Mendes Gonçalves
Orindo Vieira Marques
Roberto do Amaral
Ruy de Oliveira
Washinton Coelho de Souza

100
100
100

100

100
100
100
100
Antonio Oliveira
Falcão
José Gassiano Pedroso
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90
90

90

Rauh Monteiro
Fausto Riveros
José
Alexandre
Monteiro
Clementino dos
Santos
Algaem Pessini,
Narciso
Anderson
Ramiro
Ramão Rubens Pinto de Magalhães
Ramão dos Santos
Palermo

80
80
80
70
70
70
70

7
alunos,
(não registrados)
Fonte: Ata do Resultado dos Exames Finais do GEMG - ano letivo de 1930 (Seção Masculina)
Como alunos aprovados plenamente, a legislação da época designava aqueles que obtiveram nota máxima nos exames finais. Os alunos que eram aprovados, porém obtivessem
média inferior a máxima eram designados como aprovados simplesmente. Referente aos alunos
de origem Paraguaia, a nossa pesquisa obteve apenas indícios da frequência dos mesmos. Na
lista acima, observamos apenas dois alunos de sobrenome possivelmente Paraguaios, a saber,
Fausto Riveros e Narciso Anderson Ramiro. Em virtude da escassa documentação referente a
este período, não encontramos outras listas de alunos que pudessem servir de suporte para
averiguar números significativos de alunos paraguaios estudando no Grupo.
Dadas as condições sociais do município de Ponta Porã na década de 1920, é possível
que a grande maioria das crianças pobres, não frequentasse o Grupo Escolar. Aqueles que por
ventura lá estudassem, possivelmente permaneceriam na escola apenas nas séries iniciais, até
adquirirem rudimentos de leitura e escrita e, em seguida migrariam para o trabalho a fim de se
dedicar a outros afazeres rentáveis. De modo geral, as evidências empíricas indicam que nos
primeiros anos de funcionamento do Grupo Escolar, as crianças que frequentavam a instituição
eram filhos das famílias mais abastadas da cidade, com exceções, a instituição era frequentada
por crianças dos setores mais subalternizadas da população, que na sua maioria era paupérrima.
5.2. Professores do Grupo Escolar Mendes Gonçalves (1930-1931)
A partir da documentação arrolada, as pesquisas deixaram entrever um número de 18
professores que lecionaram no Grupo Escolar Mendes Gonçalves durante o período de 1930 a
1931. É preciso levar em conta que a grande maioria deles já lecionava no Grupo Escolar, entretanto seus nomes apareceram apenas na documentação referente aos anos mencionados. A
partir das pesquisas inferimos que os professores na sua maioria eram migrantes, oriundos de
Cuiabá e outras cidades do Estado de Mato Grosso, vindo para Ponta Porã objetivamente para
lecionar no Grupo Escolar. Segundo Souza (1998), ser professor de algum Grupo Escolar era
sinal de grande projeção social, pois eram instituições modernas, “[...] que ofereciam melhores
salários e melhores condições de trabalho; além disso, eram considerados escolas de qualidade
e grande prestígio social que se estendia aos docentes” (SOUZA, 1998, p. 73). No caso das mulheres, lecionar no Grupo Escolar significava o máximo da ascensão profissional, dado que os
cargos superiores, tais como direção, eram reservados aos homens. Na época, a figura do pro-
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fessor era revestida de um caráter quase sacral, por ser considerado “[...] o arquiteto do porvir,
o sustentáculo de todas as liberdades, o alicerce da Pátria. Faroes da civilização...” (Caetano de
Campos, citado por SOUZA, 1998, p. 61). Para a pesquisadora Grinaura Medeiros de Morais,
este período era “[...] caracterizado pela figura do professor idôneo, sério, olhar firme e conduta socialmente padronizada, com requinte de letra e irrepreensível conduta moral, austeridade,
seriedade” (MORAES, 2006, p. 1859).
De acordo com o artigo 58 do regimento de 1927, para os Grupos Escolares do Estado de Mato Grosso, as classes de Grupos Escolares deveriam ser efetivamente preenchidas por
professores que tivessem um ano de exercício efetivo em escola urbana, dois anos em escola
rural e por professores normalistas com três anos de exercício interino. Nossas pesquisas demonstraram um total de 18 professores admitidos ao Grupo Escolar Mendes Gonçalves no período de 1930 a 1931.
Quadro 2 – Professores do GEMG – 1930-1931
PROFESSORES
Cargos
Nomes
Manoel Ezequiel de Barros
Professor interino
Odila Saldanha
Professora adjunta interina
Nair Alves de Magalhães
Professora adjunta
Normelia Galvão Nahn
Professora adjunta
Benedicta de Oliveira Marcondes
Professora adjunta
Joanita Grezzi
Professora adjunta
Eneida Geluffo
Professora adjunta
---------------------Oscarlina Xavier Cabral
---------------------Ada Moreira
Nair Santos
Professora 1º Ano “A” Feminino
Nair de Pinho
. Professora 1º Ano “B” Feminino
Calina Delamonica
Professora 2º Ano Misto
Gonçalo N. da Cunha
. Professor 3º Ano Misto
Juvelina Gomes
Professora 4º Ano Misto
Eduardo Malhado:
. Professor 1º Ano Masculino
Eneidad Paluffo
. Professora interina
Geth Jausen
. Professor adjunto
Joana Grezzi
. Professora auxiliar
Fonte: Ofícios diversos (Ofício do Diretor do Grupo Escolar “Mendes Gonçalves”, de Ponta Porá,
Eduardo Magalhães, ao Diretor do Tesouro do Estado, Eurico de Campos, Ponta Porã
28/03/1931; Ofício do Diretor Geral da Instrução Pública, Franklin C. da Silva, ao Secretário Geral do Estado, propondo a exoneração do professor adjunto do Grupo Escolar “Mendes Gonçalves”, de Ponta Porã, Geth Jausen, Cuiabá 15/04/1931) - 1930-1931 disponíveis no Acervo
organizado por Marcio Bogaz Trevizan.
Nota-se que do total dos professores admitidos ao Grupo Escolar de Ponta Porã, apenas 4 eram do sexo masculino, demonstrando uma crescente feminilização da profissão docente no Antigo Estado de Mato Grosso. Referente aos anos de 1927 as pesquisas demonstraram
duas senhoras pleiteando a inscrição no concurso para provimento efetivo como professora do
Grupo, a normalista Albertina Ezequiel de Barros e Gallina Esequiel de Barros
5.3. Os Diretores do Grupo Escolar Mendes Gonçalves
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De acordo com o material pesquisado, encontramos as nomeações dos seguintes diretores para o Grupo Escolar Mendes Gonçalves: a) professor Achilles Verlangieri que assumiu a
diretoria em 11 de fevereiro de 1927, sendo o primeiro Diretor do Grupo Escolar; b) Francisco
Augusto Ribeiro, nomeado por ato presidencial nº 87, de 6 de Novembro de 1930; c) Eduardo
Malhado, nomeado por ato presidencial nº 210, de 20 de Dezembro de 1930; Eduardo Magalhães que assumiu em 1931.
Para Marcus Levy Albino Bencostta, a figura de Diretor Escolar, surgiu com o aparecimento dos Grupos Escolares. Bencostta (2005) registra que segundo a mentalidade da época,
o Diretor além de suas “[...] funções administrativas, com vistas a ordenar o cotidiano dos professores e alunos, [...] deveria ser o responsável por transmitir e atualizar junto ao corpo docente aqueles conteúdos discutidos nas escolas normais e entendidos como inovadores”
(BENCOSTTA, 2005, p. 72).
Sendo os responsáveis pela instituição de ensino, os diretores representavam, interna e externamente, o Grupo Escolar para o qual foi nomeado. Tinham a função de efetuar a
matrícula dos alunos e distribuí-los nas classes conforme o estipulado pelo regulamento em vigor. A ele competia propor ao Diretor Geral da Instrução Pública, o desdobramento, criação e
supressão de classes de acordo com as necessidades do estabelecimento educacional. Competia-lhe abrir os livros de escrituração do Grupo, numerá-los, escriturá-los e encerrá-los, com
exceção daqueles que era competência dos professores.

6. O Mobiliário e o Material Didático
O primeiro relato de mobiliário e material escolar para o Grupo Escolar Mendes Gonçalves, que temos notícia, data de 1928, registrado na Mensagem de Presidente de Estado de
Mato Grosso. Segundo o relato, o mobiliário Escolar proveio de São Paulo e o material didático
e escolar do Almoxarifado Geral da Instrução Publica Estadual. De maneira geral, constatamos
a partir dos documentos arrolados, que o material didático para os Grupos Escolares eram provenientes na sua quase totalidade do Almoxarifado Geral do Estado e por sua vez as saídas
eram registradas no Diário de entrada e saída de todos os artigos do Almoxarifado da Diretoria
Geral da Instrução Pública mato-grossense.
Referente aos despachos de material escolar para o Grupo Mendes Gonçalves, o primeiro registro de que temos notícia, foi documentado na página 112, petição n. 19 do livro do
Almoxarifado Geral da Instrução Pública. Dado que não encontramos a data do envio do material, tomamos como ponto de partida a data de abertura do livro em 3 de junho de 1923. A remessa constava de 2 listas impressas para a matricula, possivelmente para dar início ao
processo de matrículas dos alunos ao Grupo Escolar. Na sequencia nos deparamos com outra
remessa de material, registrado na pagina 113 do mesmo livro. De acordo com as anotações
foram remetidos para Ponta Porã, sob a ordem n. 20, os seguintes materiais: “5 caixas de giz
branco, 2 livros em branco de 150 folhas, 2 resmas de papel almasso, 200 cadernos de caligrafia, 200 cadernos de linguagem, 10 programmas de ensino para Grupos, 24 borrachas school”
(ALMOXARIFADO, 1923, n. 20, p, 113). Destacamos que para uma Escola que estava iniciando
seus trabalhos letivos, o material enviado era irrisório, pois dadas as distâncias da Capital Cuiabá e a impossibilidade de locomoção, tais materiais findariam antes do primeiro semestre terminar, e dificilmente seriam enviadas novas remessas em tempo hábil para continuar as
atividades a contento. A terceira remessa de material que temos notícia, data de 12 de março
de 1924, registrado com a ordem n. 20 no qual se concede ao Grupo Escolar “10 lapis de borracha, 2 ditos bicolores, 1 raspadeira, 200 grammas de gomma arábica, 1 lata de tinta preta
atlas, 200 bolas, 1 globo terrestre” (ALMOXARIFADO, 1923, n. 20, p, 113). A quarta e última
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remessa que nossa documentação apresentou, data do ano de 1927 e referia-se ao envio de
material cartográfico, provavelmente destinado as aulas de geografia. Para VEIGA (2000, p. 4)
“é importante chamar a atenção para os suportes materiais que concretizaram a escola como
lugar de transmissão do saber.” Na nossa leitura, os suportes oferecidos ao Grupo Escolar Mendes Gonçalves foram os mínimos, denotando o desinteresse dos governantes do Estado de Mato Grosso em escolarizar a região Sul do Estado.
7. Um Grupo Escolar transformado em Escolas Reunidas –1931.
De acordo com o relatório do professor Franklin Cassiano da Silva, à época diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Mato Grosso, enviado ao Secretário Geral do Estado, Leônidas Antero de Mattos, Ponta Porã, apesar de dispor de Grupo Escolar com prédio próprio e
assentado na zona urbana, o ensino não gozava de boa reputação, pois era considerado “[...]
um grupo sem eficiência no ensino” (DIRETORIA, 1931).
Em relatório enviado ao Secretário geral do Estado em 15 de abril de 1931, o referido
diretor sugeriu ao Secretário Geral da Instrução pública do Estado de Mato Grosso, que transformasse o Grupo Escolar Mendes Gonçalves em Escolas Reunidas alegando o fato de o Grupo
possuir apenas 146 alunos, posto que o exigido pelo Regulamento da Instrução Pública, expedido pelo Decreto n. 757 de 22 de Abril de 1927, no art. 34, era uma frequência mínima de 250
alunos em idade escolar num raio de dois quilômetros.
Essas significativas informações necessárias para se estabelecer a diferenciação entre
grupos escolares e escolas isoladas também foi mencionado pela pesquisadora Regina Teresa
Cestari de Oliveira no artigo Reformas educacionais Mato-Grossenses e a institucionalização dos
Grupos Escolares (1910-1930). Vê-se claramente que o Grupo Escolar Mendes Gonçalves, encontrava-se numa situação delicada. Em discordância ao relatório do professor Franklin Cassiano da Silva, o Prefeito de Ponta Porã Amaral Moreira, moveu protesto formal contra o Governo
de Mato Grosso, contudo, o Estado não julgou oportuna a interferência da prefeitura e determinou a criação da Escola Reunida, com classes mistas, suprimindo assim o Grupo Escolar Mendes
Gonçalves. Esse processo de redução do Grupo Escolar se deu durante o ano de 1931.
As chamadas escolas reunidas eram os estabelecimentos educacionais erigidos pelo
governo quando num raio de dois quilômetros, funcionavam “[...] três ou mais escolas isoladas,
com frequência total mínima de 80 alunos” (DIRETORIA, 1927. Art 19). Estas por sua vez tinham no máximo sete classes e não poderiam funcionar com menos de três. A criação de escolas reunidas visava “[...] melhorar as condições pedagógicas e higiênicas das salas escolares;
classificar os alunos pelo nível de desenvolvimento intelectual; facilitar e intensificar a inspeção”
escolar. (DIRETORIA, 1927. Art 21). O curso tinha a duração de três anos e a escola era dirigida por um dos respectivos professores, nomeado pelo governo e com regência obrigatória de
classe. (DIRETORIA, 1927. Art 25). Para as escolas era oferecido um porteiro que recebia o
salário do Governo Estadual e que era livremente contratado ou dispensado pelo Secretário do
Interior (Cf. DIRETORIA, 1927. Art 30).
Apesar de um retrocesso no status quo do Grupo Escolar Mendes Gonçalves que passou a ser denominado na prática de ‘Escolas reunidas’, o regime interno permaneceu o mesmo,
pois o artigo 29 do Regulamento previa que a organização das escolas reunidas fosse o mesmo
dos grupos escolares e que fossem submetidas a organização da Diretoria Geral da Instrução
Pública e submetidas à aprovação do Governo.
8. Considerações Finais
A pesquisa em questão revelou que o Grupo Escolar Mendes Gonçalves institui a Escola republicana na Fronteira Brasil-Paraguai; para os sujeitos e para a sociedade de fronteira
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trouxe o espaço escolar, o meio de “[...] formar novos hábitos e atitudes para os alunos, um
espaço que educa [va] um território vivenciado e incorporado à experiência e à memória dos
alunos” (PYKOSZ, 2007, p. 73). Entretanto, a precariedade de materiais escolares e a baixa frequência dos alunos nos primeiros anos de seu funcionamento, evidenciaram o desinteresse dos
governantes em prover o processo educacional de Ponta Porã. O trabalho em questão desvelou
a impossibilidade de setores da população frequentar o ensino primário, pois precisavam trabalhar para sobreviver. De modo particular inferimos que o sentido último do Grupo Escolar em
Ponta Porã foi promover o processo de escolarização republicana primária na fronteira, outrora
terra paraguaia, de língua, cultura e costumes diferenciados.
Constatamos que há um campo fecundo de pesquisa sobre a influência do Grupo Escolar Mendes Gonçalves na fronteira Brasil-Paraguai. Entendemos que nosso trabalho representa um passo significativo no sentido de fazer avançar os estudos sobre instituições escolares na
região. Esperamos que esses passos iniciais estimule outros pesquisadores a caminhar conosco
com o propósito de penetrar num campo da educação ligado ao ensino primário na fronteira
brasileira, de modo geral e de modo particular na fronteira Brasil Paraguai (Ponta Porã- Pedro
Juan Caballero), cujo universo histórico certamente muitos ignoram. Nessa esteira, pensamos
que a pesquisa sobre o Grupo Escolar Mendes Gonçalves possa contribuir para o avanço dos
estudos históricos acerca da Escola brasileira.
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A investigação da institucionalização da escola noturna, objeto deste estudo, se deu na
cidade de Ituiutaba, no interior do estado de Minas Gerais, região conhecida como Triângulo
Mineiro. Para melhor compreensão desse processo é preciso entendimento acerca dos antecedentes histórico - políticos que circundaram o processo de institucionalização municipal da escola noturna primária.
A formalização municipal da Escola Noturna Machado de Assis tem vínculos com o contexto político de Ituiutaba. Entende-se que as eleições de 1936 alteraram o poder político na
cidade: o pleito foi uma disputa acirrada entre a Coligação Municipal, o Partido Republicano
Mineiro (P R M ) e a Ação Integralista Brasileira (A I B ).
Entre 1936 e 37, Ituiutaba tinha uma escola de alfabetização de adultos — a Escola do
Laurindo —, mantida pela A I B e que sucumbiu quando a Coligação Municipal assumiu a liderança política. O então prefeito eleito Adelino de Carvalho autorizou a criação de uma escola noturna na sede do distrito de Ituiutaba para alfabetizar adultos.

Ata da Sessão da Câmara Municipal de Ituiutaba, realizada aos vinte e
três dias de abril do ano mil novecentos e trinta e sete. [...]. Passando-se a discussão dos projetos distribuídos às respectivas comissões,
verificou-se o resultado seguinte: [...] 2) projeto considerando feriados municipais os dias 19 de março, onomástico do Padroeiro da Cidade e 24 de julho, data da reconstitucionalização do município;
aprovado também por unanimidade; [...]. 11) projeto que autoriza a
compra de bandeiras nacionais para as escolas e repartições públicas
da cidade; 12) projeto que crea três escolas municipais, sendo uma
noturna, na cidade, as demais nos locaes — Caçada e Macaco; [...]
Em tempo: declaro que os projetos supra-citados foram todos aprovados em segunda discussão (Ituiutaba, 1936–40, p. 8–9).
No clima político prévio à promulgação da Constituição de 1937, o Poder Legislativo local, em reconhecimento da importância da reconstitucionalização municipal, decretou feriado no
município o dia 19 de março, isto é, dia do acontecimento que deu voz à democracia; e tal atitude destoou do clima repressivo que certamente reinava na nação: o golpe de 1937 não ocorreu de uma hora para outra: “pairava no ar” a tendência repressiva do momento político
posterior. Além disso, a autorização para criar a escola noturna na cidade de Ituiutaba punha o
poder político que assumiu em 1937 como promotor de um benefício importante à sociedade
civil; afinal, já havia alfabetização de adultos na “Escola do Laurindo”; e a situação — e claro —
não podia ficar alheia a isso. Repetia-se, assim, o velho jogo político.
Dados do Anuário Estatístico do Brasil (Brasil, 1920), mostram que o número de escolas públicas municipais em Minas Gerais somava 3.375, das quais 62 funcionavam em três turnos, ou seja,
ofereciam oportunidade de escolarização noturna. Município com desenvolvimento econômico em
ascensão, graças à exploração diamantífera, que fomentou o comércio da cidade, Ituiutaba certamente apostava na criação de estabelecimentos educacionais para efetivar propósitos de escolarização, ou seja, reduzir o analfabetismo da população adulta, então privada de votar — logo, de exercer
a cidadania. Além disso, embora provida de princípios democráticos, a governança política local, como o país todo, respirava os anseios incipientes do Estado Novo; noutras palavras, via a educação
como algo que poderia transformar o adulto trabalhador analfabeto — moldar seu caráter — pela
escolarização, numa época em que a ordem e a moral eram ideais almejados pela nação como forma
de civilizar o cidadão, combater a suposta subversão.
Com efeito, ao discorrer sobre a escolarização como processo civilizatório, Veiga o faz com
base nas ideias de Michel Foucault e afirma que escolarizar “[...] é uma estratégia inscrita em jogos de
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poder, ligada a configurações de saber que deles nascem e também os condicionam” (Veiga, 2002, p.
91); logo, a escolarização ocorre como estratégia de poder. É um meio de institucionalizar o ensino
que possibilita formar as pessoas integralmente. Por isso, serve a princípios de poder; os conhecimentos oferecidos são escolhidos e estabelecidos por instâncias maiores em contextos apropriados. Nesse
contexto político-histórico, ainda se esperava que a educação promovesse o Brasil não apenas
socialmente, mas também economicamente.
Assim, uma vez decretado o Estado Novo e crendo-se nas possibilidades de efetivação
do no regime via educação — “[...] instrumento eficiente de progresso social, e econômico do
país (Brasil, 1937b)” —, planeja-se uma reforma educacional ampla para que a educação formalizada pela escolarização servisse como instrumento aos propósitos sociais e econômicos do
país. Para fomentar economicamente ainda mais a nação, “[...] o ensino profissional tinha absoluta primazia” (Cunha, 1981, p.118).
Entretanto, Vargas via a instrução primária como “[...] matéria de salvação pública”
(Cunha, 1981, p.118). Por isso as escolas seriam responsáveis pelo desenvolvimento moral e
patriótico da população. Traços dessa responsabilidade se traduzem já em 1939, quando,
segundo Horta (1994), as escolas primárias foram obrigadas a hastear a Bandeira do Brasil
e a cantar o Hino Nacional diariamente, isso justifica a compra de bandeiras pela prefeitura
de Ituiutaba. Outro documento do Legislativo registra o apoio às medidas tomadas pela
União.

Antes do encerramento dos trabalhos, esta Casa, reconhecendo a
gravidade da Situação em que atravessa o País e a responsabilidade que pesa sobre os ombros do preclaro Governador Benedito
Valadares, como executor do Estado de Guerra, neste Estado, deliberou, por unanimidade, aprovar uma moção de absoluta solidariedade política com o governo do Estado. Nada mais havendo
para ser tratado, foi encerrada esta sessão [...] (Ituiutaba, 1936–
40, p. 16).
A fonte documental de onde provém a passagem citada acima foi o último documento lavrado em ata da Câmara de Ituiutaba referente ao período em que perdurou o
Estado Novo, iniciado em 1937. Foi um período de centralização e repressão, patente
também nessa cidade interiorana mineira. Não há outros registros em atas nem na imprensa local nesse recorte temporal. A lacuna nas fontes documentais cessou quando reencontramos atas de 1947 na Câmara Municipal e o acervo da família falecido proprietário
do jornal Folha de Ituiutaba.
Escola noturna nominada Machado de Assis
Nesse ínterim e em consonância com os interesses da Coligação Municipal, a Legião
Negra criou, em 1937, para suprir necessidades educacionais comunidade negra, a Escola Noturna 13 de Maio, que começou a funcionar precariamente, com professores voluntários e em
espaço cedido pelo Grupo Escolar João Pinheiro. Após a deposição do prefeito Adelino de Oliveira Carvalho, em 1940, o interventor do estado Benedito Valadares nomeou Jaime Veloso Meinberg como prefeito de Ituiutaba, que governou o município até 1945. Em 25 de novembro de
1941, o prefeito nomeado criou a Escola Municipal “Machado de Assis” na cidade de Ituiutaba.
Na verdade, a escola criada já existia; o prefeito apenas mudou a nomenclatura “Noturna 13 de Maio” para “Municipal ‘Machado de Assis’”, via decreto-lei 73. A escola continuou
funcionando no espaço do grupo escolar; porém com professores e energia elétrica financiados
pela prefeitura. Dão pistas da relação da escola noturna com o poder local de Ituiutaba o
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documento legislativo de 13 de novembro de 1948 ao registrar o montante gasto com energia
elétrica pela escola noturna e pago pela prefeitura: “Proposição de Lei nº 34/1948 (abre créditos suplementares, a dotação do orçamento vigente). Art. 1º ‘8334’ — Iluminação da Escola
Noturna Cr$ 400,00”.
A mudança de nome da escola e sua legitimação pela prefeitura ocorreram num
período nacionalmente antidemocrático. De fato o poder público local destinou à educação recursos municipais (parcos por sinal, pois nesse momento de centralização as receitas municipais eram minguadas); mas isso não invalida o entendimento de que a
prefeitura se apropriou estrategicamente dessa escola, talvez, para controlar quem a
frequentava e a produzia cotidianamente, como num exercício de poder político de
quem detém a possibilidade econômica de financiar tal escola. Ora, diz Foucault, “[...] o
poder não é uma instituição, uma estrutura, uma lei universal: é o nome dado a uma
situação estratégica complexa numa sociedade determinada” (Foucault, 2001, p.89);
nesse sentido, os jogos de poder se alinham a estratégias para alcançar o pretendido.
Ainda em Foucault (2001), “enfim as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (Foucault, 2001, pp.88-89).
Enfim, a mudança de nome da escola noturna em 1941, ou seja, sua institucionalização favorece, sutilmente, o rompimento com o poder articulador da escola, pois se estabelecem outros mandantes, outro domínio. Percebe-se uma estratégia do poder municipal
para acompanhar certas ações — a exemplo da aplicação e recepção de conteúdos — e
seus sujeitos — discentes e docentes.
Essa faceta política ao mesmo tempo que envolve a formalização dessa escola e se
vincula a ela se alinha outra: as condições econômicas. Na economia nacional, as diretrizes
sinalizavam um processo de industrialização que motivou uma alteração gradativa na feição
do quadro populacional rural, porque a população campesina rumou para áreas urbanas, no
rastro da promessa de oportunidades de emprego — e de condições mais dignas de vida —
suscitada pela economia industrializada, sobretudo após a Segunda Grande Guerra. Assim,
segundo Ribeiro (2001), a população rural brasileira se constituía em 69% nos anos de
1940, decaindo progressivamente, alcançando 55% na década de 1960.
A tendência à concentração populacional maior nos meios urbanos e suburbanos tornava mais urgente a solução do problema analfabetismo. E mesmo que esse novo ambiente exigisse, “[...] pelo menos, as técnicas de leitura e escrita” (Ribeiro, 2001, p. 139), o número de
analfabetos nas cidades crescia progressivamente. O crescimento demográfico e a urbanização
aumentavam a procura por escolarização em meio à parcela populacional que se encontrava
fora da faixa etária, então população adulta marginalizada pela incapacidade de ler e escrever.
Assim, ocorre uma corrida em busca de alfabetização, demandada socialmente, e, em números
relativos, o analfabetismo decresce.
Para, Moura Sobrinho e Inácio Filho (2002), portanto, “Devemos ter em mente que o
ensino, quando voltado para as massas, traz a reboque problemas de ordem estrutural que merecem ser vistos com mais acuidade, entre eles: a questão dos investimentos em educação e
instrução [...]”(Moura Sobrinho e Inácio Filho, 2002, p.127). Assim, embora o índice de analfabetismo tenha decrescido, a política educacional nesse contexto histórico massificou a educação
escolar, e isso se refletiu em sua qualidade e na estrutura dos prédios que ofertavam escolarização à população.
Com efeito, a tendência nacional de desamparo dos problemas estruturais na esfera da educação
pública ecoou na municipalidade de Ituiutaba, e isso contribuiu para os índices elevados de analfabetismo no município na década de 1940. A dimensão do problema pode ser representada assim: 91,92% dos homens na faixa etária 5–39 anos eram analfabetos; de 11.912 mulheres nessa
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faixa etária, 92,15% não sabiam ler nem escrever. Essa estatística levantada no Recenseamento
Geral (Brasil,1950), sugere a relevância da escola noturna, pois o período noturno abarca a população adulta analfabeta, sem tempo para estudar de dia.
Nesse tempo, a educação pública municipal se concentrava na zona rural, haja vista
que a base da economia em Ituiutaba era agropastoril e a população rural, maior que a
urbana. A alteração populacional também ocorreu aos poucos, em razão de fatores como a
emancipação dos distritos municipais, desenvolvimento do comércio da cidade de Ituiutaba,
que se firmava como polo regional.
Contudo, mesmo como o crescimento demográfico urbano, a Escola Noturna “Machado
de Assis” era a única escola municipal, na esfera urbana, até a segunda metade da década de
1960; só em 1966 foi criada outra. Como o crescimento populacional urbano foi paulatino, o
governo brasileiro buscou escolarizar essa população, preocupado com a elevação do índice de
alfabetização no meio rural. Reflexo da situação nacional, a quase-totalidade das escolas municipais ituiutabanas estava no campo.
Embora houvesse mais escolas rurais do que urbanas, os professores resistiam a trabalhar nelas, porque tinham de se deslocar da cidade para o campo. Como era dificultoso o transporte entre uma área e outra, graças às condições ruins das estradas e à inoperância dos meios
de transporte, os professores tinham de permanecer no campo, hospedados na casa de fazendeiros; também não havia condições dignas de trabalho, pois muitas vezes as aulas eram ministradas até em chiqueiros. Não bastassem essas dificuldades, havia fazendeiros mais afoitos que —
disse um entrevistado que preferiu ter sua identificação preservada — mostravam-se à vontade
com as professoras, as quais, hospedadas em suas casas, achavam-se em situação embaraçosa.
Assim, muitas escolas rurais não funcionavam por falta de professores.
Em novembro de 1955, a bancada de vereadores discutiu a construção de mais escolas no
município de Ituiutaba. O período desenvolvimentista do país impunha urgência à solução do problema do analfabetismo, e a educação escolar era uma delas. Na discussão, registrada em ata, o
vereador Barros argumenta que, com base em informações da prefeitura, havia 20 escolas paralisadas, ou seja, não havia necessidade de criar mais. O vereador disse que as escolas estavam inativas
porque era difícil conseguir professores para o meio rural. O vereador Barros ponderou que “[...] a
criação dessas escolas virão [sic] onerar o município, e são, no momento desnecessárias” (Livro
de Atas, 1955, p. 56). Problematizou ainda “[...] sobre o desvio de uma verba que poderia ser
empregada em benefício da Escola Municipal ‘Machado de Assis’, que tantas vantagens trará
para Ituiutaba” (Livro de Atas, 1955, p. 56). Em votação, decidiu-se a bancada de vereadores,
pela construção dos prédios escolares e nada mencionou sobre benfeitorias propostas pelo vereador Barros à Escola “Machado de Assis”.
Embora funcionasse desde 1941, a escola ainda não tinha prédio próprio; e a discussão sobre essa situação foi registrada desde 1951 nas atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara. Uma delas contém o seguinte:

Proposição de Lei nº 155/51 (autoriza o Poder Executivo a promover
estudos e orçamentos para execução de obras e serviços públicos).
Art. 1º [...] (n) – construção de prédios próprios para funcionamento
das Escolas Municipais “Machado de Assis”, da cidade, e “Pedro II”, da
Vila de Capinópolis e de prédios para funcionamento das escolas rurais (Livro de registro das proposições de leis, 1951, p.45-46).
Depois de o assunto ser objeto de várias discussões, em diversas reuniões, o então
presidente da Câmara Petrônio Rodrigues Chaves salientou a importância do projeto referente à
escola noturna, lamentando que “[...] problemas de tamanha relevância não tivessem merecido
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o valioso pronunciamento da Casa, dada a permanente falta de ‘quorum’ nas sessões da presente reunião” (Livro de registro das proposições de leis, 1951, p.76).
Ainda em 1953, a Câmara aprovou o projeto que autorizava a construção do prédio para a escola noturna, todavia, a ação não se concretizou, e a escola perambulou pelos espaços
da cidade. Iniciou-se no prédio do Grupo Escolar João Pinheiro; depois, ocupou espaços em
uma casa na rua 18, na Escola São José, de padres, no prédio da antiga Cadeia Pública e na
Escola Estadual João Martins. Portanto, era uma escola itinerante não para estar próxima de
seu púbico, mas porque tinha de ocupar os espaços que lhe eram cedidos quando, por algum
motivo, tinha de deixar o local onde se encontrava.
Nessa itinerância, documentos importantes como atas, livros de pontos de professores, diários, registros escolares de matrícula e de conclusão do curso primário se perderam; a
prefeitura parecia não ter interesse em preservar a memória dessa escola, pois não oferecia
condições propícias para seu funcionamento nem para o arquivamento de documentos. A iconografia que segue nos permite observar a Turma de alunos da professora Zamara Alves no
começo da década de 1950, quando a escola Machado de Assis funcionava em espaço cedido
pelos padres da Escola São José.

Fonte: acervo da professora Zamara Alves.
A fotografia sugere que a escola noturna, embora atendesse adultos em seus primórdios, atendia também crianças, que provavelmente trabalhavam com seus pais de dia. Conforme Singer (1995), à época era comum os pais recorrerem à mão de obra de filhos menores na
lida do comércio familiar ou em casa. Tal cotidiano se amparava no Código dos Menores (Brasil,
1927), que consolidava as leis de assistência e proteção a menores desde 1927. Em seu capítulo I X , “Do trabalho dos menores”, pode - se verificar que crianças com idade inferior a 11
anos, autorizadas pelos pais ou pelo tutor, poderiam trabalhar profissionalmente e, a partir dos
12 anos, serem empregados legalmente se providas de certificação escolar primária.
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Descaso político social para com a Escola Noturna
Na década de 1940, o município destinava à educação pública uma parcela pequena
de sua receita orçamentária — em 1947, representava 0,88% do valor total, conforme consulta à tabela que contem o balanço de receita e despesa do ano de 1947, apresentada pela Folha
de Ituiutaba. Segundo Ribeiro (2001), as despesas com educação pública com base na média
dos municípios brasileiros nessa década somavam 9,5%, em 1945; na década seguinte,
11,4%, em 1955. Como se vê, o percentual do orçamento de Ituiutaba destinado à educação
pública ficou abaixo da média nacional, o que feria a Constituição Federal e Estadual de 1947,
que obrigavam estados e municípios a aplicar o percentual de 20% na educação. Eis por que
Romão (1992) afirma que os municípios cumprem um papel estrutural, mas as decisões dos
“[...] governantes municipais não se apresentam de maneira uniforme” (Romão, 1992, p.23).
Como o poder local tinha interesses em obras públicas como pavimentação, saneamento e modernização do município, que dão mais visibilidade ao governo em vigência, a educação não
estava nem em segundo plano nas prioridades da governança municipal.
Em seu panorama das condições sociais, educacionais, políticas e econômicas de
Ituiutaba, da região triangulina e do país, o jornal Folha de Ituiutaba (1940-1959) destacou
vários aspectos dos grupos escolares e das escolas particulares de Ituiutaba, porém em
relação à Escola Noturna Machado de Assis, encontram-se apenas registros oficiais, ainda
que a escola atendesse ao propósito de alfabetizar adultos, então algo urgente nacionalmente; à parte os fins sociais dessa ação, alfabetizar adultos era estratégia política para
ampliar as bases eleitorais, pois a repressão política havia findado e os pleitos iriam ocorrer
democraticamente. A análise dessa fonte jornalística (principal impresso ituiutabano no período investigado) permitiu supor que a imprensa escrita de Ituiutaba comungava com os
ideais do poder político local. Tal suposição é reiterada pela leitura das atas de reuniões
ordinárias e extraordinárias; a ata de 13 de janeiro de 1948 registra que Ercílio Domingues
da Silva, diretor do jornal Folha de Ituiutaba, foi convidado a ir à Câmara “[...] como justo
prêmio aos seus esforços no sentido de esclarecer e orientar a opinião pública” (Ata de 13
de janeiro de 1948). Se é plausível pressupor que tal jornal publicava o que interessava ao
Legislativo municipal e à sociedade tijucana, então também o é supor que tal interesse não
incluía a Escola Noturna “Machado de Assis”.
Para além de servir aos propósitos estratégicos econômico-político-sociais da liderança
municipal, a escola atendia aos propósitos do alunado que dela se beneficiava. Ao se
apropriarem taticamente do conhecimento, os alunos supostamente teriam mais possibilidades
de ascender socioeconomicametne na cidade em desenvolvimento. Assim, na visão do corpo
discente da escola, alfabetizar-se pela escolarização era um meio de transformar e participar
mais da vida econômica e social na esfera urbana, que também se transformava. Isso porque

A escolarização é sentida como necessária, enquanto oportunizadora
das condições intelectuais que iriam proporcionar maior
esclarecimento dos trabalhadores-cidadãos em função de um
engajamento na transformação social. O acesso aos mecanismos da
leitura e da escrita oportunizaria a ampliação dos horizontes políticos
das classes populares e contribuiria para que elas conquistassem um
poder que as fizesse livres. Para isso, o combate ao analfabetismo e a
extensão das oportunidades de instrução eram urgentes e necessários
(Vale, 1993, p.27).
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2 – Adultos e menores formandos do quarto ano em novembro de 1947; Lázara Andrade (quinta em pé, da direita para a esquerda, ladeada à esquerda pela diretora Irazina Goulart - primeira diretora da escola noturna sucedida por Maria de
Barros) era professora da escola na década de 1940 e diz que a singeleza da
comemoração não traduzia o momento de alegria e júbilo.
Fonte: acervo da professora Lázara Andrade.
FIGURA

Com efeito, professora da escola noturna na década de 1950 Zazá Zoocoli, em
entrevista para esta pesquisa, diz que muitos alunos que frequentaram a escola se tornaram
docentes, comerciantes e até advogados. A formatura parece coroar o esforço para driblar as
dificuldades impostas a quem, após um dia de trabalho, conseguia frequentar a escola noturna
para concluir a meta proposta.
A chegada das transformações desenvolvimentista ao município de Ituiutaba foi lenta. A
cidade-sede caminhava rumo ao desenvolvimento agrícola, fomentando o comércio local e proporcionando à população oportunidades de progresso e desenvolvimento, pelos quais ansiava a
nação. Na cidade lojas e farmácias foram inauguradas, uma casa de saúde foi construída e estradas ligando municípios vizinhos forma abertas, aumentando as oportunidades de crescimento
de comércio da cidade que se tornara pólo. Como modernização da cidade, o jornal noticiava,
com entusiasmo, a chegada de poços artesianos, a inauguração da Caixa Econômica Federal no
município, a instalação de estação de rádio da Nacional Transportes Aéreos Ltda., a construção
de um grande edifício para a instalação de um moderno cinema e a chegada dos telefones automáticos.
Embora sua economia começasse a seguir a tendência à industrialização, esse processo
era quase artesanal na cidade-sede e ainda se vinculava com a produção do campo; além disso, o analfabetismo grassava, num município que, na década de 1950, projetou-se nacionalmente como “capital do arroz”, cuja produção crescente foi destacada pela Folha de Ituiutaba,
assim como a tradicional eleição municipal da “rainha do arroz”.
A Folha de Ituiutaba veiculou ainda registros oficiais sobre a escola, que crescia, como
contratação de professores, concessão de licença à docentes e indica valores pagos à empresa

CD-ROM DE ATAS | 3175 | COLUBHE 2012

Luz e Força, que fornecia eletricidade à instituição educacional; noutros termos, o jornal não
noticiava as ações da escola nem o crescimento no número de alunos, tampouco sua relevância
no cenário local. Esse “sussurro” jornalístico pode ser visto como indício do descaso social e
político do município relativo a essa escola, então imprescindível à cidade como espaço de alfabetização de adultos trabalhadores e perspectivas melhores para um futuro próximo.
Se a escola não era objeto interessante para ser noticiado na Folha de Ituiutaba, o cumprimento
de seus objetivos educacionais e o crescimento em número de alunos foram destacados no jornal O
Grêmio, produzido por normalistas do Colégio Santa Tereza e de onde transcrevemos esta passagem:

Não poderia de deixar de mencionar como uma justa atenção outras
escolas que contribuem com sua parcela de esforço e capacidade, de
maneira inestimável para o progresso de Ituiutaba: Escola Noturna
Machado de Assis — com 440 alunos, dirigida por d. Maria de Barros
(Bittar, 1957).
Nesse ínterim, arrefeciam-se os debates sobre a primeira Lei de Diretrizes e Bases do
Brasil, promulgada em 1961, que favoreceria a educação oferecida na esfera particular; e a
escola noturna, de alguma forma, corroborava a exaltação das intenções das escolas particulares de Ituiutaba. Segundo o ex-aluno da escola noturna Eurípides Muniz, hoje comerciante
conhecido em Ituiutaba como Capitão, aos melhores alunos da escola noturna era oferecida
uma bolsa de estudos no Instituto Mardem, importante instituição educacional de Ituiutaba e de
visibilidade social relevante. Contudo, à época da oferta de bolsas, esse funcionava só de dia,
quando os alunos da escola noturna estavam trabalhando. Dito de outro modo, era no mínimo
uma incoerência oferecer a possibilidade de continuar os estudos ulteriores ao primário numa escola particular de ensino diurno aquém era trabalhador, também, diurno. A incompatibilidade de
horários anulava a possibilidade oferecida pelo colégio; era como dar um livro aos contemplados,
mas impedi-los de lê-lo. Mais que isso, a concessão de bolsas era uma forma de promover socialmente o Colégio Mardem ainda mais por meio da Escola Noturna “Machado de Assis”.
Nesse meio-tempo ganhava corpo uma tendência à municipalização do ensino primário,
defendida por intelectuais como Anísio Teixeira. Mas a prefeitura de Ituiutaba não seguiu tal
tendência, pois a Escola Noturna “Machado de Assis”, via projeto C M /19/1960, seria transformada em Grupo Escolar Estadual. A escola crescia e, naturalmente, onerava o município. Talvez
resida aí a decisão de transformá-la em Grupo Escolar Estadual ou Escolas Reunidas, também,
sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais. A pretensão do poder político local foi publicada na Folha de Ituiutaba, em julho de 1960.
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Fonte:

F O L H A D E I T U I U T A B A,

6 jul 1960, ano

XIX,

n. 1.034, s. p.

Esta pesquisa constatou que os olhos do poder local não viam relevância social na escola; mesmo sendo espaço importante para alfabetizar pessoas que trabalhavam diurnamente
que servia aos propósitos político-econômicos do município. Tal relevância educacional teve de
esperar até o começo da década de 1960 para merecer destaque nas páginas da Folha de
Ituiutaba, principal jornal impresso de Ituiutaba durante o período abrangido neste estudo.

Fonte:

FOLHA DE I TU IUTA BA,

7 dez. 1960, ano

XIX,

n. 1.071, s. p.
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Esclarece-se que, em 1975, enfim a prefeitura decidiu o rumo da escola, unificando-a
pela lei 1. 685, de 30 de abril, que “[...] organiza o Sistema Administrativo Municipal de Ituiutaba e dá outras providências” e cujo artigo 92 prevê que “A Escola Noturna ‘Machado de Assis’, o
Ginásio Municipal e Escola Normal Municipal serão unificados, transformando-se na Escola Municipal de 1º e 2º Graus ‘Machado de Assis’”. O decreto municipal 1. 514, de 31 de dezembro
de 1975, unificou essas escolas, cujas histórias pré-unificação nãos se confundem, isto é, são
singulares.
Hoje a escola ocupa prédio próprio, e é frequentada por mais de dois mil alunos nos
três turnos. Passou por várias reformas e ampliações, tanto físicas quanto pedagógicas, pois
acompanha as tendências nacionais — é tida como uma das mais importantes escolas públicas
do Triângulo Mineiro. Seu nome também mudou; em seus documentos hoje se lê Escola Municipal Machado de Assis, de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Considerações finais
A leitura analítica das fontes e a interpretação de relatos dos entrevistados permitem
afirmar que tal escola ofereceu ensino primário, itinerante e precariamente. Mesmo convergindo
para os interesses do poder público local recebia recursos municipais restritos. A escola surgiu
num período de refreamento político; prova disso é que teve de se submeter, por algum tempo,
à vigília repressora do governo autoritário, pois alguns de seus alunos eram tidos como comunistas, ou seja, gente que representava “perigo” à sociedade. Tal submissão ocorreu numa
época em que a escola se chamava 13 de Maio (Ribeiro & Silva, 2008), denominação mudada,
em 1941, e que trouxe a reboque outros mandantes e outros servidores. Não há documentos
que justifiquem a mudança de nome; mas é plausível supor que esta marque a efetivação da
escola, isto é, sua legitimação municipal — mesmo que a contragosto da sociedade local, que a
via com desdém e preconceito.
De início, a escola noturna serviu aos propósitos políticos de alfabetizar adultos para
continuar um programa do cenário municipal. Depois, findo o Estado Novo, regime instaurado à
época da institucionalização da escola, cumpriu os propósitos do sufrágio, pois só alfabetizados
podiam votar, convergindo para a urgência nacional de alfabetização (ao analfabetismo — a
vergonha nacional — era atribuído o atraso socioeconômico do país). Mas, com o desenvolvimento do município, a mudança de sua estrutura geográfica e a mudança de sua feição demográfica (de rural para urbana), também acorreram à escola menores de idade que ajudavam
seus pais na lida diária na cidade, que se expandia comercialmente, uma vez que se tornara
polo regional após o município ter seus distritos desmembrados e emancipados. Num período
de ápice econômico, a prefeitura destinava à educação cera de 0,8% de sua arrecadação, além
de propor a construção de unidades escolares; mas não investia na melhoria das condições de
funcionamento da escola noturna de ensino primário, única do gênero na cidade durante muito
tempo, o que justificava sua importância para a escolarização elementar das gerações que só
podiam se amparar nela para chegar à condição de cidadão. Ignorada pela administração municipal, a escola aqui investigada não pôde contar com a principal imprensa escrita local, que
pouco noticiou, no período aqui investigado, sobre a contribuição da escola noturna para a educação no município. Disso se deduz que ela se coadunava com os interesses sociais da política
municipal. Só no fim da década de 1950 a Folha de Ituiutaba se rendeu às benfeitorias da escola e destacou para a sociedade a formatura de uma turma de alunos que então pretendiam
continuar os estudos.
Todavia, a escola subverteu sua condição de irrelevância social e política mediante um
trabalho de relevância para sociedade e a população trabalhadora que dela se beneficiava.
Mesmo que à época os cursos supletivos para adultos proliferassem, ela manteve o ensino pri-
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mário seriado com as características e os propósitos de sua gênese e de seus anos iniciais —
alfabetizar e ensinar a contar —, assim como características de escolas noturnas do começo do
século X X — oferecer possibilidades educacionais a ex-escravos e adultos trabalhadores. A presença de tais características sugere que na educação pública o ensino oferecido era o elementar
— o primário; ir adiante era privilégio da elite, mesmo numa cidade interiorana, pois eram as
escolas particulares que ofereciam essa possibilidade. Embora não tivesse projeção na pauta
política local nem repercutisse na sociedade, essa escola era relevante para uma população de
adultos — e menores — com necessidades educacionais e que não podiam frequentar escolas
diurnas porque trabalhavam de dia. Ao suprir a necessidade de escolarização dessa parcela da
população, a escola cumpriu seu papel de tal forma que, no curso de sua história, saiu da condição de inexpressividade social e política para se consolidar como instituição relevante no cenário escolar municipal e regional.
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Esta comunicação faz parte de um conjunto de reflexões que será incorporado ao
relatório final da pesquisa Entre a memória e o arquivo: Colégio Piracicabano (1881-1935),
desenvolvida na Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, no ano 2010/2012, com o
apoio do CNPq. A investigação proposta se debruça sobre a trajetória histórica do Colégio
Piracicabano, uma instituição escolar de tradição protestante, criada pelos norte-americanos em
1881, e se estende até o ano de 1935. O Colégio Piracicabano foi escolhido por sua significação
social no contexto local, regional e nacional; por sua densidade histórica; pela familiaridade e
proximidade regional com o objeto da pesquisa; e por abrigar arquivos e acervos históricos e
documentais em estado de boa conservação e em processo de organização, o que facilita a
localização dos materiais de consulta e dos dados necessários à pesquisa. O recorte temporal se
justifica, em primeiro lugar, pelo fato de que no início da década de 1930, o nacionalismo
corrente que tomou conta do país também atingiu o Colégio Piracicabano e sua mantenedora, a
Igreja Metodista, que se autonomizou da tutela da Igreja americana no ano de 1930, e em
1935 o Colégio passou a ser dirigido pelo primeiro diretor brasileiro, do sexo masculino, após 54
anos de uma história escrita pelas mãos de mulheres norte-americanas. Em segundo lugar, por
ser este um período permeado por um amplo processo de desestabilização e reajustamento
social que se percebe mais fortemente nas últimas décadas do século XIX, e que se estende por
quase todo o período de implantação da nova ordem republicana.
Será apresentado aqui o estágio atual da pesquisa buscando fazer uma interação com o
conjunto das investigações propostas no âmbito da pesquisa sobre o Colégio Piracicabano. Para
isto, recorro (dialogo) sempre que necessário a outros textos por mim já apresentados, em
outras oportunidades1, e com comunicações que serão apresentadas neste Congresso por
pesquisadores integrantes do meu grupo de pesquisa. Faço isto com o objetivo de avançar e
melhor pontuar esta discussão. Ou seja, esta comunicação/relatório tem por objetivo
apresentar, e ao mesmo tempo dar sentido, um conjunto de reflexões que se articulam em
torno desta temática nos dois últimos anos, realizadas ou coordenadas por mim.
Os rumos que norteiam esta pesquisa foram traçados a partir do desejo de se buscar
uma maior compreensão da significação que o Colégio Piracicabano representou neste período
histórico, no duplo sentido atribuído por André Chervel (1990), não só no que tange a formação
de indivíduos esclarecidos, mas também perceber sua contribuição na transformação de uma
cultura cujos lastros ainda estavam presos a práticas tradicionais de organização da vida
material, por meio da circulação de novos saberes e novas práticas escolares e sociais. O
objetivo principal é o de proceder a uma investigação histórica da primeira instituição escolar de
tradição metodista criada no Brasil, a partir do resgate de sua memória e história por meio de
levantamento e análise crítica de fontes primárias e secundárias, tais como: jornais, prospectos
e relatórios institucionais, correspondências, manuscritos e impressos textuais e iconográficos,
legislações dentre outras. A intenção foi a de reunir um número considerável de informações e
analisar, por meio de cruzamentos das fontes de extração diversas, os processos que deram
origem à formação e à evolução dessa instituição educativa. Aqui está sendo apresentado o
estágio atual da pesquisa: resta ainda fazer o cruzamento das informações coletadas que em
primeira instância foram analisadas separadamente. O exame dessas e outras fontes, a partir
da noção de cultura escolar proposto por Dominique Júlia (2001), tem permitido reconstruir e
analisar um conjunto de práticas historicamente datadas de circulação de modelos, de
dimensões espaço-temporais, de conhecimentos e valores adquiridos e transmitidos,
selecionado com base em distintos, mas, conexos recortes que proporcionam diversas
investigações a partir do mesmo objeto pesquisado. Dentre elas pode-se destacar: a) a criação
e implantação da instituição escolar; b) a inovação de um novo tipo de construção
arquitetônica; c) o modelo pedagógico posto em circulação; d) o processo de escolarização em
Piracicaba; e) os conflitos gerados com as instituições escolares católicas; e, f) as práticas e
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modelos culturais forjados pelas mulheres missionárias. As investigações propostas no âmbito
do projeto maior se articulam de modo orgânico tendo como centralidade o Colégio
Piracicabano e o eixo norteador o mesmo escopo teórico-metodológico fornecido pelo campo
historiográfico da História Cultural.
Esta investigação tem contado com a colaboração e envolvimento de mestrandos,
doutorandos e discentes com formação em diferentes áreas do conhecimento, inseridos no
campo da educação, e está sendo conduzida por meio de uma abordagem interdisciplinar que
permite a construção de um processo histórico que busque conferir identidade à instituição
educativa analisada, fugindo das abordagens meramente descritivas e dos registros oficiais
proporcionadas pela acumulação e justaposição de informações, que tende, muitas vezes, ao
exagero das descrições apologéticas (Cf. MAGALHÃES, 1999). Concordando com Campos e Cury
(1997) sobre a “força semiológica da intertextualidade” que se expressa na relação entre as
fontes e o objeto de investigação e de pesquisa, os olhares interdisciplinares podem nos
oferecer um pouco mais de segurança em nossa análise. Para Campos e Cury (1997, p. 5),
(...) a pesquisa pressupõem um objeto em si mesmo aberto e sujeito
à intervenção de múltiplas leituras, cabe ao pesquisador o trabalho de
articular contraditoriamente os significados, sempre provisórios ou
ainda sujeitos a uma instabilidade relativa. E o texto decorrente dessa
experiência necessariamente deverá contar com o concurso de
olhares interdisciplinares para a sua confecção.
Compreende-se aqui a instituição escolar a partir do seu meio envolvente, levando-se
em conta não somente os fatores macros, advindos do contexto sócio institucional, nem
somente os micros, circunscritos basicamente na relação professor/aluno, mas em toda a sua
complexidade pluridimensional, o que exige, de acordo com Magalhães (1999), o cruzamento
de informações muito diversificadas numa postura de caráter cada vez mais interdisciplinar.
Deixar-se conduzir por uma abordagem que atente para a relação entre o particular e o geral, é
preservar a margem de “autonomia relativa” - da qual nos fala Nóvoa (1992) - que a instituição
escolar enquanto particularidade adquire frente ao jogo de forças externas. Tais abordagens
afastam-se dos paradigmas tradicionais que privilegiam unicamente os feitos dos grandes
homens e voltam-se também para as especificidades regionais e as singularidades dos
contextos locais e institucionais com capacidade de gerar novas sínteses, que compreendam a
especificidade dos processos educacionais gestados na pluralidade das instituições escolares
brasileiras (GATTI JUNIOR, 2002, p. 22). Esta pesquisa encontra no lócus teórico-metodológico
da História Cultural sua inserção e na meso-abordagem seu ponto de referência para análise
dos processos históricos no campo temático da História da Educação
Muito embora o tema sugerido e o período proposto circunscrevam-se numa quantidade
razoável de informações disponíveis em acervos e centros de documentações da própria
instituição escolar, da cidade de Piracicaba e região, além de arquivos pessoais e públicos, nem
sempre o trabalho se apresentou como uma tarefa tão tranquila quanto em sua planificação
inicial e certamente os resultados não serão exatamente aqueles anteriormente formulados.
Vale aqui reproduzir a fala de Maria Zilda Cury ao explanar sobre a relação do pesquisador com
suas fontes de pesquisa.
Se o discurso do especialista não foi ainda atingido por uma radical
força desconstrutora no que se refere a uma efetiva descentralização
de uma voz de poder, a crítica do saber científico, de alguma forma,
vem atingindo ao pesquisador e o obriga à revisão de posições. Com
isso pode-se dizer que, hoje, na área das Ciências Humanas, a própria
exigência dos temas que se é obrigado a tratar leva a uma revisão
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não só do corpus, nosso objeto de trabalho, mas dos instrumentos
metodológicos de investigação e de pesquisa. (CURY, 1995, p. 2-3)
A princípio as idas e vindas em constante procura pelas fontes documentais mais
significativas, os imprevistos e as surpresas circunstanciais por vezes provocaram certa
sensação de desnorteamento diante da pouca evolução da pesquisa. Somadas ainda as muitas
armadilhas que as narrativas descritivas e/ou de caráter meramente apologéticos, presentes em
grande parte da historiografia sobre o tema, nos faziam acreditar nos falsos caminhos seguros
que nos conduziriam através de um terreno ainda não exaustivamente explorado,
principalmente no que tange aos principais aspectos da cultura escolar percebida em toda sua
abrangência. Conforme enfatiza Dominique Julia: “a cultura escolar não pode ser estudada sem
a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua
história, com o conjunto das culturas que lhes são contemporâneas” (2001, p. 10). O que nos
animou a prosseguir foi convicção de que este tema demandava novas investigações
conduzidas sob a exigência de novas perguntas e olhares. Outra dificuldade, não menos
relevante, foi o fato de muitas fontes documentais apresentarem ambiguidades, geralmente
quanto a datas, nomes e mesmo acontecimentos que via de regra não deveriam passar
despercebidos pelos pesquisadores, mas que embora atentos nem sempre conseguem
estabelecer a veracidade dos fatos, devido ou a pouca quantidade de material disponível sobre
determinado assunto, ou mesmo pela sedimentação de abordagens já consagradas de natureza
positivistas.
***
Retomo aqui algumas considerações já apontadas em outros textos meus (VIEIRA,
2010; 2011) sobre esta temática como forma de melhor apresentar a problemática em questão.
O protestantismo de origem missionária institui-se como integrante do campo educacional
brasileiro, no final do século XIX, com a fundação de inúmeros colégios em localidades
estratégicas onde a concentração republicana se fazia mais presente. A influência dessas igrejas
seria mais tarde reconhecida antes no campo educacional do que propriamente no religioso.
Estas igrejas tinham como estratégia suprir as necessidades espirituais e educacionais dos
imigrantes de fala inglesa e penetrar na cultura dominante católica para levar os ideais de uma
civilização cristã, nos moldes americanos. Como veículo privilegiado de propaganda indireta,
esse tipo de prática “se manifestou no Brasil através da importância considerável que os
missionários americanos deram às instituições educacionais e especialmente às escolas
secundárias” (LEONARD, 1963, p.133).2
Na Província de São Paulo, estes protestantes se dividiram estrategicamente entre os
núcleos republicanos de maiores influências. Na capital instalaram-se os presbiterianos do
norte, com a Escola America (1870); no interior, os presbiterianos do sul construíram em
Campinas a Escola Internacional (1873); e os metodistas, em Piracicaba, o Colégio Piracicabano
(1881) contando com a proteção dos irmãos Prudente e Manoel de Moraes Barros. Esta divisão
não se deu ao acaso, o Annuário brazileiro de 1900 traz a confirmação de que esta disposição
fazia parte de um acordo, que agora se traduzia em um aparato legal e dividia o espaço
ocupado, entre as missões protestantes de maior empreendimento em matéria de educação, a
Igreja Metodista e a Igreja Presbiteriana. Ainda que a resolução elaborada por uma comissão
interdenominacional, reunida no Rio de Janeiro, pareçam ir além da implantação de escolas,
como informa o documento:
No logar onde houver uma congregação ou trabalho regular da Egreja
Presbyteriana, não devem encetar trabalho evangélico prégadores
methodistas; no logar onde houver congregação ou trabalho regular
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da Egreja Methodista não devem encetar trabalho evangélico
pregadores presbyterianos (ANNUARIO BRAZILEIRO, 1900, p. 31)
No caso das missões Metodistas dirigidas por mulheres3, foram fundadas em todo
território nacional, no final do século XIX e início do século XX, as seguintes instituições
escolares: Colégio Piracicabano4 – Piracicaba, SP (1881), Colégio Americano – Porto Alegre, RS
(1885), Escola do Alto, RJ (1892-1895), Colégio Americano Fluminense, RJ (1892-1915),
Colégio Mineiro – Juiz de Fora, MG (1891-1914), Colégio Americano de Petrópolis, RJ (18951920), Colégio Metodista de Ribeirão Preto, SP (1899), Colégio Izabela Hendrix, Belo Horizonte,
MG (1904), Colégio Bennett, Rio de Janeiro, RJ (1921), Colégio Centenário de Santa Maria, RS
(1922). De acordo com Mesquita (1994, p. 147), citando Montegomery (1910, p. 45-48), o
objetivo da WFMS era “elevar a mulher, física, espiritualmente e intelectualmente pela educação
liberal”. A junta de missões comandadas por homens fundaram ainda: o Colégio Granbery de
Juiz de Fora, MG (1889), Colégio americano de Taubaté, SP (1890-1895), Colégio União de
Uruguayana, RS (1907), Porto Alegre College, RS (1919) e o Instituto Ginasial de Passo Fundo,
RS (1919). Algumas dessas instituições escolares foram fechadas por razões estratégicas5, em
função de surtos epidêmicos ou para fundirem-se em outras unidades6 (cf. MESQUITA, 2001, p.
12).
Venâncio Filho em seu artigo sobre a Contribuição americana à educação, de 1941, foi
um dos pioneiros a inventariar as iniciativas dos primeiros colégios de orientação protestante no
Brasil. Entretanto, percebe-se que nesta e em outras narrativas produzidas sobre esse contexto
o discurso de natureza apologética e memorialística predomina intensamente, quando não,
atribuem-se ao sentido de “educação” uma dimensão de um “processo civilizatório cuja
determinação é a potência unificadora do novo,” conforme observação oportuna que faz
Carvalho (2007, p. 346). Na mesma esteira, destaca-se a forte influência que a obra A cultura
brasileira de Fernando de Azevedo, de 1943, tem exercido no conjunto de obras escritas sobre
a história da educação brasileira nos últimos anos. Carvalho (2007) que dentre outros, chama a
atenção para o tipo de leitura, que muitas vezes, embora críticas, não escapam aos
“enquadramentos” impostos pela narrativa dominante expressa em A cultura brasileira.
Trabalhos historiográficos de abordagens mais críticas sobre a presença de colégios de
orientação protestante no Brasil iniciaram-se na década de 1970. Jether Pereira Ramalho em
Prática educativa e sociedade (1976), foi um dos precursores. Em sua obra discute a
problemática do relacionamento entre a prática educativa dos colégios protestantes no Brasil e
sua relação com a legitimação da ideologia dominante, no período de 1870 a 1940. Maria Lúcia
Spedo Hilsdorf [Barbanti] também se ocupou largamente desse tema em sua dissertação de
mestrado, Escolas americanas de confissão protestante na Província de São Paulo: um estudo
de suas origens (1977) e deu sequência a esta temática em artigos e publicações posteriores. O
livro de Peri Mesquida, Hegemonia norte-americana e educação protestante no Brasil (1994),
merece especial destaque por ser um dos trabalhos mais polêmicos nesse tipo de abordagem e
que melhor descreve a luta pelo exercício da hegemonia empreendida pelos Estados Unidos ao
conjunto da sociedade brasileira, a partir da influência que tiveram os colégios protestantes na
formação da mentalidade de parte das elites nacionais. Por fim a organização e publicação das
cartas de Martha Watts expedidas entre 1881-1908, na versão bilíngue de Evangelizar e Civilizar
(2001), de Zuleica Mesquita, constitui-se obra fundamental para o tipo de análise que privilegia
a compreensão da história a partir de novos ângulos. Há ainda algumas outras fontes, tais
como: teses e ensaios que partindo de preocupações diversas, também têm dado sua
contribuição para o avanço desta temática. Entre esses trabalhos situa-se a tese de doutorado
de Carla Simone Chamon, Maria Guilhermina Loureiro de Andrade - 1839-1929 (2005), que se
destaca pela abordagem histórica da educadora, escritora e tradutora protestante e sua
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inserção no campo educacional brasileiro, em especial, do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais; e o ensaio da pesquisadora Mirian Jorge Warde sobre a relação Americanismo e
educação (2000), que problematiza sobre a representação dos Estados Unidos na construção
do imaginário brasileiro. Além de outras pesquisas não mencionadas, mas que têm contribuído
para a análise do problema aqui proposto.
***
As sementes do Colégio Piracicabano foram plantadas em 1879, pelo imigrante norteamericano rev. Junius Eastham Newman, morador de Santa Bárbara D’Oeste desde 1869, que
por meio dos irmãos Manoel e Prudente de Moraes Barros, eminente advogados que exerciam
grande influência na região, recebeu a solicitação de se transferir para Piracicaba, a fim de abrir
uma escola que se dirigisse à instrução da mocidade daquela localidade.
A sugestão desse convite está impressa na carta que o rev. John James Ransom enviou
a Board of mission, reproduzida anos mais tarde na Gazeta de Piracicaba:
Um advogado de renome dessa cidade escreveu ao irmão Newman
estimulando-o a abrir um Colégio lá [Piracicaba]. O meu plano é ir a
Piracicaba conseguir pensão em casa de alguma família brasileira
educada e logo que for possível, abrir uma escola para brasileiros. (...)
O nosso advogado promete exercer sua influência e tem certeza de
nosso sucesso. (...) Logo que for aberta nossa escola o irmão
Newman virá para Piracicaba e teremos a senhorita Annie Newman na
escola (...). (Gazeta de Piracicaba, 13 de set. de 1959)
Com um aporte financeiro modesto de 500 dólares doados pela Woman’s Missionary
Society da Igreja Metodista do Sul - responsável pela instalação de 15 escolas no Brasil no final
do século XIX e início do XX - e com o apoio de políticos locais, em junho de 1879 foi
inaugurada a primeira escola metodista com 10 alunas, com o nome de Colégio Newman.
Apesar do otimismo inerente a esta empreitada a escola permaneceu em atividade por menos
de um ano. Após o casamento da filha de Newman, Annie Newman - principal responsável
pelas iniciativas pedagógicas - com o rev. Ransom e de sua repentina mudança para o Rio de
Janeiro, o empreendimento educacional em Piracicaba tornou-se inviável. Annie morreu de
febre amarela na capital do império no mês de julho de 1880 e a família Newman regressou à
Santa Barbara onde retomou seus afazeres junto aos imigrantes norte-americanos. Annie Ayres
Newman foi professora do Colégio Pestana, na cidade de São Paulo, no período de 1876 a
1878, período este em que Francisco Rangel Pestana era diretor daquele estabelecimento. Ver
sobre esta questão os estudos de Vieira (2011).
Apesar da curta duração, esta escola lançou as bases que propiciariam a escolha de
Piracicaba para a fundação do primeiro Colégio Metodista no Brasil. Martha Watts, sua
fundadora, deu especial atenção à qualificação do seu corpo docente, mantido, geralmente, por
professoras formadas nos Estados Unidos ou na Europa. Muitas delas não limitavam sua
influência sobre os alunos somente às salas de aula. Registros revelam que elas eram
constantemente convidadas a ensinar nas fazendas às filhas dos fazendeiros tanto as primeiras
letras como, em alguns casos, tecnologias agrícolas e até mesmo religião (cf. MESQUIDA,
1994). Assim, com um ensino voltado para a formação de uma visão de mundo conformada
com os ideais modernos de civilização e uma proposta pedagógica que estimulava o
desenvolvimento e a formação intelectual, garantiram o sucesso do Colégio Piracicabano entre
as elites de Piracicaba e região.
Logo que chegou a cidade, Martha Watts descreveu Piracicaba como sendo uma cidade
agradável formada por “algo entre cinco e oito mil pessoas”, com “duas escolas públicas – uma
para garotos e outra para garotas, e um grande número de escolas privadas” (MESQUITA,
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2001, p. 33). Entretanto, Piracicaba logo se destacou, no cenário paulista como uma cidade
bastante expressiva em matéria de instrução escolar. Segundo a pesquisa Processo de
escolarização em Piracicaba no início da primeira República7 (2012) realizada por Basso, Cunha
e Santos, duas décadas depois, Piracicaba já contava com uma população estimada em torno
8.054 brasileiros que somada a outros 3.006 estrangeiros de várias nacionalidades perfazia um
número aproximado de 11.060 habitantes. Destes, 5.207 eram homens, e, 5.853 eram
mulheres. Essa pesquisa aponta para o potencial jovem da cidade no período estudado.
Segundo os dados do Relatório da Câmara da Comarca do triênio de 1899- 1901, fonte
privilegiada de pesquisa, Piracicaba tinha um contingente na faixa etária de 1 a 20 anos que
chegava a ordem de 4.835 pessoas, destas, 2.106 crianças em idade escolar, divididas entre
1.004 meninos e 1.102 meninas (BASSO; CUNHA; SANTOS, 2012). O processo de escolarização,
então entendido como medida para propagar a instrução, une-se aos projetos de modernização
da cidade e passa a ser empreendido em escala significativa. Neste período, Piracicaba se
impunha entre as mais representativas da Província paulista com aproximadamente 35 escolas
e colégios que compunham um cenário bastante animador de instrução. Dentre os 10
estabelecimentos particulares são registrados duas escolas de alto padrão – o Colégio
Piracicabano (1881) de origem protestante, e o Colégio Assunção (1893), católico, fundado
pelas irmãs de São José de Chambery, ambas fundadas nas duas últimas décadas do século XIX
e que se estabeleciam como modelos de organização escolar e pedagógico. O Colégio
Assumpção assumiu posição de combate em relação ao Colégio Piracicabano por meio de
circulação de notícias contrárias as práticas pedagógicas e pessoais de suas professoras. De
acordo com alguns registros, o sucesso do trabalho educacional em Piracicaba, no inicio do
século XX, projetou-lhe o apelido de “Ateneu Paulista” (BASSO; CUNHA; SANTOS, 2012).
Na pesquisa sobre a Visibilidade pedagógica do Colégio Piracicabano nos prospectos de
divulgação8 (2012), Vieira, Plácido e Santos investigam a circulação dos modelos pedagógicos e
das práticas de ensino numa época em que as exigências de universalização do ensino primário
colocavam em pauta a necessidade de configuração de uma organização pedagógica racional e
republicana. A investigação preocupa-se em observar os elementos indicativos nos prospectos
dos anos de 1913, 1921 e 1930 e os anúncios que evidenciavam as práticas pedagógicas
proposta por esta instituição em relação a outras práticas já estabelecidas, bem como a
capacidade do Colégio Piracicabano criar uma atenção sobre suas práticas e representações e
sobre a situação da própria educação escolar em Piracicaba
Foram observados os elementos nestes prospectos que descrevessem a maneira como
era apresentado o Colégio à sociedade, a organização do ensino, o conjunto de disciplinas
oferecidas, o calendário escolar, a rotina e horários das atividades curriculares e
extracurriculares, bem como o sistema de internato e externato (VIEIRA; PLÁCIDO; SANTOS,
2012).
Cachioni e Mesquida na pesquisa Arquitetura escolar: Colégio Piracicabano entre
imagens e representações9 (2012) revelam que o Colégio Piracicabano, construído com
características da arquitetura norte-americana com influência do neoclássico paladiano em
alvenaria aparente, deu início a um novo modelo de organização escolar que tinha como
propósito maior, quer por meio de suas construções arquitetônicas quer por meio dos novos
métodos pedagógicos utilizados, produzir novos referenciais sociais numa sociedade marcada
pelo discurso republicano que vinculava instrução à ideia de progresso. Influenciando assim no
imaginário social a representação do Colégio Piracicabano como centro irradiador de cultura
(CACHIONE; MESQUIDA, 2012). Este dado é bem presente nos prospectos de divulgação em
que as imagens iconográficas buscam produzir representações de um modelo de escola que de
acordo com Chartier tende a “conquistar a adesão de quem olha e, mais ou melhor do que o
texto ao qual está associada, produzir persuasão e crença (1998, p. 16).
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Na pesquisa sobre a Imprensa e educação protestante em Piracicaba10 (2012), Soares e
Plácido investigam a análise do debate político, religioso e educacional suscitado entre o estado
imperial e os protestantes sobre as práticas educacionais e religiosas do Colégio Piracicabano.
Para isto Utilizaram-se como fontes de pesquisa jornais como a Gazeta de Piracicaba de
circulação local, a Gazeta de Notícias e O Paiz publicados na capital do Brasil Imperial, e o
periódico Methodista Catholico/Expositor Christão publicação quinzenal da Igreja Metodista
Episcopal no Brasil, além do Anuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1907-1908. O
cruzamento de informações veiculadas por essas diferentes fontes da imprensa buscaram tornar
possível o estabelecimento de conexões entre o contexto local e o nacional, a fim de analisar
algumas das representações instituídas por esses documentos (SOARES; PLÁCIDO, 2012).
Por fim a pesquisa elaborada por Mesquida procura verificar a tese amplamente
debatida que vincula o sucesso das novas ideias e experiências inovadoras trazidas pelas
missionárias metodistas de um lado à vitalidade dessas ideias e de outro lado à acolhida
oferecida pelo corpo sócio-político que naquele momento desejava conduzir o país a outros
patamares (MESQUIDA, 2012). Com uma pesquisa sobre A circulação de práticas e modelos
culturais pelas mulheres missionárias metodistas norte-americanas no Brasil11 Mesquida se
propõe a confrontar as práticas escolares desenvolvidas no Colégio Piracicabano a partir de uma
análise que leve em conta a relação da instituição com o seu contexto social a que está
envolvido.
***
A guisa de considerações fanais desta apresentação retomo aqui alguns textos por mim
já trabalhados (VIEIRA, 2010; 2011), que ganham força argumentativas sobre a importância de
se proceder uma investigação sobre o Colégio Piracicabano. Um dos indícios da influência que o
Piracicabano exerceu na reforma da instrução pública no Estado de São Paulo, encontra-se
registrado na declaração do inspetor de instrução pública do Estado de São Paulo, Dr. João
Sampaio (A Instrução em Piracicaba de 1907). Segundo Sampaio:
Este estabelecimento foi, por assim dizer, a cellula mater da reforma
da instrução pública em S. Paulo. Foi alli que o Dr. Prudente de
Moraes poude ver e apreciar as applicações da moderna pedagogia,
importada dos Estados Unidos, preparando o seu espírito para a
grande obra que teve ocasião de iniciar, como governador do Estado,
auxiliado por Caetano de Campos. (SAMPAIO Apud PROSPECTO DO
CP. 1913, p. 4)
Palavras reafirmadas anos mais tarde em seu discurso, como ex-aluno, em comemoração
ao 77o aniversário deste educandário, em 1958. Nesta ocasião, João Sampaio mais uma vez ao
falar da Reforma da Instrução Pública paulista enfatiza que o “embrião dessa Reforma foi o
Colégio Piracicabano”. Segundo Sampaio “Prudente de Moraes, inspirado pelo exemplo vivo do
sistema norte-americano, idealizou o plano da Reforma, cujo desenvolvimento foi uma das bases
da grandeza de São Paulo” e estende essa influencia alegando que “a organização educacional de
São Paulo, no decorrer do tempo, serviu de padrão a todas as outras unidades da Federação. E
assim se tornou uma obra nacional” (SAMPAIO, 1958, p. 13 e 14).
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1
Refiro-me aos textos de minha autoria: Colégio Piracicabano:Trajetória histórica e
representação social (1881-1935), publicado nos Cadernos de Pesquisa em Educação da UFES,
2011; e História e memória das organizações escolares protestante no Brasil: Colégio
Piracicabano (1881), apresentado no VIII Congresso Luso-Brasileiro, em São Luis, Maranhão,
2010.
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2
Esse tipo de propaganda indireta não é uma prerrogativa do protestantismo. Esta
técnica já havia sido utilizada pelos Jesuítas desde do século XVI. Ver em Leonard (1963).
3
Woman’s Foreign Missions Society of the Methodist Episcopal Church, South – WFMS
(Sociedade de Missões Estrangeiras das Mulheres da Igreja Metodista Episcopal do Sul) fundada
em 1878.
4
A fundadora do Colégio Piracicabano também foi responsável pela fundação do Colégio
Americano de Petrópolis e pelo Colégio Izabela Hendrix.
5
É o caso da Escola do Alto, do Colégio Americano Fluminense, do Colégio Mineiro e do
Colégio Americano de Petrópolis não tiveram continuidade e fecharam suas portas
prematuramente.
6
O Colégio Americano de Taubaté fechou suas portas cinco anos após sua inauguração
sendo os alunos internos transferidos para um colégio na capital paulista que também encerrou
suas atividades após cinco anos (ver. KENNEDY, 1928, 375).
7
Comunicação a ser apresentada no XIX Congresso Luso-Brasileiro de História da
Educação, Lisboa, 2012.
8
Comunicação a ser apresentada no XIX Congresso Luso-Brasileiro de História da
Educação, Lisboa, 2012.
9
Comunicação a ser apresentada no XIX Congresso Luso-Brasileiro de História da
Educação, Lisboa, 2012.
10
Comunicação a ser apresentada no XIX Congresso Luso-Brasileiro de História da
Educação, Lisboa, 2012.
11
Comunicação a ser apresentada no XIX Congresso Luso-Brasileiro de História da
Educação, Lisboa, 2012
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O estudo sobre o ensino superior no Brasil está permeado por desafios e é marcado
pela dificuldade de acesso a este nível de ensino. Está relacionado, também, à realidade
histórica de constituição destas instituições e vinculado diretamente ao processo de formação
política, econômica, cultural e social do País. É importante salientar que a realidade do ensino
superior brasileiro não obedece a uma formatação única. O Instituto Nacional Estudos e
Pesquisas (INEP) categoriza as Instituições de Ensino Superior (IES) segundo a sua organização
acadêmica em: faculdades, centros universitários e universidades. Como categoria
administrativa, as IES podem ser: públicas: federal, estadual, municipal; ou privadas: particular,
comunitária,confessional,filantrópica. Logo, refletir sobre o ensino superior brasileiro é ter
presente a diversidade destas instituições relacionadas com o tempo histórico e o espaço de
atuação.
O ensino superior privado teve expansão significativa nas décadas de 1960 a 1980.
Esse crescimento está associado a fatores como: desenvolvimento industrial, maior
urbanização, necessidade de qualificação da mão de obra, o diploma no ensino superior
significava melhores oportunidades. Havia 463 estabelecimentos de ensino superior privado no
Brasil em 1970, 645 em 1975 e 682 em 1980, o que denota o processo de expansão destas
instituições. A respeito da expansão do ensino superior no RS e de sua interiorização, Ristoff e
Giolo, (2006 p. 26), afirmam

O ensino superior se expandiu no Rio Grande do Sul independentemente de qualquer política educacional, como resultado da capacidade de articulação dos grupos locais ou de relações pessoais que
determinavam a abertura de uma IES, neste ou naquele município.
(…) Na década de 1970, já sob os efeitos da Lei № 5.540/68, o Estado registrou o mesmo fenômeno que ocorreu em nível nacional: “a
paroquialização” do ensino superior. Assim como a paróquia representa a célula mínima na estrutura eclesiástica, o município tem o mesmo
papel na estrutura administrativa do Estado.
O presente estudo debruça-se sobre a criação de uma instituição de ensino superior, a
Universidade de Caxias do Sul (UCS), localizada na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
com Núcleos e Campi em cidades da região, foi a primeira universidade da Serra Gaúcha e,
desde sua fundação em 19671, representou, para milhares de estudantes, a possibilidade de
frequentar a graduação. Sua área de atuação atende a 69 municípios, que juntos possuem mais
de um milhão de habitantes. Está situada em uma região próspera economicamente,
considerada importante pólo industrial do Estado do Rio Grande do Sul e segundo centro metalmecânico do país, que encontra na Universidade amparo às mais diversas áreas e
necessidades.
O Pensar e o Construir da Universidade de Caxias do Sul
A história de uma instituição não pode estar desvinculada do contexto temporal, social, histórico. Desta forma, a UCS foi estudada como a primeira universidade da Serra Gaúcha, tendo papel importante no processo regional e nacional. Com “os pés na região e os olhos no mundo”2,
é uma das maiores universidades do estado do Rio Grande do Sul.
Significando a UCS em um contexto no qual a universidade se constitui em espaço relacionado
ao saber e é possibilitadora de interpretações sobre as necessidades humanas de convívio, de
construção do conhecimento, de buscas em torno de entendimentos e soluções acerca dos
novos tempos, através do ensino, pesquisa e extensão. Portanto, possui significados e funções
sociais, Lamarra (2009, p.11) afirma
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La universidad y la educación deberían formar ciudadanos con criterio
inovador que posibiliten que nuestras sociedades evolucionem en
forma permanente, respondiendo a nuevas exigencias y desafios,
tanto en términos político-éticos de democratización y justicia social
como en cuanto alavance del conocimiento y de la tecnología y de su
pleno aprovechamiento para mejorar las condiciones sociales de vida
de toda la población.3
A criação da Universidade de Caxias do Sul obedece também ao critério de
regionalidade. Por isso, é premente lançar ideias sobre o que é o regional, a regionalização.
Pois, mesmo que as interfaces do ambiente político, social, cultural tenham tido características
que se articulam em âmbito maior, as especificidades locais determinam e justificam muitas das
ações, como as que se desenrolam em torno da educação. Auxilia, nesta perspectiva, Pierre
Bourdieu (1983, p.159): “Compreender não é reconhecer um sentido invariante, mas apreender
a singularidade de uma forma que só existe num contexto particular”.
A região, nesse sentido, atenta para características bem específicas como o espaço, a
oralidade, traços linguísticos, aspectos culinários, formas de se vestir e de se portar, aspectos
que, além de especificarem-na, acabam por diferenciá-la e ao mesmo tempo incluí-la. Para
Bourdieu, a fronteira é “produto de um acto jurídico de delimitação, produz a diferença cultural
do mesmo modo que é produto desta” (2003, p. 115). Associando essas análises com a
educação, é importante considerar, conforme Bastos (2009, p.2), em artigo intitulado “Pense
globalmente, pesquise localmente”, que:

Para a História da Educação, os estudos na perspectiva de uma
história local intentam pontuar a diversidade de apropriações dos
discursos e das práticas educativas e escolares de acordo com as
particularidades de tempo e espaço e suas implicações econômicosócio-culturais de cada lócus pesquisado.
A partir dessas breves considerações, pensar o local dentro do global e de seus traços
específicos permite inserir a educação regional em um contexto pautado pelas características
históricas que estavam alicerçadas por ideologias presentes, ou seja, novos postulados em seu
contorno macro que alteram a situação local. Pozenato (1992, p. 10) afirma que:

Uma outra aproximação a ser feita, para compreender-se o conceito
de universidade regional é a seguinte: toda a sociedade humana,
além de ter um espaço, uma história, tem também um projeto que a
impulsiona para o futuro. Não cabe aqui examinar o conteúdo desse
projeto, para saber o quanto existe nele de ideologia ou de
racionalidade. O fato é que toda a sociedade mantém-se viva
enquanto é capaz de perseguir um projeto coletivo. Isto significa que
ao se relacionar com a sociedade, especificamente com uma
sociedade regional, a universidade estará se relacionando, e também
se comprometendo, com um determinado projeto de sociedade.
No que se refere à Universidade de Caxias do Sul, a expressão universidade regional é
adjetivo, “a regionalidade deverá ser entendida como uma qualificação possível da
universidade, e nunca a sua essencialidade enquanto instituição. Dito de outro modo, uma
universidade regional nunca deixará de ser, substancialmente, universidade” (Pozenato, 1995,
p. 34).
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Nesse momento, é importante evocar a criação da universidade numa região interiorana do RS, sob a ação de mantenedoras representativas do poder público municipal (Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul): de ordem religiosa católica(Irmãs São José); da Mitra Diocesana e
do Grupo Hospital Nossa Senhora de Fátima, significando a presença de setores da comunidade
que a caracterizam como comunitária, bem como sua presença regional.
A Universidade de Caxias do Sul nasceu em um contexto em que não havia na região, universidade, apenas cursos superiores isolados: Faculdade de Belas Artes; Faculdade de Enfermagem; Faculdade de Ciências Econômicas, Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade de Direito. Foi
resultado, portanto, da iniciativa de setores da comunidade que compreenderam a necessidade
de uma instituição de ensino superior. Essas forças levaram adiante a criação da instituição,
com o objetivo de “[...] difundir o ensino, a cultura e instalar a Universidade de Caxias do Sul,
tudo dentro da ordem legal e dos princípios cristãos que refletem o pensamento da maioria populacional desta comunidade” (Ata nº 1, 16 de agosto de 1967).
Quando da instalação da Faculdade de Ciências Econômicas, em 1956, é expresso o desejo da
comunidade, no sentido de instalar uma Universidade4:

A esta data hodierna precederam semanas e meses de intenso
trabalho no sentido de estudar as possibilidades, coordenar os planos,
unificar as forças para o ideal comum, a criação de três Faculdades
que por sua vez preparariam a criação da Universidade da Serra.
Podemos dizer hoje que a primeira etapa deste árduo caminho está
vencida. Chegamos ao ponto em que nos encontramos. Nasce hoje
como criança pequena e fraca, a primeira da série de Faculdades de
Caxias, a de Ciências Econômicas. Ela deverá crescer, para ter vida;
deverá ter o reconhecimento oficial para poder funcionar com
utilidade de seus alunos; deverá agigantar-se bem depressa,
[...].(Pioneiro, 29/12/ 1956).
Finalizando o ano de 1956, no dia 29 de dezembro, o editorial do Jornal Pioneiro sob o
título “Faculdade – Ciências Econômicas”, estabelece relação entre a cidade, a economia e o
ensino superior

A posição econômica de Caxias do sul, no cenário estadual e nacional
é invejável, segundo o frio testemunho das estatísticas. Encontramos
aqui, como decorrência de sua situação geográfica. Um povo de
responsabilidade que, lutando contra inúmeras dificuldades, ergueu
um conjunto industrial vitorioso e impressionante. Daí, em vista das
poliformas atividades desenvolvidas, deduziu que há um material
humano em potencial, verdadeiramente digno de ser utilizado em
bem do Estado e do País.
Caxias, realmente, beneficiou-se e beneficiará o Estado e o País com
o régio presente de sua Faculdade de Ciências Econômicas. O convívio
com nossas fábricas, com nossos problemas financeiros e
administrativos, com a variada gama de necessidades duma indústria
moderna e sólida, cria um campo excepcional para a formação de
economistas. Em outras palavras, possuímos gangas excepcionais de
diamantes, que, para serem lançados ao mercado do trabalho de
direção, necessitam apenas o abrilhantamento de mais cultura e de
familiarização com a ciência da economia.
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Este lapso, que tanto falta nos faz no âmbito cultural da cidade, vem
agora de ser suprido com a oportuníssima iniciativa da Faculdade de
Ciências Econômicas. Colaborar, incentivar e impulsionar esse elevado
ideal, não constitui já obrigação dos caxienses: é necessidade vital e
imperativo de sobrevivência. Caxias, dia a dia, que passa, necessita
de enfrentar os complicados problemas da produção, e distribuição,
uma vez que jamais poderemos admitir que, a par do progresso
nacional, nós estacionemos na marcha da ascensão.
O texto demonstra o apoio da comunidade à iniciativa e, ao mesmo tempo, estabelece
dados sobre o desenvolvimento industrial local, e, desta forma, a associação entre o ensino
superior e a economia de Caxias do Sul.
Desta forma, é possível perceber a necessidade da educação superior na região e
associar com a possibilidade de acesso a este nível educacional aos que de outra forma não
poderiam estudar. Os primeiros cursos foram sendo criados. Em 8 de maio de 1956, na mesma
cerimônia de fundação da Faculdade de Ciências de Caxias do Sul, foi empossado o Grande
Conselho pro Faculdades de Caxias, que na ocasião apresentou os resultados dos estudos
realizados, os quais encaminhavam para um projeto de criação de uma universidade

a) Criação imediata de uma faculdade de Ciências Econômicas;
b) Criação em segundo tempo de uma Faculdade de Filosofia;
c) Criação de outras Faculdades de acordo com as necessidades da
região nordeste do Rio Grande;
d) Com a criação de Faculdades em número suficiente pleitear a
criação da Universidade da Serra;
e) Entregar à Mitra Diocesana de Caxias, como Entidade Mantenedora
as diversas faculdades, de vez que tem personalidade jurídica, como
as demais Dioceses do Brasil; capacidade moral, por se tratar de uma
Diocese sob cuja orientação quase todos os estabelecimentos de
ensino secundário da zona; e capacidade financeira, pois tem sob sua
jurisdição mais de 50 paróquias, todas com grande capacidade neste
particular;
f) Finalmente formar um Conselho que reúna todas as forças vitais e
interessadas para amparo e colaboração moral e material do grande
empreendimento, chamando-se: “Grande Conselho pro Faculdades de
Caxias”, de nomeação responsável pela manutenção das Faculdades”.
(Tópico do discurso de Dom Benedito Zorzi, Bispo de Caxias,
pronunciado na Assembléia Magna de 8 de maio de 1956).
Ao mesmo tempo em que ocorre a criação da Faculdade de Ciências Econômicas, é
estabelecido o propósito de ampliação do ensino superior, atendendo a outras demandas locais,
como Filosofia, Ciências e Letras para qualificar o corpo docente da região. Tendo a Mitra como
importante partícipe, os dados educacionais abrangidos Diocese de Caxias do Sul, ganham
importância na configuração do cenário5.
A existência dos cursos superiores isolados e a possibilidade de criação da universidade fazem
parte do contexto da história da educação superior brasileira, e, desta forma, da criação da
Universidade da Serra, posteriormente denominada Universidade de Caxias do Sul. Os cursos
superiores isolados eram: Escola de Belas Artes de Caxias do Sul (1949), tinha como mantenedora a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Após dez anos de funcionamento informal, o Presidente da República autorizou o funcionamento da escola. A escola foi incorporada à UCS em
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1968. Escola de Enfermagem Madre Justina Inês (1957), a Congregação das Irmãs de São José
era a mantenedora, as irmãs estavam estabelecidas em Caxias do Sul desde 1901, autorizada
pela Portaria n° 432, de 5 de dezembro de 1956, a escola começou suas atividades em 1° de
março de 1957. Faculdade de Ciências Econômicas (1959) e a Faculdade de Filosofia de Caxias
do Sul (1960) tinham como mantendora a Mitra Diocesana de Caxias do Sul. Faculdade de Direito (1960), a Sociedade Hospitalar Nossa Senhora de Fátima era sua mantenedora, embora
dedicada à área da saúde, a mantenedora criou o curso de Direito visando não suplantar os
cursos já existentes e buscando atender à demanda regional.
Com a criação da Faculdade de Economia, em 1956, foi delineado o caminho para a fundação
da Universidade da Serra através da criação do Conselho Pro Faculdades de Caxias, seguido da
criação da Associação Universidade de Caxias do Sul como Mantenedora da UCS (1966 – 1973).
A partir desta data foi transformada em Fundação Universidade de Caxias do Sul - FUCS, pessoa jurídica de Direito Privado, numa configuração institucional que melhor representava o caráter comunitário e as propostas de regionalização preconizadas pelos fundadores da
Universidade6.
Ocorre neste momento uma mudança de perfil da universidade, ou seja, do perfil
acadêmico que vinha sendo estruturado pelo grupo de professores que compunham o
denominado “núcleo pensante” e que eram oriundos, sobretudo, do curso de Filosofia, para um
perfil gradativamente mais empresarial, com significativa influência deste setor na gestão
administrativa da FUCS.
O processo de instalação da universidade era acompanhado pela comunidade regional, que
podia ser informada sobre os acontecimentos através da imprensa. O Jornal Pioneiro de 11 de
fevereiro anunciava em sua primeira página “Dia de Júbilo para Caxias do Sul: Instalação da
Universidade”:

O próximo dia 15 do corrente, quarta-feira, ficará assinalado, de
maneira indelével, na história de Caxias do Sul e desta região,
principalmente no que tange ao seu tão necessário desenvolvimento
cultural.
Naquela data será solene e festivamente instalada a UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL, sonho de vários anos e por cuja concretização
tanto se bateu um pugilo de ilustres caxienses, dentre eles os quais os
Srs. Dr. Virvi Ramos, o Bispo Diocesano Dom Benedito Zorzi, o
prefeito Hermes Webber, o padre Sérgio Leonardelli, os integrantes
da Associação da Universidade, os representantes de Caxias do Sul na
Câmara Federal e na Assembléia Legislativa e diversas personalidades
que, apesar de não serem caxienses, contribuíram decisivamente para
alcançar aquele alto objetivo, dentre as quais cumpre destacar o
deputado Tarso Dutra, os membros do Conselho Nacional de
Educação e figuras proeminentes do Ministério de Educação e Cultura.
A comunidade caxiense, através de suas entidades representativas,
contribuiu, também, de maneira vigorosa, no movimento encetado em
prol da Universidade que, agora, corporifica-se pelo gáudio de todos.
(Pioneiro, 11/02/1967)
O texto de caráter festivo, utilizando termos com júbilo, gáudio, contribui para
emocionar os leitores, menciona nomes conhecidos da cidade, da vida econômica, religiosa,
cultural, política que se envolveram no processo de instalação da universidade, bem com de
autoridades estaduais, transparecendo a associação dos diversos interesses destes segmentos
na constituição da UCS.
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A ação de segmentos da sociedade caxiense e de outras localidades, na criação da
universidade, foi apresentada no discurso do Prefeito Municipal Hermes João Webber, na
instalação da UCS em 15 de fevereiro de 1967. O discurso salienta a presença da classe média7,
quando afirma que cerca de 80% da população local pode ser definida como classe média,
segundo o prefeito, nem muito ricos e nem muito pobres:

A instalação da Universidade de Caxias do Sul constitui a realização de
anelos e desejos mais sentidos da nossa população. Consuma-se, hoje
um esforço comunitário, que representa uma nova etapa e uma nova
esperança, a certeza de um futuro melhor e a realização, em plano
mais amplo, dos ideais dos nossos maiores [...].
Aqui, senhores, somos uma cidade de classe média. Nem muito ricos,
nem muito pobres. Cerca de oitenta por cento, em termos locais,
podem ser definidos como integrantes da classe média. Daí, porque a
Universidade representa uma extraordinária esperança para muitos,
no sentido de conseguir melhor lugar ao sol.
E que, nos dias atuais, representa melhor patrimônio do que um curso
universitário? (CHRONOS, 2007 p. 87).
O contexto de criação da UCS foi marcado também pela demanda crescente pelo ensino
superior, oriunda de fatores como a industrialização e urbanização aceleradas que originaram
novas necessidades, pois segundo Oliven (1990, p.90)

Quanto mais rápido o ritmo de urbanização, maior se torna a pressão
dos grupos sociais interessados, principalmente as camadas médias
urbanas, no sentido de expandir as matrículas nos níveis mais altos de
escolaridade a fim de que, através do diploma, possam manter ou
melhorar a posição sócio-econômica da família.
A UCS é uma instituição comunitária e regional, que busca desempenhar papel central
no desenvolvimento de sua área de abrangência, através de desenvolvimento humano, técnico
e científico. As universidades, através dos cursos de graduação e extensão, acabam por
oferecer às comunidades onde instalam campi e núcleos, serviços de qualidade diferenciada e
em algumas situações, sobretudo, onde há campi, a pesquisa também se desenvolve. Afirma
Pozenato (1995, p. 75):

O acesso da região à rede de produção de conhecimentos de que a
universidade é parte integrante, pode, portanto levar à criação de
muitos e variados programas de interação com qualidade, mais fáceis
de serem definidos por uma instituição que sabe, ou aprendeu, a
atender às necessidades de seu meio e mais fáceis de serem
operacionalizados por uma instituição que criou proximidade com os
problemas que clamam por solução.
Em contextos pautados por incertezas, mudanças constantes em todos os setores,
próprias de uma sociedade globalizada, o debate sobre a presença maior ou menor do Estado
na sociedade e em suas instituições remete a necessidade de refletir sobre o que é comunitário,
as instituições de ensino superior comunitárias desempenham papel fundamental neste sentido.
Considerada uma Universidade Comunitária, a UCS participa do debate sobre o público
não-estatal que vem se desenvolvendo desde a década de 1980 e se insere na ideia defendida
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por Schmidt (2009, p. 19), “O comunitário distingue-se do estatal e do privado: não pertence
ao Estado, nem a grupos particulares. Pelas suas finalidades e modus operandi é uma das
formas do público, abrangendo as instituições e organizações voltadas à coletividade.”
A presença da comunidade na UCS remete aos cursos isolados do final da década de 1940,
também a Associação pro Faculdades de Caxias e posteriormente, em 1973, a FUCS, representou e representa segmentos da comunidade regional. Internamente a Associação dos Docentes
(ADUCS), a Associação dos funcionários (AFFUCS) e 0 Diretório Central dos Estudantes (DCE)
compõem órgãos representativos da comunidade acadêmica, e, a Universidade faz parte da
Associação brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC), na função de assessora junto a
outras IES e ao Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (COMUNG), que são órgãos
representativos das IES comunitárias.
O conceito inicial sobre universidade comunitária, surgiu em encontro realizado na
UCS, no ano de 1985, com representantes de outras instituições. A partir de um modelo que
carecia de embasamento teórico, mas que apresentava uma proposta diferente, assim
definiram

A universidade comunitária é instituída como fundação de direito
privado com participação e representação comunitária, articula e
desenvolve ao mesmo tempo ensino, pesquisa e extensão, sendo a
extensão sua vocação natural; assume o compromisso de realizar as
funções plenas de uma universidade, isto é, busca a qualidade
acadêmica, apesar dos recursos econômicos, financeiros e de pessoal
serem insuficientes. (Paviani, 2007, p37).
As universidades comunitárias nasceram em comunidades pelo desejo das mesmas em
construir, fortalecer e expandir conhecimentos. Sua inserção é visível e atuante a ponto de
congregar os mais representativos setores das comunidades. Logo, refletir sobre as universidades comunitárias é também inserir no debate a questão da regionalização, ao menos para um
considerável número destas instituições, sem negligenciar as dificuldades inerentes a sua ação
e autonomia, uma vez que, por estar inserida e ser mantida por setores da comunidade, sofre
pressões que levam a outros movimentos, como a permanente reflexão em torno de suas funções e caracterizações.
Revista Chronos – acompanhando a construção da UCS
A existência de uma universidade promove transformações nos contextos em que está
inserida e, ao mesmo tempo, é transformada pela sociedade. Além das funções que deve desenvolver: ensino, pesquisa e extensão, a universidade necessita atualizar-se e manifestar-se
constantemente junto à sua comunidade e ao espaço que ocupa. Neste sentido, as suas publicações, como as revistas, contribuem para o exercício de divulgar as produções acadêmicas e
de manifestar opiniões. Para Nóvoa (1997), “a feitura de um periódico apela sempre a debates
e discussões, a polêmicas e conflitos” (p.13). Portanto, obedecendo a este princípio, o uso da
revista CHRONOS permite estabelecer relações que configuram o que e como se pensava a UCS
desde o princípio.
Quando a UCS foi criada, em 1967, um grupo de professores da Faculdade de Filosofia8
passou a registrar através da Revista CHRONOS, o que desejava como universidade, principalmente nos seus primeiros números. Ganha significado as palavras de Lopes (2010 p.144) sobre
a relevância do uso de periódicos como fonte para a História da Educação, “o periódico configura-se como um dispositivo de comunicação cuja estratégia tem por fim defender os interesses
da classe e assegurar seu espaço (...)”. Como representantes da classe, a reflexão ocorre a par-
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tir das contribuições dos professores Jayme Paviani e José Clemente Pozenato, aqui denominados como “núcleo pensante”.
Iniciando a apresentação da Revista CHRONOS, faço uso da edição da comemorativa
aos 25 anos da universidade e também da revista, onde o professor Jayme Paviani explica seu
surgimento (p.57/58)

Em 1967, ao ser criada a Universidade de Caxias do Sul por feliz convergência dos altos interesses da verdadeira vida acadêmica, também
é lançado o primeiro número da Revista CHRONOS, obra de um grupo
de professores de Filosofia. Não possuía ainda a Universidade prédios
próprios e sólida organização estrutural; mas, com esta iniciativa editorial, erguia-se uma coluna de seu edifício, uma coluna talvez ainda
frágil, porém em condições de durar além de seus aspectos físicos e
materiais, pois o escrito pode testemunhar a história e refletir, até nas
entrelinhas, as aspirações e as dificuldades de um momento decisivo.
São relevantes dois aspectos citados no texto, primeiro a associação entre a revista e
uma coluna que sustenta a universidade e, em segundo, e não menos importante, a ideia defendida de que o texto escrito pode testemunhar a história da instituição, significando a revista.
Professores oriundos deste grupo acabaram exercendo funções administrativas ao longo da história da UCS. Para Paviani (2011)9, “esse grupo depois, com essa mentalidade, teve
influência, porque muitas dessas pessoas vieram ocupar cargos na Instituição, então tiveram
algumas influências”. Destacando, desta forma, a permanência do “núcleo pensante” da Universidade.
Os dois professores selecionados correspondem, neste estudo, ao intelectual proposto
por Bobbio (1997, p. 119)

Toda a sociedade em qualquer época teve os seus intelectuais, ou
mais precisamente um grupo mais ou menos extenso de indivíduos
que exerce o poder espiritual ou ideológico contraposto ao poder
temporal ou político, isto é, um grupo de indivíduos que corresponde,
pela função que desempenha àqueles que hoje chamamos de intelectuais.
As funções desempenhadas pelos dois professores na Universidade, na revista CHRONOS, as suas publicações, bem como a atuação nas diversas esferas acadêmicas, caracterizam
a função de intelectuais na Universidade. A produção escrita como ferramenta de análise deste
estudo é traduzida pela contribuição dos professores na Revista CHRONOS, que permite perceber as mutações, o distanciamento em determinados momentos e também a aproximação, aliança com os demais poderes, neste caso da universidade.
A revista buscou identidades: mudou sua apresentação, nem sempre houve editorial,
alterou seções, dedicou-se a mostrar em períodos de mudanças administrativas bem como em
momentos de crise, sua estrutura como uma forma de justificar as alterações e as medidas tomadas. Logo, foi um instrumento de diálogo entre os seus editores e colaboradores e a comunidade.
Por outro lado, sua importância sobre o pensar a UCS esteve mais presente nos números iniciais, quando se percebe reflexões a cerca da educação e da universidade, do tempo presente e das necessidades sociais. Aproximou a escola através de textos voltados à reflexão
sociológica, pedagógica e das demais áreas educacionais. Atendendo á necessidade de forma-
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ção de mais educadores, elaborou subsídios e pesquisas para justificar suas ações neste contexto.
Com a crise administrativa e financeira, os ideais do princípio foram reestruturadas pelas amarras burocráticas administrativas através da intervenção oficial do MEC, que com recursos financeiros permitiu a consolidação da universidade e que, com aparato administrativo
adequou a UCS aos preceitos da Reforma Universitária. A CHRONOS traduz este momento em
textos explicativos sobre a Universidade e sua nova organização e permite através de depoimentos de seus ex-reitores perceber as peculiaridades e a avaliação sobre a instituição.
O crescimento físico, administrativo, de alunos, professores e funcionários associado ao
desenvolvimento econômico e urbano regional, incentivaram a criação de novos cursos, muitos
dos quais atendendo às demandas crescentes da indústria. Neste mesmo período, o processo
de redemocratização no país se reflete na instituição que tem em seus segmentos a manifestação de dois desejos, a federalização e a democratização da universidade. Os textos publicados
pela Revista CHRONOS, neste período, demonstram a ideia de interdisciplinaridade presente no
pensar educacional, através de textos de diversas áreas do conhecimento. Também são publicados textos que retomaram o pensar sobre a universidade e o contexto social, político do Brasil e do Mundo.
A UCS alcança a maturidade promovendo a regionalização, abrangendo 69 municípios e
participando das entidades que representam as universidades comunitárias: COMUNG e ABRUC.
Chega aos anos 2000, com publicação que resgata olhares, através dos discursos e dos documentos, sobre si mesma, numa busca permanente de identificação e formação de identidade
própria.
Tendo por objetivo o estudo da criação, consolidação da UCS como primeira universidade da região que a levou ao conceito, ainda em construção, de comunitária, a Revista
CHRONOS foi componente importante para a compreensão do “núcleo pensante” da Universidade. Através da revista a atuação de grupos internos no processo de pensar e criar a universidade, ou seja, a partir das contribuições de seus professores, que editaram e colaboraram com
a CHRONOS no período de 1967 – 2007, é possível refletir sobre seu processo de criação e consolidação.
A CHRONOS acompanhou o desenvolvimento da UCS sendo inicialmente um instrumento que refletia sobre universidade e sobre a própria instituição, em outros, foi importante para
conhecer historicamente as configurações administrativas internas, sobre o que se produzia por
área nos diversos cursos da universidade. Significativos foram os números sobre datas mundiais
e principalmente as datas comemorativas da instituição. Nestes volumes, seus colaboradores,
sobretudo, reitores avaliaram a universidade, rememorando através dos discursos aspectos positivos e também de preocupação sobre o futuro da instituição.
Os diálogos estabelecidos entre ensino superior nacional, a região, a cidade de Caxias
do Sul através dos setores que criaram e mantiveram os cursos isolados permitiram a percepção sobre a fundação da Universidade. A UCS, como primeira universidade da região estendeu
seus serviços a 69 municípios e se constituiu e constitui em importante instituição educacional
que no presente, atualmente com a presença de outras Instituições de Ensino superior na cidade de Caxias do Sul. E conforme a imprensa nacional e local, a possibilidade de instalação de
uma extensão da UFRGS em Caxias do Sul ou em outra cidade, a ser definida, da região.
O cenário político, econômico, cultural, social se alterou ao longo destes 45 anos, a UCS
acompanhou muitas das transformações e no tempo presente, permanece buscando sua identidade como instituição regional e comunitária, para fortalecer sua posição dentro dos cenários
presentes e futuros.
Os desafios futuros estão inseridos no contexto de educação nacional, mais especificamente das IES, num cenário que acompanhou, nos últimos anos, a expansão numérica das
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mesmas. Também fazem parte do cenário futuro, as dificuldades econômicas e administrativas,
reafirmadas nos debates nacionais e estaduais das instituições comunitárias. Especificamente à
UCS, os desafios de gestão democrática interna têm sido presente e debatido entre as associações representativas das categorias acadêmicas.
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1

Universidade de Caxias do Sul foi autorizada pelo Decreto № 60.200, de 10 de fevereiro de
1967, é usualmente conhecida por Universidade Comunitária da Serra, denominação que a
caracteriza como uma fundação de direito privado, reconhecida de utilidade pública pelo
Município de Caxias do Sul (Lei 2.219/75), pelo Estado do Rio Grande do Sul (Decreto Estadual
23.463/74) e pelo Governo Federal (Processo MJ 9.791/96-14).
2
Slogan da UCS.
3
A universidade e a educação deveriam formar cidadãos com critério inovador que possibilitem
que nossas sociedades evoluam de forma permanente, respondendo a novas exigências e desafios, tanto em termos político-éticos de democratização e justiça social como enquanto alavanca
do conhecimento e da tecnologia e seu pleno aproveitamento para melhorar as condições sociais de vida de toda a população. (Tradução livre da autora)
4
CEDOC - Faculdade de Filosofia de Caxias do Sul/Série: Organização e Planejamento/ Subsérie: Planejamento e Organização/Ano: 195/Estante 07/Cx 23.
5
O item do relatório foi o inspirador do título desse estudo.
6
Esta alteração se deu devido a problemas financeiros e administrativos, que fizeram com que
houvesse uma interferência direta do Ministério da Educação.
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7

Sobre classe média e educação, ver OLIVEN, Arabela Campos. A Paroquialização do
Ensino Superior: classe média e sistema educacional no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1990.
8
Era Diretor da Faculdade o professor Sérgio Felix Leonardelli; vice-diretor: Paulo Zugno; Coordenador Pedagógico: Jayme Paviani e Secretário: Bel. Regis Ivan Berthi.
9
Os professores Jayme Paviani e José Clemente Pozenato, além de educadores e pesquisadores, desempenharam funções de gestão na universidade assim, sua contribuição permitiu que
os caracterizasse como representantes intelectuais no processo.
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No Estado do Paraná, localizado na região sul do Brasil, os espaços próprios para as
instituições escolares começaram a ser discutidos mais intensamente a partir da Primeira República, a saber, em fins do século XIX e principalmente início do século XX. O regime político do
período teve sua importância para a consolidação de ideais modernos, na medida em que o
progresso técnico, moral e social deveria estar atrelado a uma organização política pautada em
conceitos de igualdade e de liberdade. A proclamação da República ocorreu em meio a diversas
mudanças estruturais da sociedade, ocorridas a partir do crescimento da industrialização.
A construção de um prédio para as instituições de ensino secundário da capital, o
Gymnasio Paranaense e a Escola Normal, insere-se no contexto de modernização das construções da cidade de Curitiba. O edifício, inaugurado em 1904, atendeu aos apelos por melhorias
na estrutura física da instituição, intensificados nos relatórios de diretores da instrução pública,
desde o início da década de 1890. A precariedade das condições da sede anterior (Figura 1) era
ressaltada nos relatórios dos diretores, pois o edifício, além de conter as instalações do ensino
secundário e normal, ainda abrigava a Secretaria da Instrução e a Biblioteca Pública.
A periodização da pesquisa inicia-se em 1892, ano em que ocorre a mudança de denominação da instituição, de Instituto Paranaense para Gymnasio Paranaense, a partir do regulamento estabelecido pelo decreto de 18 de outubro de 1892. O período abarcado nesta pesquisa
limita-se em 1949, ano no qual se encerraram os trabalhos nesta sede. Este prédio, um palacete situado no centro da cidade, hoje abriga a administração da Secretaria de Estado da Cultura.
O objeto de estudo em questão, a materialidade de uma instituição de ensino secundário de Curitiba em fins do século XIX, insere-se em um conjunto de estudos sobre arquitetura
escolar e sobre cultura material escolar. Entende-se por materialidade o conjunto arquitetônico,
incluindo o seu entorno, e toda a composição material interna, o mobiliário e materiais didáticos. Contudo, serão priorizados nessa pesquisa além do edifício, os materiais específicos que
compunham as salas montadas para determinadas disciplinas, a exemplo do gabinete de física,
química e a sala de história natural.
Pretendeu-se também entender a função da instrução secundária no contexto cultural
modernizante do estado do Paraná, um estado que precisava demarcar seu lugar no cenário
econômico nacional. Para tanto foram utilizados fontes iconográficas, regulamentos do ensino e
relatórios de governo. As fotografias utilizadas constituem um álbum de memória da antiga sede do Ginásio, organizado no ano de 1943, ano em que foi iniciada a preparação do terreno
para a construção da atual sede da instituição, inaugurada em 1950. Esse conjunto fotográfico
demonstra a necessidade de registro da diversidade dos espaços da instituição e deve ser compreendido como registro da memória institucional, e como forma de demonstrar o esforço dos
sujeitos envolvidos no processo de constituição daquela materialidade.
O espaço escolar está sendo entendido enquanto uma construção social, e
também como parte do processo educativo, podendo revelar o emprego dado a ele pelos homens. Assim o espaço escolar é um discurso, que traz em sua materialidade um conjunto de
valores, como a aprendizagem motora e sensorial, apreendida através de símbolos culturais e
estéticos, portanto qualquer mudança na disposição do espaço possui relação com a concepção
educativa. (VIÑAO FRAGO, 1995)
O conceito de espaço escolar pode ser pensado também como elemento pedagógico:

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a
aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. Ao mesmo tempo, o espaço educativo refletiu obviamente as inovações
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pedagógicas, tanto em suas concepções gerais como nos aspectos
mais técnicos. (ESCOLANO; VIÑAO FRAGO, 2001)
Dessa forma, foram priorizados os aspectos simbólicos da constituição material e espacial, e as possíveis relações com as concepções pedagógicas identificadas na instituição.
A monumentalidade da escola pública republicana, percebida através da arquitetura palaciana do início do século XX, simbolizava seu papel privilegiado na cidade, assim como afirmava que a educação na cidade moderna possuía um local específico. (VEIGA, 1998) Os edifícios
escolares passam a ter um local próprio nas principais cidades, devendo sua localização servir
como local de destaque no meio urbano, para que se tornasse visível enquanto símbolo do novo regime republicano. (BENCOSTTA, 2005)
A organização de todo o espaço urbano está permeada por objetivos pedagógicos, pois
a cidade moderna deveria simbolizar a técnica e o progresso. A educação pública, em todo o
Brasil, passa a ser discutida com mais importância pelos intelectuais e pelos governantes. A
instrução das crianças passa a ser encarada como essencial para a modernização da sociedade,
pois seria o único veículo capaz de incutir novos valores e moralizar os costumes da sociedade.
Segundo Rosa Fátima de Souza, “os republicanos mitificaram o poder da educação a tal ponto
que depositaram nela não apenas a esperança de consolidação do novo regime, mas a regeneração da Nação.” (SOUZA, 1998, p. 15)
Determinadas práticas escolares podem ser constituídas a partir da materialidade da
escola, e esta pode tanto estimular quanto reprimir a disseminação de conhecimentos. Por este
motivo muitos estudiosos da história da educação dedicam-se a entender as possibilidades trazidas pelos materiais à prática escolar. (FARIA; Et. Al., 2004)
Segundo Souza (2007), a preocupação com os materiais utilizados na escola aumenta,
em meados do século XIX, com a construção de prédios escolares e o surgimento de moderno
mobiliário escolar e novos materiais pedagógicos, devido principalmente à intensificação da industrialização. A utilização ou não de certos materiais na escola demonstra significativamente a
concepção de ensino presente em determinado período e instituição. Aulas cada vez mais atrativas, montagem de sala ambiente, carteiras individuais, museus e laboratórios representavam
tentativas de tornar o ensino cada vez mais eficiente, entre os séculos XIX e XX. (SOUZA, 2007)
A utilização do termo cultura material escolar é recente em história da educação, pois
até pouco tempo o termo materiais escolares foi utilizado por algumas áreas da pedagogia em
um sentido restrito, para designar os materiais entendidos como recurso didático de professores. (SOUZA, 2007)
De uma maneira geral, na historiografia, o estudo da materialidade em termos culturais
multiplicou-se nas últimas décadas, estando atrelados às preocupações com o cotidiano. O estudo da cultura material apresenta certa diversidade de focos analíticos, dentre os quais podemos destacar: as funções e usos dos materiais; as características de produção; as políticas
educacionais relacionadas à introdução de novos materiais; a relação entre materiais escolares,
currículo (disciplinas) e método de ensino; modelos didáticos historicamente construídos. (SOUZA, 2007)
Procuramos analisar os artefatos materiais em questão articulados aos discursos que
legitimaram a aquisição dos mesmos, bem como aqueles relacionados à construção do palacete
para a instituição. Pois, de acordo com Souza (2007), em todas as discussões teóricas sobre o
tema, os historiadores da cultura material colocam o homem no centro da discussão, pois os
objetos e seus usos definem-se baseados nas relações humanas.
Dessa forma, uma importante questão considerada é a relação entre o material e o discurso, na medida em que devemos entender os discursos como lugares de disputa, de explicação e de hierarquização do próprio espaço escolar. “... a materialidade da escola e as disputas
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em torno dela permitem perceber como a escola e os projetos sociais foram construídos discursivamente envolvendo diferentes sujeitos.” (PERES; SOUZA, 2011, p. 46) E através dos discursos pedagógicos é possível perceber as relações de poder existentes entre os sujeitos
envolvidos nos processos educacionais.
O edifício do Gymnasio Paranaense e da Escola Normal
A instrução secundária pública foi inaugurada na Comarca de Curitiba, antes da emancipação da província do Paraná. No ano de 1846, foi criado o Licêo de Coritiba1, através de Decreto Lei da Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo, no qual foram criados os liceus de
Taubaté e de Curitiba. Apesar de estar previsto na lei o ensino das matérias de gramática latina, língua francesa, filosofia racional e moral, história geral e do Brasil, geografia, geometria
prática e mecânica, foram limitadas nas atividades iniciais do Liceu as aulas de gramática latina
e de língua francesa. (STRAUBE, 1993).
Em 1853 o Paraná torna-se província emancipada, não mais pertencendo à administração de São Paulo. Após a emancipação política da Província do Paraná, esta precisava estabelecer-se como uma unidade política autônoma.

Curitiba, apesar de ter sido escolhida como capital, não apresentava
qualquer nível de desenvolvimento nos setores econômico, cultural ou
educacional que a destacasse como capital. No tocante à educação,
padecia de todos os males comuns à província; havia falta de escolas,
falta de professores habilitados e baixa freqüência escolar. (VECHIA,
2004)
Ao longo da história do Liceu de Curitiba, a instituição passou por diversas dificuldades
de funcionamento. Um exemplo são os períodos em que foi fechada, e outros em que seu funcionamento foi limitado apenas a algumas cadeiras. “A vida no Liceu não era efetiva, restringindo-se, como vemos, às aulas avulsas de Latim, Francês e Filosofia Racional e Moral.”
(STRAUBE, 1993, p.12)
No ano de 1876 foi criado um Instituto de Preparatórios, o Instituto Paranaense e, anexa a este uma Escola Normal. Com a reforma do ensino público de 1882, aprovada pelo governo da província, o Instituto é extinto e a Escola Normal é reorganizada, passando os
professores a exercer suas atividades apenas no curso normal. (STRAUBE, 1993). O regulamente citado prescreve, no entanto, que o instituto de preparatórios deveria continuar funcionando
anexo à Escola Normal, com a denominação de “Instituto Normal e de Preparatórios da Província do Paraná”. (PARANÁ, Regulamentos de Ensino, 1882)
Essas idas e vindas demonstram a fragilidade da instituição e as dificuldades em oferecer organicidade à instrução secundária na capital paranaense. Tais dificuldades não desapareceram com as mudanças administrativas causadas pela implantação do regime republicano.
Contudo, algumas iniciativas federais relacionadas à centralidade administrativa do ensino secundário e sua consequente homogeneização, fizeram com que, gradativamente, a educação
secundária pública brasileira adquirisse aspectos de organização burocrática.
Quanto ao ensino secundário da capital paranaense a mudança mais significativa foi a
extinção do Instituto Paranaense e a criação do Gymnasio Paranaense, curso de estudos secundários cujo objetivo prescrito era “ministrar à mocidade paranaense os elementos fundamentaes da sciencia geral e habilital-a para a matricula nos estabelecimentos de ensino
superior da Republica.” (PARANÁ, Regulamento de Ensino, 1892)
Essa mudança ocorre devido a algumas medidas do governo federal, as quais visavam
à uniformidade do ensino secundário. Essas medidas, no âmbito desse ramo de ensino, são
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representadas pela Reforma Benjamim Constant, cujo conteúdo altera o regulamento da principal instituição de ensino da capital federal, o Colégio de Pedro II. Com a consolidação da República, o Pedro II teve seu nome alterado para Gymnasio Nacional, instituição que passava a
formar bacharéis em ciências e letras. (CUNHA Jr, 2008, p.101)
O currículo adotado no novo Ginásio Paranaense (1892) era idêntico ao do Ginásio Nacional2, sendo diferente apenas a distribuição das matérias por ano de curso. O curso instituído
era de sete anos e composto das seguintes matérias:

Portuguez. Latim. Grego. Francez. Inglês. Allemão. Mathematica. Astronomia. Physica. Chimica. Historia Natural. Biologia. Sociologia moral,
noções de economia política e direito pátrio. Geographia. Historia Universal. Historia do Brazil. Litteratura Nacional. Desenho. Gymnastica,
evoluções militares e esgrima. Musica. (PARANÁ, Regulamento de Ensino, 1892)
Ao Ginásio permanecia anexa a Escola Normal, sendo este ensino também reformulado,
com o acréscimo de algumas matérias. As disciplinas do curso normal eram as seguintes: português; francês; matemáticas elementares, aritmética, álgebra, geometria e trigonometria; geografia e cosmografia; física; química; história natural; noções de sociologia e moral, noções de
direito pátrio e de economia política; história universal; pedagogia; ginástica e evoluções militares - para o sexo masculino; desenho; prendas domésticas - para o sexo feminino. (PARANÁ,
Regulamento de Ensino, 1892) A proximidade dos currículos é evidente, por este motivo foi
possível que as duas instituições tivessem os mesmos professores e que fossem ministradas as
mesmas aulas para todos os alunos.
Destacamos ainda desse regulamento dois artigos que demonstram o interesse das autoridades quanto à necessidade de adaptação da estrutura física dessas duas instituições, de
acordo com as mudanças pedagógicas que estavam sendo implementadas:

Art. 130. Os dous cursos funccionarão em edificio apropriado
às necessidades do ensino, devendo ser annexada ao curso normal
uma escola primaria promiscua para os estudos praticos de pedagogia.
Art. 131. O governo promoverá, no mais curto prazo, a fundação de uma biblioteca, museus de historia natural, de um gabinete de
physica e um laboratorio de chimica, destinados aos trabalhos práticos do Gymnasio e Escola Normal. (PARANÁ, Regulamento de Ensino,1892)
Mesmo com as mudanças curriculares nas duas instituições, Ginásio e Escola Normal
continuavam funcionando em um edifício (figura 1). Para o diretor da instrução à época, Vitor
Ferreira do Amaral, o prédio era inadequado às finalidades do ensino ministrado por ambos os
cursos, devendo ser reformado.

CD-ROM DE ATAS | 3212 | COLUBHE 2012

Figura 1: Sede do Instituto Paranaense e Escola Normal a partir de 1876.
Acervo Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná (CM-CEP).
Após anos de reclames e pedidos, finalmente, no ano de 1902, em relatório apresentado ao Secretario do Interior, o Diretor Geral da Instrução Pública, Vitor Ferreira do Amaral,
afirma que a ideia de aumentar o prédio fora abandonada e que a planta de um belo e elegante
palacete já havia sido feita, conforme segue:

O Gymnasio Paranaense com a Escola Normal annexa continuão a
funccionar no primitivo predio da rua do Aquidabam, excessivamente
acanhado e insufficiente para os altos misteres a que se destina. Se
prestou bons serviços no tempo do Lycêo provincial, não se coadna
mais esse vetusto edificio com o actual desenvolvimento d’este Estado; por isso é urgente reformal-o ou substituil-o.. (...) A planta, a meu
pedido, feita obsequiosamente pelo distinto engenheiro Dr. Affonso
Teixeira de Freitas e já submetida a aprovação do Governo, é de fácil
execução. É, de um bello e elegante palacete de vastas accomodações para os cursos do Gymnasio e da Escola Normal, podendo mais
tarde servir até para uma academia. Só depois de mudado o Gymnasio Paranaense para uma casa mais espaçosa é que se poderá cogitar
de montar um laboratório de physica, chimica e historia natural, auxiliar indispensavel para o estudo profícuo dessas sciencias, que não
pode continuar a ser feito de um modo abstrato como actualmente.
(PARANÁ, Relatório de Governo, 1902).
Na planta (figura 2) podem ser identificadas doze salas, as quais foram distribuídas entre espaços administrativos e salas de aula, e ainda espaços de circulação como o pátio, e de
uso restrito como o auditório, e a galeria. Em um primeiro momento o edifício atendeu à demanda de alunos de ambas as instituições, e ainda a instalação da biblioteca pública e da Direção Geral da Instrução Pública.
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Figura 2: Planta do Gymnasio Paranaense e Escola Normal. Reprodução retirada da tese
“Arquitetura das escolas públicas do Paraná (1853-1955)” de autoria de Elizabeth Amorim de
Castro. Doutorado em História, UFPR, 2010.3
Em relatório de dezembro de 1904, o diretor da instrução, Reinaldo Machado, discorre
sobre a mudança para o novo prédio, a distribuição das salas, a devida separação entre os gêneros, demonstrando que os alunos iriam misturar-se somente durante as aulas. As entradas
dos alunos era feita em separado pelas entradas laterais do edifício, conforme exposto mais
adiante. De acordo com o diretor a distribuição das salas foi feita entre a diretoria, secretaria,
sala da congregação e salas de aula. Afirma ainda que como sobraram alguns espaços, foi feita
a instalação da biblioteca publica em dois grandes salões e do Instituto Comercial em uma sala.
Ainda sugeria a instalação de duas escolas primárias para as aulas práticas de pedagogia. (PARANÁ, Relatório de Governo, 1904)
No primeiro pavimento estavam instaladas cinco salas de aula, uma sala destinada à
secretaria, e outra à inspetoria de alunos, e ainda um amplo salão nobre (auditório na figura 2),
um hall de entrada (átrio na figura 2) e um pátio externo para a prática de ginástica (STRAUBE,
1990). Este hall estava na entrada principal, da rua Borges de Macedo, que destinava-se aos
professores e visitantes, e dava acesso aos demais espaços do estabelecimento.
No segundo pavimento encontrava-se o gabinete do diretor, do inspetor federal e a sala
de professores, e ainda seis salas de aula, com acesso através de uma escada de madeira.
(STRAUBE, 1990) Este segundo pavimento é uma espécie de mezanino, sendo todo cercado por
grades de ferro. Destacamos a localização da direção neste pavimento superior, onde se encontrava o maior número de salas de aula, demonstrando a responsabilidade pela vigilância dos
alunos.
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Segundo Viñao (2005), a localização da direção na configuração espacial da escola é
reveladora de diferentes concepções sobre as funções da atividade de direção de um estabelecimento de ensino. De acordo com planta apresentada por Straube (1990), o gabinete do diretor localizava-se entre as duas salas de aula exatamente a frente da escada de acesso, ficando
próximo também da sala de professores. A localização da direção demonstra que esta deveria
controlar tanto o trabalho dos professores quanto o comportamento dos alunos, e assim, assegurar o bom funcionamento do cotidiano escolar.
As três entradas possuíam inscrições, na frontal e principal encontrava-se a expressão
“Instrução Pública”, na fachada lateral esquerda “Escola Normal” e na fachada lateral direita
“Gymnasio”. A elegância do edifício é ressaltada pela imprensa e admirada pela população, passando a ser ponto de referência. (STRAUBE, 1990)

Figura 3: Edifício do Gymnasio Paranaense e Escola Normal. Sem data. Acervo do CMCEP
.
O belo e elegante palacete com certeza agregava às construções do centro da capital,
que neste início de século dava sinais de uma urbanização incipiente, com construções ainda
um tanto acanhadas. Pois para o período analisado é preciso ter clareza que, quando utilizamos
o termo urbanização, em relação à cidade de Curitiba, estamos tratando de uma cidade que
começava a receber calçamento de paralelepípedo e palacetes suntuosos na região central, mas
este centro era rodeado de chácaras e colônias de imigrantes.
Uma das metas empreendidas pela sociedade paranaense, sobretudo pela elite curitibana, era a elevação da capital à condição de metrópole, aos moldes das mais urbanizadas capitais europeias, sendo a cidade de Paris, a principal inspiração. Para tanto, eram desejadas
avenidas grandes e largas, calçamentos de paralelepípedo, ruas arborizadas, praças com jardins, monumentos arquitetônicos e espaços de lazer. (CAPRARO; et. al., 2010).
A edificação apresenta uma forte filiação classicista, tendo como características principais a rigidez e o conservadorismo quanto à utilização dos ornamentos, “indícios de que abriga
uma atividade importante, austera e nobre.” (CASTRO, 2010). Cercando todo o terreno vê-se
um pequeno muro no qual está colocada uma grade de ferro com lanças pontiagudas. Existem
três portões, todos também de ferro, um em cada entrada.
Um dos aspectos que chama atenção, principalmente em relação à fachada da edificação, é a proximidade com a arquitetura eclesiástica, principalmente pela presença da torre.
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Nesta também existe um relógio, que por sua vez é símbolo da modernidade e da racionalidade, pois o controle do tempo deveria reger a lógica social.
O laico e o religioso irão fazer parte do cotidiano dessas instituições, não apenas simbolicamente, mas também como ideias concorrentes, gerando disputas de representação. Segundo Maria Lucia de Andrade (2007) existiam duas correntes de pensamento visivelmente
definidas entre os intelectuais curitibanos, os clericais e os anticlericais ou positivistas. “O anticlericalismo foi um movimento intelectual que debateu as doutrinas religiosas, questionou instituições, envolvendo a juventude, principalmente do Ginásio Paranaense e Escola Normal, e que
dominou a imprensa.” (ANDRADE, 2007).
Espaços e materiais pedagógicos
A configuração espacial dessa instituição durante o período em que permanece neste
prédio passa por inúmeras modificações. Ao longo dos anos em que funcionaram as duas instituições, Ginásio e Escola Normal, percebem-se disputas em torno dos dois cursos, sendo que
em determinados momentos há uma maior valorização do curso ginasial e em outros do curso
normal, podendo depender da postura dos diretores. O que todos concordavam, no entanto,
era que o ideal seria separar as instituições, uma vez que possuíam propósitos diferenciados.
Contudo não havia professores suficientes para atender tal demanda. Foi somente em 1922, na
gestão de Lysímaco Ferreira da Costa, que a Escola Normal instalou-se em outro prédio4, novo
e de proporções adequadas, um verdadeiro palácio da instrução paranaense.
O diretor da instrução reitera, no relatório do ano de 1904, que para o curso do Ginásio
só teve um aluno matriculado naquele ano, e que o restante eram candidatos aos exames parcelados. A baixa frequência e a irregularidade do curso ginasial deviam-se, segundo Reinaldo
Machado, ao fato do estabelecimento não ser equiparado5 ao Ginásio Nacional. De acordo com
a fala do diretor, um dos requisitos faltantes à equiparação era a aquisição de laboratórios e
gabinetes de física, química e história natural. (PARANÁ, Relatório, 1904)
Em relação ao mobiliário o mesmo diretor afirma ser ainda deficiente e afirma que é
necessário melhorá-lo para não contrastar com a imponência do edifício. Também quanto à
materiais pedagógicos afirma a insuficiência, a exemplo desse trecho em que discorre sobre a
necessidades de mapas e globos, entre outros:

Também nota-se a necessidade de mappas muraes e espheras para o
ensino de Geographia e Historia, apparelhos para o ensino de Cosmographia, assim como material necessário para a instalação de um museu pedagógico. (PARANÁ, Relatório,1904)
Não é a primeira vez em que aparece no relatório a menção de um museu pedagógico.
Diversos regulamentos anteriores, específicos para o ensino normal da capital, trazem a prescrição de criação de um museu pedagógico, a exemplo do regulamento de 1882. Este documento, referente ao Instituto Paranaense e Escola Normal prevê a fundação de uma biblioteca
e de um museu pedagógico, e ainda gabinete de física e um laboratório de química, “indispensáveis aos estudos normais”. (PARANÁ, Regulamento de Ensino, 1882).
A montagem de um museu pedagógico, com esta denominação, específico para o ensino normal não chegou a ser feita. Os laboratórios de química e física, por sua vez, foram aos
poucos sendo delineados. Os materiais foram adquiridos à medida que as verbas para essa finalidade eram liberadas. As imagens seguintes (figuras 4, 5, 6 e 7) datam de 1943, não sendo
possível afirmar com exatidão a partir de quando estas salas possuíam esta configuração.
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Figura 4: Sala de Química

Figura 5: Sala de História Natural

Figura 6 e 7:
Materiais para o ensino de física e química
Um aspecto a ser considerado é que estes materiais foram organizados para a realização das fotografias, portanto, foram dispostos de maneira a serem valorizados ao máximo. Neste conjunto fotográfico6 estão representados todos os espaços administrativos e pedagógicos do
edifício, desde gabinete da direção, secretaria, salão nobre, biblioteca, salas de aula, gabinete
médico e espaço para prática de educação física. O álbum foi organizado no mesmo ano em
que iniciaram as obras de uma nova sede para a instituição, ou seja, no ano de 1943. Neste
momento este estabelecimento de ensino já possuía o nome de Colégio Estadual do Paraná.
Em relatório do diretor da instrução para o Secretário do Interior, Justiça e Instrução,
datado de 1908, encontramos em anexo um documento redigido pelo lente catedrático Lysímaco Ferreira da Costa, no qual solicita a organização dos materiais de física e química do Ginásio
em forma de laboratórios. De acordo com a fala deste professor, responsável pela disciplina
“Phisica e Chimica”, já existiam uma série de materiais, porém não estavam sendo utilizados de
maneira satisfatória, devido à falta de condições propícias de armazenamento. Segundo o professor eram necessários tubos de ensaio, vidros com rolhas de esmeril, pipetas, funis, tubos,
retortas7, entre outros. Quanto aos materiais de física, descritos como “aparelhos” o grande
problema era a falta de condições adequadas de armazenamento, de maneira que facilitasse o
seu uso. Lysímaco afirma, através de seu pedido, que fazia uso dos aparelhos e materiais, mas
que esta utilização estava cada vez mais inviabilizada. Apesar destes dois conteúdos de ensino
(física e química) comporem uma única disciplina, o lente afirma neste documento a necessidade de duas salas separadas para a montagem desses dois ambientes distintos, devido à grande
diferença existente entre um conteúdo e outro. (PARANÁ, Relatório de Governo, 1908)
A sala de história natural foi equipada também gradativamente, podendo ser comparadas duas fotografias, uma da década de 1900 e outra da década de 1940:

Figura 8: Sala de aula no início do século. Figura 9: Sala de História Natural na década
de 1940.
(STRAUBE, 1990)
Acervo CM-CEP.
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Facilmente identificamos a permanência de alguns materiais, a exemplo do “esfolado”
humano (STRAUBE, 1990), hoje pertencente ao acerco do Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná. Contudo, o crescimento do número de materiais é notório, e a valorização da
cultura material desse estabelecimento de ensino pode ser verificada na imprensa local no período de transição entre essas duas imagens.
Em 16 de fevereiro de 1934 o jornal A Gazeta do povo publicou reportagem ressaltando
os aspectos positivos do Ginásio Paranaense, com notas sobre a organização dessa casa de instrução. Os espaços do estabelecimento são explorados por fotografias, que traziam imagens do
gabinete de geografia, cinema educativo, laboratório de história natural, gabinete de física, biblioteca, além da foto do diretor Dr. Guido Straube. Além das imagens também são descritos os
demais espaços, incluindo aqueles que não estão representados por imagens, como o gabinete
do diretor, a sala de desenho e o museu de história natural e suas seções de zoologia, botânica
e mineralogia.

Figura 10: Reportagem do Correio do Paraná. Fevereiro de 1935. Acervo Centro de
Memória do CEP.
Também O Correio Paranaense, em janeiro de 1935 publicou uma extensa reportagem
sobre o Ginásio, na qual também são valorizados principalmente os seus aspectos materiais. De
acordo com a reportagem o ginásio era motivo de orgulho para a sociedade curitibana e paranaense, e isto estava exposto no titulo da matéria: “O estabelecimento de ensino secundário
que muito nos orgulha”. Como na reportagem da gazeta, esta também traz fotos de alguns espaços, o cinema educativo e a sala de história natural. Os demais locais são descritos, sendo
dedicado um item para cada espaço. O objetivo dessa reportagem é explicar a natureza dos
cursos pré-gymnasial e de madureza os quais estavam sendo implementados, e a constituição
material legitima e demonstra a importância daquela instituição de ensino, naquele momento,
equiparada ao congênere nacional.
Considerações finais
A aquisição dos mais variados materiais, necessários à medida que os métodos de ensino sofriam modificações, demonstrava a preocupação de professores e autoridades da instrução pública no tocante à modernidade do ensino. Informações encontradas em relatórios
trazem à tona a circularidade de informações existente entre os estados, e também entre países. São citados pelos inspetores e diretores da instrução paranaenses tanto modelos de ensino
nacionais, como o paulista, quanto internacionais como o argentino e o francês.
Nos relatórios são discutidos os métodos de ensino, os materiais pedagógicos, as condições higiênicas dos edifícios, os livros a serem adotados e a importância da formação de professores para a instrução primária. As condições materiais de edifícios, incluindo o conjunto
arquitetônico e os artefatos didáticos foram alvo de pedidos, reclames e discursos ao longo do

CD-ROM DE ATAS | 3218 | COLUBHE 2012

período estudado. Contudo, estas questões estiveram presentes com mais intensidade entre as
décadas de 1910 e 1930.
A instrução idealizada planejada para a mocidade curitibana e paranaense estava permeada por ideais de uma modernidade que foi aos poucos sendo delineada, tanto pelos homens públicos, quanto pela imprensa. O período que compreende desde a inauguração do
prédio, em 1903, até o término das atividades nesta sede, em 1949, representa um processo
de discussão constante sobre a necessidade de modernização dos materiais pedagógicos e do
mobiliário. Estas discussões culminam, finalmente, para as negociações em torno de outro edifício, a atual sede do Colégio Estadual do Paraná inaugurada em 1950, de proporções gigantescas em comparação à sede anterior.
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1

A instituição possuiu diversas nomenclaturas ao longo de sua história: Liceu de Curitiba (18461876), Instituto Paranaense (1876-1892), Ginásio Paranaense (1892-1942), Colégio Paranaense
(1942) e Colégio Estadual do Paraná (1943-atual).
2
Currículo do GN segundo a reforma Benjamim Constant de 1890: Portuguez; Latim; Grego;

Francez; Inglez; Allemão; Mathematica; Astronomia; Physica; Chimica; Historia natural; Biologia; Sociologia e moral; Geographia; Historia universal; Historia do Brazil; Litteratura nacional;
Desenho; Gymnastica, evoluções militares e esgrima; Musica. Decreto n. 981 - de 8 de novembro de 1890. Disponível em: http://www.histedbr.fae.unicamp.br/ navegando/fontes_escritas
Acesso em 09/06/2011.
3
Uma cópia da planta original foi localizada no acervo da Coordenadoria de Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura, mas não tinha condições para reprodução.
4
Hoje a instituição possui o nome de Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto,
situado à rua Emiliano Perneta, no centro de Curitiba.
5
Sobre o regime de equiparação e o Ginásio Paranaense, ver: RANZI; SILVA, 2004.
6
Álbum fotográfico pertencente ao acervo do CM-CEP.
7
Recipiente de vidro usado em destilações.
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